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Защитата на дисертационния труд ще се състой на 06.07.2011 г. от 14:00 часа в 277 
аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на научно жури по 
процедура. 

 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в катедра на 

Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 
15, кабинет № 274. 

 
Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на научното жури са 

публикувани на сайта на Г. Г.Ф (gea.uni–sofia.bg) 
 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедрения съвет на катедра 
„Геология, палеонтология и изкопаеми горива” към Геолого-географския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски” на 30. 03. 2011г.  
 
 
Дисертантът работи като учител-геолог по естествени науки в гимназиа в Драмския окръг в 
Гърция. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Дисертационният труд е резултат на задочна докторантура в катедра „Геология, палеонтология и 

изкопаеми горива” към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.  
Настоящото изследване се основава на теренни и лабораторни стратиграфски, палеонтоложки и 

седиментоложки проучвания на горномиоценски седиментни последователности в Струмския басейн в 
Северна Гърция. 

Дисертационният труд се състои от 168 страници основен текст, 34 фигури, 11 страници литература. 
Като приложения извън основния текст в 22 фототаблици са илюстрирани наблюдаваните седиментни 
текстури и детайли на седиментите от пачките. 

 Дисертационниат труд е представен в следните по ред раздели: 
1. Увод – 2 стр. 
2. Геоложка изученост – 33 стр. 
3. Материал и методи на изследването – 4 стр. 
4. Описание на разрезите – 69 стр. 
5. Стратиграфия – 20 стр. 
6. Обстановки на утайконатрупване – 38 стр. 
7. Заключения и изводи – 2 стр. 
8. Литература – 11 стр.  

Фототаблици 
 

1. Увод 
Обект на изследване са горномиоценските последователности в Струмския басейн, които са изградени 

от седиментни скали, разчленени в изцяло нова литостратиграфска схема. От тях е събрана фосилна фауна 
привързана към точно маркирани нива в описаните разрези, която включва основно бивалвии и гастроподи. От 
разпаднатите и изследвани проби за микрофосили са намерени  представители от Foraminifera, Radiolaria, 
Bryozoa, Crinoidea, Ostracoda, Otolithus, Diatomeae и Charophyta, които дават по-пълна биостратиграфска 
характеристика на седиментите. Дадена е и нова палеогеографска интерпретация на обстановките на 
утайконатрупване в миоценския басейн. 

За провеждането на изследванията по време на докторантурата и завършването на работата по 
дисертацията, бях подпомогнат от много колеги, на които съм искрено задължен. 

Изключително съм признателен на моя научен ръководител проф. д-р Христо Пимпирев, за това че ме 
прие като докторант и за неговата безспорно безценна помощ, която ми оказа още от първите ми стъпки в 
изследваната  област. Много съм му задължен за ценните и постояни съвети, които ми  дава като научен 
ръководител в процеса на работата и ме въведе  в принципите и методите на стратиграфските изследвания на 
седиментните скали и палеообстановките на образуването им. 

Желая да благодаря на СУ “Св. Кл. Охридски” и на Геолого-географски факултет за предоставената ми 
възможност да работя като докторант, както и на колегите от двете катедри за консултациите и 
добронамереното отношение към мен и моята работа. 

Много съм благодарен на персонала на лабораторията по «Органична петрология и геохимия» за 
времето, което отделиха при подготвянето на пробите за микроскопско изследване. 

Специална благодарност дължа на колежките д-р Ст. Даракчиева и д-р Н. Огнянова за безценната им 
помощ при определянето съответно на микрофауната и микрофлора, без които нямаше да определя 
хроностратиграфската възраст на седиментите. 

Много съм задължен и признателен на колегата ми д-р П. Николов от Геологическия Институт при БАН 
за безкрайно ценната му помощ да имам достъп до литературните източници за определянето на молюсковата 
макрофауна, като  без неговите консултации за специалните характерни черти и условията на обитаване на 
Паратетиските форми нямаше да достигна до завършването на този труд. 

Много съм благодарен на  доц. Д. Вангелов и ас. Я. Стефанов, за полезните дискусии и на д-р Д. Дочев, 
г-жа Гергана Лаптева и д-р Н. Петков за помощта при изготвянето на компютърните графики и за 
техническото оформяне на дисертационния труд. Специално на ас. Я. Стефанов за помощта  и участието в 
теренната работа. 

Накрая искам да изкажа най-сърдечните си благодарности към съпругата ми Елпида и децата ми 
Александрос и Констадина за тяхната морална подкрепа. 
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2. Геоложка изученост 
Седиментите в Сереския грабен (Serres graben) и в по обширната област на Струмския басейн (Strymon 

basin) са представлявали интересен обект за изследване  и са привличали интереса на редица геолози още от 
началото на ХХ век. 

Първите познати публикации са тези на Wurm A., (1925) и Osswald K., (1938) и малко по късно тези на 
Papp A., (1948) и на Freyberg B., (1948, 1951)  който се е занимавал специално със Сереския грабен и е 
направил първото геоложко картиране на областта. 

GrammanF. & Kockel F., (1969) правят първото задълбочено палеогеографско и стратиграфско 
проучване в Струмския басейн, като разделят неогенските и долнокватернерните отложения на пет 
стратиграфски единици и достигат до извода че, най северната част на Егейското море през плиоцена 
първоначално е била част от Тетиса с тортонски фациеси за кратко време и през понта се е свързала с 
Паратетиса.  

След 1980 г. се появяват редица публикации, засягащи различни тематики с хроностратиграфски, 
биостратиграфски и палеогеографски характер в които авторите  предлагат различни корелационни схеми на 
неогенските биостратиграфски и хроностратиграфски единици от Средиземноморието и Паратетиската област. 
Това са работите на: Psilovikos A., & G. Syrides, (1983), Psilovikos A., & G. Syrides, (1984), Brousoulis I., P. 
Giakkoupis, (1984), Dermitzakis M., & E. Georgiades-Dikeoulia, (1984), Rögl F. & F.F Steininger, (1984). 

 Karistineos Ν., (1984) извършва обширно палеогеографско и стратиграфско проучване на областта 
отразено в докторската му дисертация на тема: „Палеогеографска еволюция на Сереския басейн – 
литостратиграфия, биостратирафия и тектоника” разделяйки седиментните последователности в изучената 
област на две големи литостратиграфски единици.   

