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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Дисертационният труд е обобщение на изследванията на 
автора върху стратиграфията и геоложката еволюция на о-в 
Ливингстън, Антарктика през кредния период. Изследвани са 11 
разреза за стратиграфските обобщения и са описани детайлно 3 
седиментоложки разреза със задача, да бъдат характеризирани 
седиментните фациеси и асоциации и да се даде пълна картина на 
развитието на басейна. В продължение на шест астрални лета 
(2005-2010), екип от геолози, предимно от Софийския университет, 
проведохме геоложко картиране в мащаб 1:5000 на територията на 
п-ов Хърд, о-в Ливингстън, в резултат на което беше изработена 
първата за района на Южношетландските о-ви детайлна, геоложка 
карта (фиг. 1). Именно тази картировка е в основата на 
обобщенията и изводите на представения научен труд. 

Актуалността на разработката се определя от това, че тя е 
първото обобщение в антарктическата геоложка литература на 
кредния период, в обособен регион от Антарктида, какъвто е о-в 
Ливингстън. Поставено е начало на бъдещи обобщения на кредата 
за Южношетландските о-ви, Антарктическия п-ов и целия континент. 

Представените приноси са с фундаментален характер в 
областта на литостратиграфията, фациалния анализ и обстановките 
на седиментация и регионални корелации с кредните седименти от 
районите на Антарктическия п-ов и Патагонските Анди. 

Дисертационният труд е в обем 162 стр., разпределен в 9 
глави: (I. Предговор; II. Исторически бележки за българското 
присъствие на остров Ливингстън; III. Географски особености на о-в 
Ливингстън; IV. Антарктида в плейттектонския модел на Земята; V. 
Стратиграфия на кредните седименти - основни литостратиграфски 
единици и обосновка за възрастта; V.1 Свита Майерс Блъф (п-ов 
Хърд); V.2. Група Байерс (п-ов Байерс); VI. Фациален анализ и 
обстановки на седиментация; VI.1. Седиментен басейн Майерс 
Блъф; VII. Патагония-Антарктика- връзки преди разпадането на 
Гондвана; VIII. Основни резултати, бъдещи проблеми и задачи за 
разрешаване; IX. Литература): 141 стр. текст и 18 стр. литература. 
Текстовата част включва 71 фигури. В литературният списък са 
цитирани 261 източника, от които 259 на латиница и 2 на кирилица. 

Авторефератът отразява структурата и най-важните резултати 
от проведените изследвания. 
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Фиг. 1. Геоложка карта на п-ов Хърд, о-в Ливингстън, Южношетландски о-ви, 
М 1:5000 (по K. Bonev et. al, 2015) 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Най-вероятно, читателят на дисертационния труд, естествено 
ще си зададе въпроса: защо е избрана кредната система на една 
толкова отдалечена територия, след като у нас тази система е 
широко разпространена и изключително разнообразна. Изборът на 
тази геоложка система беше предопределен от многогодишното ми 
участие в организацията и провеждането на българските 
експедиции в Антарктида. В цялостната палитра от дейности на 
Антарктида, освен задълженията ми като ръководител на 
експедициите, централно място са заемали моите научни интереси, 
свързани със стратиграфията и геоложката еволюция на 
изследваните територии. 

Преди да започнат българските целенасочени геоложки 
изследвания на о-в Ливингстън и по-специално на п-ов Хърд, където 
се намира Българската станция, са били провеждани единични, 
рекогносцировъчни проучвания от полеви лагери на британски, 
аржентински, чилийски, полски и испански геолози. Теренната 
работа се затруднява много както от неблагоприятните атмосферни 
условия, така и от насечения алпийски релеф и от преминаването 
на ледници със скрити пукнатини. Анализът на досегашните 
публикувани резултати от геоложките изследвания показва, че те 
обхващат отделни аспекти от литостратиграфията, възрастта и 
обстановките на седиментация на седиментите, както и 
структурната геология и магматизма на п-ов Хърд. Става ясно, че 
досега в антарктическата геоложка литература липсва обобщение и 
синтез на данните за стратиграфията и геоложката еволюция не 
само за о-в Ливингстън, а въобще за по-големи обособени 
територии в Антарктика през кредния период, което определя и 
актуалността на разработката. 

Издаването на монографията „Bulgarian Antarctic Research – 
Synthesis”, 2015, представлява научно обобщение на 
антарктическата ни изследвания в последния четвърт век по 
отделни научни направления. Тя е резултат отблизо 
десетгодишните изследвания по договор с Министерство на 
околната среда и водите, който обхващаше комплексни геоложки, 
геохимични, геофизични, биоложки и екосистемни проучвания на п-
ов Хърд на о-в Ливингстън. Литостратиграфските, палеонтоложките, 
седиментоложките и литофациални изследвания, в които съм взел 
основно участие, са представени като конкретни статии в 
монографията, а в настоящия труд са синтезирани като една 
обобщаваща научна разработка. 
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Исторически бележки за българското присъствие на 

остров Ливингстън 
 

В главата подробно е проследена историята на българките 
експедиции в Антарктика, 24 до момента. Отделено е внимание на 
сложните проблеми с организирането и провеждането им, както и на 
постепенното изграждане на Българската полярна станция „Св. Кл. 
Охридски на о-в Ливингстън паралелно с многопрофилните научни 
изследвания. 