Някои работи са насочени към детайлизиране на палеонтоложките изследвания. Kojumdgieva E. (1987) 
счита, че палеогеографската еволюция на Егейския басейн през късния миоцен е преминала през три етапа, 
обединява понтските молюски от Егейския басейн  в няколко групи според произхода им и предлага 
палеогеографски схеми на Егейския регион през меота и понта. Beratis I. & E. Kojumdgieva, (1988), описват два 
разреза на неогена в южната част на Струмския басейн и тяхната молюскова фауна, като фауната от единия 
потвърждава присъствието на меот в Сереския басейн, а фауната от другия е характерна за понта.  

Трябва да се отбележат работите на Zagorchev I., N. Ognyanova-Rumenova, (1995), които определят за 
пръв път диатомеи в неогенските седименти в Сереския басейн, на Syrides G., (1998), който подчертава 
късномиоценското (понтско) Паратетиско нахлуване в Македония и Тракия, Северна Гърция и на Syrides G., 
(2000), който представя нови данни предлагайки два различни морски цикъла със синтетична стратиграфска 
колонка за Струмския басейн. 

Интерес представляват също публикациите на Попов C.B., Л.А.Невесская, (2000). Zagorchev I. et al., 
(2002), които определят богата флора от р. Aulacoseirа индикираща понтска възраст на проучените седименти 
на Струмския басейн.  Harzhauser M., W.E. Piller, (2007) предлагат обобщена хроностратиграфска и 
биостратиграфска схема на миоцена, като описват палеогеографията, палеобиогеографията и събитията в 
Централния Паратетис през тази епоха и разделят горния миоцен в областта на Източния Паратетис на херсон 
(Khersonian), меот (Maeotian) и понт (Pontian). 

 

 3. Материал и методи на изследването   
Изследването е базирано върху детайлното изучаване и разчленяване на 22 разреза (фиг.1), въз основа на 

литоложките особености на скалите от които са събрани фосилни образци от бивалвии и гастроподи както и 
проби за микропалеонтоложки анализ. 

3.1. Географско разпределение на разрезите 
Изучените 22 разреза географски са разпределени основно в северозападната, югоизточна и източната част на 
басейна. От тях четиринайсет (1-14) се намират в северния борд на Струмския басейн, осем (15-22) - в южния 
му борд до Струмския залив. Първите седем (1-7) са разположени в северозападната му част, в близост до град 
Серес, а останалите седем (8-14) се намират в североизточната част на басейна близо до граница с Драмското 
поле. 

3.2. Методика на теренните и лабораторни изследвания 
При теренните проучвания е използвана стандартна методика на разпознаване, поделяне и описание на 

седиментните скални последователности. Те са описани по пачки с характеристика на скалния тип и 
текстурните им особености. Като основа на теренната работа е използван литостратиграфският подход. 
Позицията на фосилните находки е привързана към пачки в разрезите. Измервана е дебелината на всяка пачка 
и е направено латерално проследяване на седиментите по свити. Извършено е детайлно литоложко описание 
на седиментите, спазвайки  следният ред: цвят, стратификация, структура, текстура, обща дебелина. Описани 
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са различни типове контакти между седиментните тела и е направено разделяне по техните архитектурни  
елементи.  

По време на теренната работа е проследено латералното разпространение на отделните литотела, което 
позволява да се отделят картируеми литостратиграфски единици. В някои от отделните пачки е намерена 
богата макрофауна и по време на камералната работа са определени 42 таксона от клас Bivalvia и Gastropoda. 
Изследвани са общо 60 броя проби от 19 геоложки разреза с оглед идентифицирането на микрофауна. При 
техническата обработка на пробите е използван класическият метод за микропалеонтоложки анализ-разпадане 
с глауберова сол, промиване през няколко сита, отделяне на фракции, сушене, отбиране на фосили и 
определяне. Прегледани са 200 броя фракции с размери 1,00; 0,63; 0,315; 0,25 mm и са определени 42 таксона 
от клас Foraminifera и един единичен екземпляр от клас Radiolaria. 

 Определянето на фораминиферите и другите микрофосили е направено от д-р Ст. Даракчиева. 
Установената фораминиферна микрофауна съдържа само бентосни видове, като изцяло липсват планктонни 
фораминифери. От бентосните фораминифери с аглутинирани черупки има само единични екземпляри. Почти 
всички проби съдържат остракоди, като в някои от тях се срещат само остракоди. При микропалеонтоложкия 
анализ са намерени  и единични екземпляри от отолити,  рибни останки и фрагменти от криноиди  и бриозои. 
Намерените диатомеи (Diatomea) от рода Aulacoseira бяха определени от  д-р Н. Огнянова. 

За изясняване на обстановките на утайконатрупване в изследваната област е направено детайлно 
литоложко описание на скалните разновидности по цвят, структурни и текстурни особености, стратификация, 
типовете контакти между седиментните тела (ерозионни, резки или с постепенен преход). 
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За нуждите на литофациалния анализ са наблюдавани и детайлно описани следните текстурни 
особености на скалите:  

 Паралелна ламинация (parallel lamination) 
- Вълновидна слоестост (wavy lamination) 

 Рипъл марки (ripple marks)  
            -     Катерещи се рипъл марки (climbing ripple marks)  
 Коса слоестост (cross bedding) 

- Табуларно-планарна коса слоестост (tabular-planar cross bedding) 
- Троговидна  коса слоестост (trough cross bedding) 
- Клиновидна коса слоестост (wedge shape cross bedding) 

 Флазерна слоестост (flaser bedding) 
 Градационна слоестост (graded bedding)  
            -     Нормална градационна слоестост (normal graded bedding)  

- Обратна градационна слоестост (reverse graded bedding) 
 Следи от натоварване (load casts) 
 Дайки (dykes) 
 Следи от биотурбация (bioturbation) 
 Текстура „твърдо дъно” (hardground) 
 Следи от организми пробивачи (borings) 
 Текстури на вдълбаване и запълване (cut and fill channels) 

 
 

4. Описание на разрезите 
При проведените геоложки маршрути детайлно са описани 22 разрезa, които се разполагат и в двата 

борда на басейна (северния и южния) (фиг.2). Те представят скалните последователности на меотския и 
понтския етаж. Подреждането им стана от запад на изток според местоположението им в областта и 
нанасянето върху картата е извършено с помощта на GPS.  Oписаните разрези са следните:   
 
 
В северния борд:                                             В южния борд:   
 
1. Разрез Като Христос                                  15. Разрез Терма 

2. Разрез Ано Христос                                   16. Разрез Кастри 

3. Разрез Като Христос-Левконас                 17. Разрез Стримон-1 

4. Разрез Лефконас-1                                      18. Разрез Кердиля-2 

5. Разрез Вишяни                                            19. Разрез Кердиля-1 

6. Разрез Лефконас-2                                      20. Разрез Ралеокоми 

7. Разрез Пердикари                                       21. Разрез Амфиполи 

8. Разрез Неа Зихни                                        22. Разрез Кормиста 

9. Разрез Трис Йерархес 

10. Разрез Левкотеа-1 

11. Разрез Левкотеа-2 

12. Разрез Палия Левкотеа 

13. Разрез Криопиги 

14. Разрез Алистрати 
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Най-характерни са тези на Ано Христос и на Криопиги, тъй като те обхващат всичките отделени 
литостратиграфски единици. 
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5. Стратиграфия 
 

5.1 Характеристика на литостратиграфските единици 
В проучваната област с горномиоценската серия са свързани следните литостратиграфски единици, 

които се характеризират със специфично литоложко съдържание, определени граници и взаимоотношения с 
останалите литотела.  
 

1. Свита Лефконас (Lefkonas – Lfk) 
2. Свита Дафни (Dafni – Dfn) 
3. Свита Хумнико (Choumniko – Chm) 
4. Свита Криопиги (Kriopigi – Krp) 

5.1.1. Свита Лефконас (Lefkonas – Lfk Formation) 

Тя е представена главно от грубо теригенни скали, конгломерати, брекчи, бекчоконгломерати. На 
различни нива обликът й се дава и от редуване на разнозърнести пясъчници и пясъци, както и от 
алевритопелитни и глинести седименти. Присъствуват също и олистолитни блокове, предимно от мрамори от 
подложката. Хроностратиграфски обхват. В свитата Лефконас не са намерени диагностични макро и микро 
фосили. Над нея залягат морските седименти на свита Дафни, които са датирани като меотски, поради което 
възрастта на тази литостратиграфска единица може да се възприема като по стара от меота. 

                          5.1.2. Свита Дафни (Dafni – Dfn Formation) 

Свитата Дафни е представена главно от тънко- до средно- и дебелопластови органогени варовици, които 
на места са масивни и песъчливи. Срещат се и куполовидни биохерми. Варовиците се  редуват с разнозърнести 
пясъци и  на места с тънко- до среднопластови варовити пясъчници. На различни нива обликът й се дава и от 
редуване на алевритопелитни и глинести седименти. Хроностратиграфски обхват. Възрастта на свитата е 
меотска, въз основа на определените фосили от Bivalvia: Anomia ephippium (Linné, 1758), Lutraria (Lutraria) 
lutraria (Linné, 1758), Pecten (Oppenheimopecten) cf. aduncus Eichwald, 1830, Anadara (Anadara) sp. (aff. Diluvii 
Lamark, 1819),  Anadara (Anadara) sp. (aff. Turonica Dujardin, 1837), Chama gryphoides Linné, 1758, Cardita 
(Cardita) caluculata (Linné, 1758), Pycnodonte sp., Ostrea sp. Musculus sp. Indet., и Gastropoda: Triphora cf. 
Perversa (Linné, 1758), Alvania sp. в седиментите на разрезите от северния борд на басейна, от Bivalvia: Pecten 
(Oppenheimopecten) cf. Aduncus Eichwald, 1830, Callista cf. chione (Linné, 1758), Crassostrea gryphoides 
(Schlotheim, 1813), Cerastoderma arcella  mithridatis (Andrussov, 1890), Abra  tellinoides (Sinzov, 1884) от южния 
борд, както и от определената фауна от Gramman F. & Kockel F., (1969), G. Syrides (1998, 2000), Popov S., 
Nevesskaya, L., (2000). 
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5.1.3. Свита Хумнико (Choumniko – Chm Formation) 

Свитата Хумнико е представена основно от редуване на разнозърнести пясъци, тънко- до 
среднопластови пясъчници, както и от алевритопелитни и глинести седименти. На места и на различни нива 
обликът й се дава и от редуване на по-едрокластични материали, като гравелити и дребнокъсови 
конгломерати. В тези седименти се среща изобилна и еднообразна фауна предимно от Bivalvia и Gastropoda, 
което говори за угнетена бракична среда на утайконатрупване. В разрезите Като Христос, Вишяни, Лефконас-2 
и Пердикари в северозападната част, както и при разрезите Кердиля-1 и Амфиполи в южния борд, в тази 
литостратиграфска единица се срещат нива обогатени с растителен детритус и пластове с повлекла от 
лигнитни въглища. На отделни нива се срещат пластове от детритусни  варовици с еднообразна бивалвийна 
фауна с дебелина до 1,5m, както и греди от варовици с неиздържана дебелина, които се редуват с изклинващи 
лещовидни въглищни прослойки. Хроностратиграфски обхват. Тази литостратиграфска единица има 
понтска възраст въз основа на определена фауна, която се състои от: Bivalvia: Limnocardium (Euxinicardium) 
subodessae (Sinsov, 1877), Chama gryphoides gryphoides  Linné, 1758, Dreissena (Modiolodreissena) simplex 
(Barbot de Marny, 1869), Parvivenus widhalmi (Sinsov, 1877), Congeria (Andrusoviconcha) navicula Andrussov, 
1897 var., Dreissena (Dreissena) tenuissima tenuissima Sinsov, 1875, Pseudocatilus pseudocatilus (Barbot de Marny, 
1869), Eupatorina litoralis (Eichwald, 1850), Abra sp. Indet., Plagiodacna arcaeformis (Wenz, 1942), Congeria 
(Rhombocongeria) cf. subrhomboidea Andrussov, 1987, Congeria (Mytilopsis) ex.gr. balatonica Partsch, 1835, 
Dreissena sp., Dreissena rostiformis corniculata Stefanescu, 1896, Paradacna abichi abichiformis (Gorjanović-
Kramberger, 1899), Abra tellinoides (Sinzov, 1884). Gastropoda: Diodora graeca (Linné, 1758), Nassarius (Hinia) 
sp., Melanopsis impressa Kraus, 1853, Cerithiella sp., Valvata sp., Theodoxus ex. gr. Micans Gaudry, Fiscer, 1867, 
Melanopsis sp. indet., Theodoxus sp. indet. и Gyraulus (Gyraulus) sp.; диатомейна флора с предтсавители на р. 
Aulacoseira, от харовити водорасли Chara sp. и от определената фауна на Gramman F. & Kockel F., (1969) , G. 
Syrides (1998, 2000), и Popov S., Nevesskaya, L., ( 2000).  

 
5.1.4. Свита Криопиги (Kriopigi – Krp Formation), нова свита 

Свитата се въвежда за пръв път в настоящото изследване. Топоним е село Криопиги, Серески окръг. 
Тази свита се отделя  въз основа на характерното разпространение на алевритови глини, варовити алевролити, 
варовити мергели, отложени в една монотонна глинесто-варовито-алевритова седиментация. 
Хроностратиграфски обхват. Седиментите на тази литостратиграфска единица в резултат на определената 
диатомейна флора от р. Aulacoseira се отнасят към понтския етаж.  