 
Географски особености на о-в Ливингстън 
 

В главата подробно са разгледани основните географски 
харатеристки на о-в Ливингстън – втори по-големина в Южно-
Шетлъндския архипелаг (798 km

2 
), с координати 62°36' S и 60°30' W 

(приблизителна средна точка за острова), дълъг близо 73 km и 
широк до 36 km, максимална надморска височина 1700 m (фиг. 2). 

Приведено е описание на съвременната геоморфолого-
глациоложка обстановка, както и кратка геоложка характеристика на 
скалите, изграждащи острова. Седиментите на свитата Майърс 
Блъф се разкриват в околностите на Българската антарктическа 
база и по целия полуостров Хърд. Те изграждат преобърнато бедро 
на голяма няколкокилометрова гънка. Представляват делтови и 
турбидитни последователности, изградени главно от слабо 
метаморфозирани (анхиметаморфни) пясъчници и черни аргилити. 
Възрастта на свитата е къснокредно-раннотерциерна (Кампан, 
Маастрихт и Палеоцен), доказана с голям брой нанофосили от 
българските учени през последните години. Дъговият 
вулканогенноседиментен комплекс е представен от свитата Маунт 
Боулс, която заема хребетите Боулс, Мелнишки, Бърдик и източната 
част на Делчев хребет, и се разкрива също при нунатак Кастильо и 
връх Мурес. Свитата спада към вулканската група на 
Антарктическия полуостров, представена също и с разкрития при 
нос Хана и нос Ширеф, както и с разкрития на свитата Копърмайн 
при нос Уилямс и нос Сидинс. Към дъговия батолитов комплекс на 
Антарктическия полуостров се отнася Тангра планина без източната 
част на Делчев хребет, както и малки разкрития при нунатак Уилан и 
нос Хесперидес, и край хълм Мирадор. Обилният терциерен дайков 
магматизъм говори за наличието на широкообхватна и много добре 
проявена корова екстензия през този период, засегнала преди 
всичко скалите на свитата Майърс Блъф и вулканитите на свитата 
Маунт Боулс. Обилна хидротермална дейност се наблюдава по  
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Фиг. 2. Карта на географските наименования на о-в Ливингстън (по Л. 
Иванов, Н. Иванова, 2014) 
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югозападния ръб на полуостров Хърд като резултат от по-късни 
процеси, свързани с дайковите прояви. Дайковият комплекс и 
лавовите образувания на най-младата свита Инот Пойнт (под 1 млн. 
год.) заемат Видинските възвишения и се разкриват при връх Резен 
и хребет Плиска. 

 

Антарктида в плейттектонския модел на Земята 
 

В главата подробно е отразена еволюцията на схващанията за 
мястото на Антарктида в опитите за палеогеографски реконструкции 
на най-ранните периоди от историята на планетата - от 
формирането на Антарктическия суперщит преди 2.5 млрд. г., през 
суперконтинентите Нуна и Родиния до сливането и разпадането на 
Гондвана през фанерозоя (Harley et al., 2013). 

Антарктида съдържа ценна информация за 
мезопротерозойски, палеопротерозойски и архайски събития, които 
биха могли да предложат комплексни модели за Родиния, Нуна и 
по-ранни формирования на суперконтиненти. За Родиния важна цел 
е корелацията на антарктическите пояси с гренвилска възраст с 
орогенези с подобна възраст другаде. Реконструкциите на 
суперконтинента Нуна показват образуването му от сблъсъка на 
няколко континентални блокове заедно със серия 
палеопротерозойски орогенези, с последващи етапи на 
съчленяване ~ 1.9-1.8 млрд. г.  