 
5.2 Характеристика на хроностратиграфските единици 

Хроностратиграфската подялба на неогена в Източна Европа се базира на различни схеми за Централния 
Паратетис, Източния Паратетис и Медитеранската зона.  

Изследваната област се явява междинна между Източния Паратетис и Медитеранската зона, което 
затруднява избирането на хроностратиграфската схема. Основните публикации на които се основава 
използваната от мен литостратиграфската схема са тези на Gramman F. & Kockel F., (1969), Коюмджиева Е., 
Попов Н., (1986),  Rögl F., Bernor R.L., Dermitzakis M.D., Müller C., & Stanceva M., (1991), които правят 
корелация на късния миоцен между Медитеранската зона и Паратетиса. В горните части на късния миоцен за 
Източния Паратетис, те отделят меотски и понтски етажи. Меотският етаж се корелира частично с тортонския, 
а понтския с най-горната част на тортонския и изцяло с месинския от Медитеранската зона. 

Syrides G., (2000), разглежда седиментите в Струмския басейн, които са обект на проучване на 
настоящото изследване, като горен миоцен (меот) и най-горен миоцен (понт), Snel, E. Marunteanu, M., 
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Meulenkamp, J.E., (2006), отнасят седиментите от изследваните от тях разрези в Струмския басейн към 
Паратетиса, като отделят меотски и понтски етаж и на края, Harzhauser M., Piller W.E., (2007), представят 
подробна хроностратиграфска схема на миоцена за Централния и Източния Паратетис и Средиземноморската 
зона, използвайки данни от планктонни фораминифери, варовит нанопланктон и изотопна кислородна 
стратиграфия. Те разделят миоценската серия на долна, средна и горна като горния миоцен в Източния 
Паратетис разделят на етажите херсон, меот и понт. 

Възприетата от мен хроностраиграфска подялба се базира на схемите предложени от: Rögl F., et al. 1991, 
Snel, E. et al., 2006 и Harzhauser, M,  Piller, W.R., 2007. Това са трите основни хроностратиграфски схеми на 
които се основава отделянето на етажните поделения меот и понт на горния миоцен в Струмския басейн. 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Фиг. 30.  Късно миоценска 
стратиграфска корелация 
между Средиземноморието и 
Паратетиса по Rögl F., et al. 
1991. 

Фиг. 31.  Описаните 
разрези в Струмския 
басейн с тяхната фациална 
характеристика и възраст, 
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В настоящата работа, изследваните седименти въз основа определената макрофауна от 
бивалвии и гастроподи от една страна, микрофауна с фораминифери и микрофлора с диатомеи и 
харови водорасли от друга, се отнасят към меотски и понтски етажи. 

Меотски етаж: Този етаж обхваща скалите на свита Дафни. Присъствието на 
определените представители на бивалвии и гастроподи  е задоволително разнообразно и богато 
по видов  състав. Характерните видове, въз основа на които е определена възрастта на 
изледваните седименти, са следните: 

Bivalvia: 
Anomia ephippium (Linné, 1758), Lutraria (Lutraria) lutraria (Linné, 1758), Pecten 
(Oppenheimopecten) cf. aduncus Eichwald, 1830, Anadara (Anadara) sp. (aff. Dilyvii Lamarck, 1819),  
Anadara (Anadara) sp., Ostrea sp., и Chama gryphoides gryphoides Linné, 1758, Cardita (Cardita) 
caluculata (Linné, 1758)., Pycnodonte sp., Musculus sp. Indet., Callista cf. chione (Linné, 1758)., 
Crassostrea gryfoides (Schlotheim, 1813), Abra tellinoides (Sinzov, 1884), Cerastoderma arcella 
mithridatis (Andrussov, 1890), Mactra sp.. 

Gastropoda: Triphora cf. Perversa (Linné, 1758), Alvania sp.,  
Заедно с тях са намерени и представители на: 

         Foraminifera: Ammonia beccari (Linné), Elphidium crispum (Linne), Elphidium macellum 
(Fichtel et Moll), Asterigerina aff. planorbis (d’Orbingy), Porosononion subgranosum (Egger), 
Porosononion sp. Miliolidae, Porosononion granosum (d’Orbigny), Cycloforina aff. gracilis (Karrer), 
Discorbis sp., Pseudotriloculina consobrina (d’Orbigny), Quinqueloculina sp., Triloculina sp., 
Cycloforina sp., Cornuspira sp., Hauerina sp., Nodobaculariella sp., Spirolina sp., Protelphidium aff. 
martkobii (Bogdanowicz), Nonion bogdanowiczi Voloshinova, Dendritina sp., Borelis mello (Fichtel et 
Moll).  

Други: Ostracoda, Radiolaria, Crinoidea.  

Фиг. 32.  Хроностратиграфска и биостратиграфска схема на миоцена по 
Harzhauser, M.,  Piller, W.R., 2007 
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Понтски етаж: Този етаж обхваща скалите на свита Хумнико и на свита Криопиги. При 
тези отложения присъствието на определените представители на бивалвиите и гастроподи е 
задоволително богато по количество на екземпляри, но по-беднo на таксони. Голям интерес 
представлява  установяването на харови водорасли Chara sp. и диатомеи от род Aulacoseira. 
Характерни видове въз основа на които е определена възрастта на изследваните седименти, са 
следните: 

Bivalvia: 
Dreissena (Modiolodreissena) simplex (Barbot de Marny, 1869), Parvivenus widhalmi (Sinsov,1877), 
Limnocardium (Euxinicardium) subodessae (Sinsov,1877), Chama gryphoides gryphoides  Linné, 
1758, Ostrea sp., Pseudocatilus pseudocatilus (Barbot de Marny, 1869), Congeria (Andrusoviconcha) 
navicula Andrusov, 1897 var., Dreissena (Dreissena) tenuissima tenuissima Sinsov, 1875, Eupatorina 
litoralis (Eichwald, 1850), Abra sp. indet., Paradacna abichi abichiformis (Gorjanovic-Kramberger, 
1899), Abra tellinoides (Sinzov,1884), Plagiodacna arcaeformis (Wenz, 1942), Congeria 
(Rhombocongeria) cf. subrhomboidea Andrussov, 1987, Congeria ex. gr. Balatonica Partsch, 
Dreissena sp., Dreissena rostiformis corniculata Stefanescu, 1896, Veneridae sp. Cardiidae sp. indet.,  

Gastropoda: Melanopsis impressa Kraus, 1853, Cerithiella sp., Diodora graeca (Linné, 1758), 
Nassarius (Hinia) sp., Melanopsis cf. impressa Krauss, 1853, Valvata sp., Theodoxus ex. gr. 
Balatonica Partsch, Melanopsis sp. indet., Theodoxus sp. indet., Kosovia bouei Pavlović, 1931, 
Viviparus (Viviparus) viquesneli (Deshayes, 1842). 

Заедно с тях са намерени и представители на: 
         Foraminifera: Elphidium macellum (Fichtel et Moll), Sinoloculina consobrina (d’Orbigny ), 
Ammonia beccari (Linné),  Borelis mello (Fichtel et Moll), Quinqueloculina sp., Cycloforina sp., 
Triloculina inflata var. meotica Didkovski, Miliolidae, Pseudotriloculina consobrina (d’Orbigny), 
Elphidium sp., Elphidium crispum (Linné), Porosononion granosum (Egger), Cibicides badenensis, 
Triloculina sp., Affinetrina aff. voloschinovae (Bogdanowicz), Baggina sp., Pseudotriloculina nitens 
(Reuss), Gyroidina soldani (d’Orbigny), Heterolepa dutempley (d’Orbigny), Cibicides lobatulus 
(Walker et Jacob), Eponides sp., Pyrgo bulloides (d’Orbigny), Planulina sp.. Други: Ostracoda, рибни 
останки и люспи от риби, единични екземпляри от отолити , фрагменти от бриозои и криноиди, 
ооли. 
 
 
 
5.3 Интерпретация на сондажните данни от централните части на басейна 

За интерпретацията на еволюцията на басейна сe представя кратка характеристика и 
анализ на седиментните последователности цитирани в докладите на BRGM & IGME, (1982) и 
на SPEG, (1982) за сондажите в централните части на басейна. Директна корелация с описаните 
повърхностни разрези от борда на басейна и тези от сондажите не може да се направи.  

Като обобщена информацаия за басейновото развитие могат да се направят следните 
изводи: 
 

*В басейновата еволюция е доминираща сладководната и плиткоморска седиментация, 
като основен фактор, контролиращ утайконатрупването, оформянето на акомодационното 
пространство, привноса и разпределението на теригенния материал, е бил тектонският; 

*Изследваните в настоящата работа повърхностни разрези показват разширяването на 
басейна през късномиоценско време. Съвпадението на литологията не може да се използва за 
корелация поради миграция на фациесите и съответно условията на утайконатрупване. Подобни 
условия могат да съществуват в един и същ басейн, в различни негови части и по различно 
време, без пространствена връзка; 

*Корелация с данните от сондажите може да бъде надеждна, ако има по-пълна 
хроностратиграфска информация и най вече датировка на по-важните събития и граници; 

*Изследваните разрези показват много различни палеогеографски обстановки 
(плиткоморски, преходни, континентални), докато в синхронния интервал от сондажите те са 
относително монотонни и основно морски. 
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6. Обстановки на утайконатрупване   
      6.1   Наблюдавани седиментни текстури 

Видовете текстури които са наблюдавани и описани в седиментите на изучените разрези, 
принадлежат към следните групи:  

 
 Текстури на наслояване (depositional structures) 

  Паралелна слоестост  (parallel bedding )  
Този тип текстури се наблюдават в изучената област в следните разрези:   

Паралелна слоестост  (parallel bedding )  
Като христос-Лефконас: п.2, Лефконас-1: п.2, Пердикари: п.2, Кердиля-2 : п.1, Кормиста: 

п.2, Лефкотеа-2: п.1, п.2 и п.4, Палия Лефкотеа: п.1 и Криопиги: п.2. 
Вълновидна слоестост (wavy bedding) 

Пердикари: п.2 и п.10 и Криопиги: п.3. 
  Камени ребра или рипъл-марки (ripple marks) 

  Този тип текстура в изучената област, се наблюдава в следните разрези:  
Пердикари: п.10, Стримон-1: п.1 и Кердиля-1: п.1. 

 Коса слоестост (cross bedding) 
В изучената област се наблюдават в следните разрези: 
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Коса слоестост (cross bedding) 
Вишяни: п.3, Лефконас-2: п.7, Лефкотнеа-2: п.2, п.3, Терма: п.1 и Кормиста: п.2. 

Праволинейна (planar) или табуларна (tabular) коса слоестост 
Пердикари: п.8 и Лефкотнеа-2: п.2. 

Троговидна коса слоестост (trough cross bedding) 
Вишяни: п.3, Лефконас-2: п.5, Пердикари: п.2, и Лефкотнеа-2: п.2 и п.4. 

Клиновидна коса слоестост (wedge shape cross bedding) 
Вишяни: п.2, Пердикари: п.2, и п.8, Криопиги: п.3, Кастри: п.8. 

  Флазерна слоестост (flaser bedding) 
В изучената област се наблюдава в разрез Пердикари, п.8. 

 
  Градационна слоестост  (graded bedding) 

Този вид текстура в изучената област се наблюдава в следните разрези: 
Пердикари: п.2, Алистрати: п.2, Кастри: п.5 и Кердиля-2: п.4. 

 Ерозионни текстури (erosional structures) 
Ерозионни канали (erosional channels) текстури на вдълбаване и запълване (cut and fill 

channels) 
Тeзи видове текстури се наблюдават в изучената област, на следните разрези:  
Вишяни: п.1, Лефкотеа-1: п.6, Лефкотеа-2: п.1, Терма: п.3 и п.6 и Стримон-1: п.2. 
 

 Деформационни текстури (deformational structures) 
  Следи от натоварване (load casts) 

В изучената област този вид текстура се среща в следните разрези:  
Вишяни: п.2 и п.3, Пердикари: п.8 и п.10 и Лефкотеа-2: п.1.  

  Инжекционни текстури (injection structures) 
Този вид текстури се наблюдават в изследваната област в  следните разрези: 
Вишяни: п.3 и Лефкотеа-2: п.2.  
 

  Биогенни текстури (biogenic structures) 
 Следи от биотурбация (bioturbation) 

Този вид текстура се среща в разрез Пердикари: п.8. 
       Следи от организми-пробивачи (borings) 

Този тип текстура се среща в разрез Кастри: п.5. 

 Текстура “твърдо дъно” (hardground) 
Тази текстура се среща в изучената област в разрез Кастри: п.5.  

 
6.2 Интерпретация на вкаменелостите с оглед възстановяване средата на обитаване 

В изследваната област са намерени и определени разнообразни вкаменелости от макро- и 
микрофосили. От макрофауната са представени бивалвии, гастроподи, корали, ехиниди, а 
представителите на микрофауната  са фораминифери, остракоди и от микрофлората - 
диатомеите и харовите водорасли. При някои проби са наблюдавани единични екземпляри от 
криноиди, бриозои, отолити и рибни останки. От изследването на палеоекологичните данни на 
определените вкаменелости, се установяват три основни типа обстановки на обитаване в 
изследваната област.  

1-ви тип: Шелфова обстановка на обитаване с дълбочина от 2-3m до към 150-200m, с 
нормална соленост със слабо понижение до 25-20‰, с топли до умерено топли води с 
минимална температура не по малка от 10о С. Средата е била добре аерирана зона, но понякога 
вероятно дефицитна донякъде на кислород, имайки умерена до интезивна хидродинамика на 
водите и разнообразен състав на субстрата на морското дъно. Тази обстановка се характеризира 
с присъствие на бивалвии; Crassostrea gryfoides, Anomia ephippium, Lutraria (Lutraria) lutraria, 
Anadara (Anadara) sp. и гастроподи; Triphora cf. Perversa. 

 2-ри тип: Обстановката на обитаване от този тип се характеризира с по-дълбоки води 
достигащи до 300m, с понижена соленост от 20-16‰ до към 10‰, с тенденция на места да бъде 
опреснена и солеността да не се повишава над 3‰. Водата е била умерено топла до хладна, с 
нормален режим на кислород, но на места с малка до голяма поносимост на неговия дефицит. 
Съставът на субстрата е бил разнообразен и хидродинамиката на водите е варирала между 
умерена и висока. В тази обстановка преобладават бивалвиите Limnocardium (Euxinicardium) 
subodessae, Paradacna abichi abichiformis, Pseudocatilus pseudocatilus и гастроподи; Melanopsis 
impressa.  
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3-ти тип: Този тип обстановката на обитаване се характеризира от пресни, сравнително 

плитки до  по-дълбоки спокойни води и глинесто-варовит субстрат, и се характеризира с 
присъствието на харови водорасли Chara sp. и диатомейна флора представена от р. Aulacoseira. 

 

6.3 Алувиални конуси 

Седименти, които са образувани в обстановка на алувиални конуси, се наблюдават при 
първите пачки на  разрезите Ано Христос, Левконас-1, Вишяни, Пердикари и целият разрез 
Алистрати. Те са много характерни и с тях започва неогенската седиментация в Струмския 
басейн и са отделени в свита Левконас.  

Седиментите  привързани към гореспоменатите пачки на съответните разрези, се 
състоят от несортирани слабо споени брекчи с големина на късовете от гравийни до валунни 
размери достигащи до 1m  големина, от средно- до дребнокъсови несортирани конгломерати, от 
средно- до дребнокъсови  брекчоконгломерати във вид на каналнозалягащи лещи и големи 
олистостроми. Отделните, много едротеригенни класти, са заобиколени от обилен матрикс и не 
се допират една до друга и липсват вътрешни структури и фосилни останки. Седиментите 
притежават конична форма,   дебритен поток (debris flow)  в проксимален алувиален конус (in 
proximal alluvial fan). Наблюдават се градационни текстури както обратна градационна (reverse 
gradation), така и нормална  градационна  (normal and reverse gradation). 

 
 

6.4 Речни обстановки 
Седименти образувани в речни обстановки, се наблюдават на разрезите: Вишяни, п.3, 

Лефконас-2, от п.1 до п.6, Пердикари, п.2, Левкотеа-1, п.6 и Кастри от п.6 до п.9. Техните 
текстурни и структурни особености са характерни за такива обстановки и се отделят в свитите 
Левконас и Хумнико.  

 
Седиментите  привързани към гореспоменатите пачки на съответните разрези, се 

състоят от: 
- едрозърнести слабоспоени пясъчници и дребнокъсови брекчоконгломерати с 

ерозионна граница (erossional boundary), едрозърнести пясъци в наставени канали (multistory 
channels-coaliscent), високо плътностни псефитни покривки (traction carpets), коса слоeстост 
(cross bedding) със западна посока на палеотранспорт,  следи от товара (load casts) и троговидна 
коса слоeстост (trough cross bedding).  В седиментите  пластовете от дребнокъсови 
конгломерати представляват гравийни барове (gravel bars) и наставените каналнозалягащи 
пясъчници са пясъчни покривки (Sandstones sects)., 

- слабоспоени несортирани и сортирани, средно- до едрозърнести  пясъчници с 
прослойки от тънкослоести алевролити и прослойки от каналнозалягащи гравелити, на места с 
въглищни лещи, дребнокъсови полимиктови (кварц-амфибол-гнайсови) брекчоконгломерати и 
каналнозалягащи среднокъсови полимиктови брекчоконгломерати с троговидна коса слоестост 
(trough cross bedding)  

- несортирани масивни дребно- до едрозърнести пясъци,  отделни слоеве  от 
дребночакълни брекчоконгломерати с градационна слоестост (graded bedding) преминаващи  в 
пясъци, които образуват високо плътностни псефитни покривки (traction carpet). Наблюдава се 
троговидна коса слоестост (trough cross bedding), клиновидна коса слоестост (wedge shape cross 
bedding), следи от товара (load casts),  паралелна ламинация (parallel lamination), и  вълновидна  
слоестост (Wavy bedding). 

-  дребно- до среднокъсови брекчоконгломерати, които залягат канално върху 
отдолулежащите скали с присъствие на обилен растителен детритус. 

- от алевролити и дребнозърнести до едрозърнести пясъчници и гравелити,  с нормална 
градационна слоестост (normal graded bedding), едромащабна клиновидна коса слоестост (large 
scale wedge shape-cross bedding),  ерозионна речна долина (incised valley), и ерозионна граница 
(erossional boundary).  

6.5 Езерни обстановки 
Седименти които са образувани в сладководен (езерен) фациес, се наблюдават и в двата 

борда на басейна и са отделени в свитите Хумнико и Криопиги. 
 В северния борд на басейна се наблюдават в следните разрези: В горните две пачки на 

разрез Лефконас-1, където при п.2, се наблюдава редуване на фино-хоризонтално слоести варви 
с добре изразена паралелна ламинация (parallel lamination), характерни за лимнична обстановка 
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и при п.3, с присъствието на харови водорасли Chara sp., които индикират сладководна среда. В 
разреза Паля Лефкотеа (целият) се наблюдава добре изразена паралелна слоестост (parallel 
bedding) на седиментите на п.1, като в него и в разрез Криопиги на п.9 има масово присъствие 
на диатомейна флора представена от р. Aulacoseira, което потвърждава  езерната обстановка.  

Подобни обстановки, характерни за езерен фациес, се описват и в някои разрези от южния 
борд на басейна. В разрез Стримон-1 в пачките 1 до 5, седиментите показват лимнична 
обстановка, като дребно- до едрозърнестите аркозни пясъци, здравоспоените среднозърнести 
пясъчници, прослойките от дребнокъсовите гравелити, канално залягащ в ерозионни джобове, 
дребнокъсов предимно кварцов конгломерат с полузаоблени късове, вероятно са се образували 
от реки вливащи се в езеро.  

В разрез Кердиля-1, присъствието на харовите водорасли Chara sp., в глинестия варовик 
на п.1, потвърждават същата среда. Дребно до среднозърнестите пясъци с несортирания 
изклинващ  дребнокъсов, неспоен конгломератов пласт, вероятно са се образували от реки 
вливащи се в езерото. 

Езерен фациес показва и последователността на отложенията, при п.1, п.2 и п.3,  на разрез 
Амфиполи и при пачките 1 до 3, на разрез Kормиста, където се наблюдава същия диатомеен 
таксон от р. Aulacoseira, който е  характерен за обитаване на сладководни езерни среди.   

Седиментите  привързани към гореспоменатите разрези, (повече при разрезите на Палия 
Левкотеа, Криопиги, Кормиста и по малко при Амфиполи), се състоят главно от една монотонна 
глинесто-варовито-алевритова седиментация, която се редува на места от разнозърнести тънко 
до среднопластови пясъчници до глинести пясъчници и песъчливи глини. На места се появяват 
повлекла от лигнитни въглища. 

 
6.6 Делтови обстановки 

Такива седименти, които са образувани в делтова обстановка се наблюдават единствено 
при разреза Лефкотеа-2 и са отделени в свита Хумнико. Те са привързани към първите две 
пачки на съответния разрез и се състоят от редуване на глини и аргилити с канално залягащи 
пясъци на п.1, следи от товара (loadcasts), хоризонтална слоестост (parallel bedding), прослойки 
от дребно- до едрокъсови конгломерати и разнозърнести пясъчници които представляват 
пясъчни барове (sandy bars).  

Наблюдават се много добре изразени делтови текстури като, едромащабна планарна коса 
слоестост (large scale planar cross bedding) и дребномащабна троговидна коса слоестост (small 
scale trough cross bedding), при седиментите на п.2, с ерозионно срязване (truncation) между 
пластовете. Наблюдават се пясъчни дайки (sandy dykes) на дехидратация, като във вертикална 
посока се наблюдава увеличаване на големината на теригенните зърна което показва 
проградация, характерна за делтови разрези (coarsening upward). Наблюдават се също 
паралелна слоестост (parallel bedding) и коса слоестост (cross bedding). 

 
6.7 Лагуни 

Такива седименти, които са образувани в лагунна обстановка се наблюдават в северния 
борд на басейна при следните разрези: Като Христос целия разрез, Ано Христос от п.5 до п.7, 
Като Христос-Лефконас при п.2, Лефконас-2 при п.7, Пердикари от п.4 до п.12, Неа Зихни и 
Трис Йерархес целите разрези и Левкотеа-1 от п.1 до п.5. 

Тези седименти привързани към гореспоменатите пачки на съответните разрези, се 
състоят от: слабоспоени разнозърнести и на места детритусни пясъци, от слабо - до по 
здравоспоени полимиктови, средно - до дебелопластови разнозърнести пясъчници, прослойки и 
лещи от лигнитни въглища, песъчливи органогенни варовици, ядчести песъчливи варовици, 
детритусни варовици, песъчливи варовици, дебелопластови бели варовици, масивни плътни 
варовици, силноалевритни глини, глинести алевролити, глинести песъчливи алеврити, 
алевритни глини, слабоспоени варовити мергели, полимиктови гравелитни пластове и 
среднокъсови конгломерати. Всичките тези седименти са отделени в свита Хумнико. 

В разрез Като Христос, п.1 сред седиментите се срещат прослойки и лещи от въглища, 
вътре в които се наблюдават сулфатни минерали факт, който се обяснява с това, че в лагунни 
обстановки при понижена соленост се образуват параличен тип въглища, тъй-като окрайнините 
им се заблатяват. В по горните пачки п.2 до п.4,  пластовете с обилна фауна, които 
представляват вероятно пясъчни барове в прибрежната зона и определената бракична фауна, 
показват понижена соленост на водата.  

В разрез Ано Христос, п.5 до п.7 след намаляването на солеността, отлагането на 
ядчестите варовици със съдържаща се фауна, на пясъчничите  с гравелитните късове и на 
глинестите алевролити вероятно са се образували в лагунна обстановка. 
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В разрез Като Христос-Лефконас, п.2 се наблюдава редуване на тънко- до 
среднопластови пясъчници с дребно- до среднозърнести пясъци с много добре изразена 
паралелна слоестост (parallel bedding), гравелити с добре загладени предимно кварцови зърна. В 
тях е намерена бивалвийна фауна, която индикира опреснена среда. Тези особености на 
седиментите показват вероятно образуването им в опреснена лагунна обстановка. 

В разрез Лефконас-2, п.7, наблюдаваните седименти с много добре изразени коса 
слоeстост (cross bedding) и едромащабна коса слоестост (large scale cross bedding), заедно с 
намерените фрагменти от бриозои и натрошените черупки от бивалвиите вероятно индикират 
опреснена лагуна. 

В разрез Пердикари, от п.4 до п.12, наблюдаваните седименти с много добре изразени и 
многобройни текстури като паралелна ламинация (parallel lamination), канал изпълващи с 
брекчоконгломерати, табуларна коса слоестост (tabular cross bedding), и ядра на внедряване 
(load casts),  флазерна текстура (flaser bedding),  едромащабна планарна коса слоeстост (large 
scale planar cross bedding), клиновидна коса слоeстост (wedge shape cross bedding), биотурбация 
(bioturbation),  дебритен поток (debris flow), вълновидна паралелна ламинация (wavy parallel 
lamination) и  катерещи се рипъл марки (climbing ripple marks), заедно с определената бракична 
молюсковата фауна, показват вероятно образуването им в опреснена лагунна обстановка.   

В разрезите Неа Зихни и Трис Йерархес, литоложкият състав на седиментите и 
бракичният характер на намерената фауна, показват вероятно образуването им в опреснена 
лагунна обстановка. 

Литоложкият състав на седиментите в разреза Левкотеа-1, от п.1 до п.5 и намерената 
угнетена фауна в бракична среда, показват вероятно образуването им в прибрежна лагуна.  
 

6.8 Прибрежноморски обстановки 
Такива седименти, които са образувани в обстановка на прибрежноморски  условия, се 

наблюдават в северния и в южния борд на басейна при следните разрези: Ано Христос, п.2 до 
п.4, Като Христос–Лефконас, п.1, Вишяни, п.2, Пердикари, п.3, Терма (целият), Кастри от п.1 до 
п.5, Стримон-1(целият), Кердилия-2 от п.1 до п.2 и Палеокоми (целият). 

Тези седименти,  привързани към гореспоменатите пачки на съответните разрези, се 
състоят главно от тънкопластови, средно- и дебелопластови органогенни варовици, като някои 
от тях са масивни. На едно място образуват изолиран малък риф. Тези варовици на места стават 
глинести и се прослояват с тънки до средни пластове от полимиктови пясъци, глинести пясъци, 
варовити пясъчници, алевритови глини, песъчливи глини и глинести алеврити и са отделени в 
свитите Дафни и Хумнико. 

B северния борд на басейна в разрез Ано Христос, п.2 до п.4 трансгресивната граница на 
седиментите върху тези на п.1, като и определената фауна намерена в тях, показват образуване  
в крайбрежноморска обстановка. 

В разрез Като Христос-Левконас, п.1 купуловидните биохерми (patchs reefs), изградени 
изцяло от дебелочерупчести миди, които са разделени от дребно до среднозърнести пясъци с 
черупки от миди и гастроподи, са индикатор за крейбрежноморска обстановка с нормална 
соленост и топли води. 

В разрез Вишяни п.2  наблюдаваните текстури като следи от товара (Load casts) и 
клиновидна коса слоестост (wedge shape cross bedding), заедно с дебелочерупчестите 
неопределими миди сред пясъците и определените представители от бивалвии и гастроподи в 
органогенните варовици, показват вероятно че образуването на тези седименти е в 
крайбрежноморска обстановка.  

В разрез Пердикари, п.3 наблюдаваната разнообразна по систематичен състав макрофауна 
от колониални корали, ехиниди, бивалвии и гастроподи, както и от характерни фораминифери 
сред биодетритусен слабопесъчлив варовик, показва среда с нормална соленост, топли води, 
плажен фациес.   
         В южния борд, същата седиментационна обстановка се повтаря при разрезите: Терма 
(целият), където литоложките особености на седиментите, заедно с определената фауна показват 
че вероятно са се образували в прибрежноморска среда с намалена соленост. 

В разрез  Кастри, п.1 до п.5 литоложкият характер на седиментите и наблюдаваните 
текстури твърдо дъно (hard ground), следи от миди пробивачи (borings) и градационна 
слоестост (graded bedding), с нормална (normal) и обратна (reverse) градация, както и гравийни 
до дребнокъсови конгломератни късове от кварц, са типична индикация за морска трансгресия и 
прибрежноморска обстановка.  
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В разрез Стримон-1, п.6  дебелопластовите органогенни варовици с фрагменти от 
молюски и криноиди показват, че седиментите са се образували вероятно в прибрежноморска 
среда с намалена соленост. 

В разрез  Кердиля-2, п.1 едрозърнестите пясъчници с паралелна слоестост (parallel 
bedding) и плътните варовици на п.2 с разнообразен таксономичен състав на макро- и 
микрофауна, някои представители на която са характерни за плажен фациес, индикират 
прибрежноморска среда на образуване. В горните пачки на разреза от п.3 до п.8 не е намерена 
фауна, но Syrides (1998), споменава бракична фауна, което дава основание да предположим, че 
седиментите са отложени в среда с намалена соленост. В  разреза на Палеокоми литоложкият 
характер на седиментите заедно с характерната фауна, показват вероятно прибрежноморска 
среда на образуване с леко опресняване на морските води. 
 
7. Заключение и изводи 

При разработването на дисертационата работа е извършено задълбочено изследване на 
горномиоценските последователности в Струмския басейн, палеогеографска интерпретация на 
обстановките на утайконатрупване в миоценския басейн и  фосилната фауна от точно 
маркирани нива.   

Получените резултати могат да се обобщат като следните по-съществени приноси: 
 

1. За първи път детайлно са описани 22 разреза в Струмския басейн, като 17 от тях са 
нови, 2 са допълнени или доуточнени и 3 са дадени схематично без да са описани 
детайлно.  Новите разрези са: Като Христос, Като Христос-Лефконас, Лефконас-1, 
Вишяни, Лефконас-2, Неа Зихни, Левкотеа-1, Левкотеа-2, Паля Лефкотеа, Криопиги, 
Алистрати, Терма, Кастри, Стримон-1, Кердиля-1, Амфиполи и Кормиста, доуточнени 
са:   Палеокоми и Трис Йерархес. Разрезите Ано Христос, Пердикари и Кердиля-2 са 
дадени схематично от Karistineos (1984) и Syrides (1998).  

 
2. За първи път са въведени четири официални литостратиграфски единици: Свитата 

Криопиги е нова, а останалите три (Свита Лефконас, свита Дафни и свита Хумнико)  се 
споменават от предишни автори, без да имат ранг на официални единици, тъй като са 
въведени без да отговарят на правилата на Международния Стратиграфски Кодекс. 

 
3. Въз основа на изучаване на вкаменелости от бивалвии, гастроподи, диатомеи и 

фораминифери се уточнява  хроностратиграфският обхват на неогенските седименти в 
Струмския басейн. Определените фосили са привързани към точно маркирани нива в 
описаните разрези. Неогенските седименти в изследваната област са поделени на 
меотски и понтски етаж. 

 
4. За първи път  се съпоставят  данните от сондажни разрези прокарани в централните 

части на Струмския басейн с тези по повърхностни разкрития, което илюстрира по 
пълно картината на утайконатрупване на седиментите в басейна. 

 
5. Отделени са континентални, преходни и прибрежноморски обстановки на 

утайконатрупване въз основа на характеристика на наблюдаваните седиментни 
текстури и биофациален анализ на намерените и определени вкаменелости. 

 
6. Наличието на делтова обстановка на седиментация в изследваната област спомената от 

Psilovikos A. & N. Karistineos (1986), се потвъвждава и детайлизира чрез наблюдаваните 
и интерпретирани седиментни текстури. 

 
7. За първи път се извършва биофациален анализ на определените макро- и микрофосили, 

в резултат на което се отделят три типа обстановки на обитаване в Струмския басейн. 
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