Приема се, че континенталният блок Нуна е първия истински 
суперконтинент като повечето, ако не и цялата архайска 
континентална кора на Земята се е събрала в три или четири 
суперплочи ~2.5 млрд. г. Антарктида съдържа няколко изолирани 
блока от архайска кора, които изглежда, че имат малко общо 
помежду си, но които по принцип може да се съпоставят с по-големи 
плочи на съседни в миналото континенти. Неоархайските 
суперплочи обикновено са смятани за най-ранните примери за 
стабилна агрегирана континентална кора, като се има предвид по-
подвижната мантия и по-малките плочи на ранната Земя. 
Архайските разкрития са изключително редки, поради което 
моделите за развитието на земната кора преди съществуването на 
суперконтинента Нуна биха били твърде недостоверни. Антарктида 
е едно от малкото места, които предоставят доказателства за най-
ранната геоложка история, тъй като там са датирани едни от най-
старите известни скали на Земята, с възраст 3.8-3.9 млрд. г. от 
комплекса Напие в Източна Антарктида.  
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СТРАТИГРАФИЯ НА КРЕДНИТЕ СЕДИМЕНТИ И 
ОБОСНОВКА ЗА ВЪЗРАСТТА 
 
Свита Майерс Блъф (п-ов Хърд) 
 
Седиментните последователности, разкриващи се на п-ов 

Хърд, о-в Ливингстън, са изградени от теригенни и алевропелитни 
смесени скали (мъдстоуни), отделени в свитата Майерс Блъф (фиг. 
3). Те са образувани в различни фациални обстановки от делтови 
през турбидитни до алувиални фанове. 

 
Литоложка характеристика. Обликът на свитата се 

определя от тънко- до среднопластово редуване на дребно- до 
едрозърнести пясъчници с турбидитни текстури, като градационна 
слоестост, паралелна, коса ламинация и конволюция и смесени 
алевро-пелитни скали. На различни нива се наблюдават 
грубозърнести песъчливи турбидити, дебритни и свлачищни 
отложения с олистолитни блокове от среднозърнести пясъчници. В 
горната част на свитата се срещат дребно до среднокъсови 
конгломерати с обилен глинест матрикс. Седиментите на тази 
литостратиграфска единица са отложени основно в обстановки на 
външен турбидитен конус, седиментни езици на външен конус, 
среден песъчлив конус и канал изпълващи седименти на външен 
конус. 

 
Съставни единици. Новата литостратиграфска схема на 

свитата Майерс Блъф (Pimpirev et al., 2000, Pimpirev et al., 2006 и 
Pimpirev et al., 2015), включва разчленяването й на пет члена отдолу 
нагоре: член Южен залив (фиг. 4–6), член Джонсън Док (Johnson 
Dock Member, фиг. 7), член Сали Рокс (Sally Rocks Member, фиг. 8 и 
9), член Напие Пик (Napier Peak Member, фиг. 10) и член Мурес Пик 
(Moores Peak Member, фиг. 11) Pimpirev et al. (2015). 

 
Граници. Долната граница на свитата не се разкрива на 

повърхността, а потъва във водите на Южния залив. Горната 
граница е рязка и вероятно ерозионна с отгорележащата свита 
Маунт Боулс. 
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Разпространение. Тази литостратиграфска единица се 
разкрива основно в западната и централна част на п-ов Хърд, като 
обхваща ивица по източния край на ледника Хърд, където е 
разпространението на най-горния неин член Напие Пик. 

 
Дебелина. Дебелината на свитата е около 3 000 m. 
 
Хроностратиграфски обхват. Скалите на тази 

литостратиграфска единица са изключително бедни на фосилни 
находки. Първата докладвана вкаменелост представлява лошо 
запазени метаморфоризирани растителни останки, с предполагаема 
възраст карбон-мезозой (Schopf, 1973). Shu et al. (2000) публикува 
лошо запазена палинофлора от разреза на Джонсън Док. 
Палиноморфната асоциация се състои от спори, полен и няколко 
акритархи и въпреки лошата им запазеност се предполага вероятно 
норска-ретска възраст на седиментите. В последните години в 
резултат на детайлната картировка и систематичното опробване за 
микрофауна бяха открити и определени от проф. Кристалина 
Стойкова нанофосили от осем различни разреза на свитата Майерс 
Блъф. Тя анализира 147 образеца, от които само 16 съдържаха 
варовити нанофосили, като от тях бяха палеонтоложки 
идентифицирани 21 вида. В резултат на тези микрофосилни 
изследвания възрастта на скалите е определена въз основа на 
нанофосилни таксони като кампан-палеоцен (Stoykova et al., 2002; 
Pimpirev et al., 2006; Stoykova, Ivanov, 2015). 
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Фиг. 3. Разкрития на седиментите на свитата Майерс Блъф 
1 – общ изглед на седиментите на свитата при нос Майерс Блъф;  

2 – пакети от пясъчници и смесени алевро-пелитови скали (мъдстоуни) при 
нос Майерс Блъф 
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Фиг. 4. Общ изглед на типовия разрез на члена Южен залив на свитата 
Майерс Блъф: 1 – общ изглед на седиментните последователности 

на централния рид и на Пунта Хенри от Калета Архентина; 
2 – общ изглед на разреза Пунта Хенри 
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Фиг. 5. Спомагателен разрез на члена Южен залив на свитата Майерс 
Блъф: 1 – общ изглед от средните части на разреза (разрез БАБ 1) 

разкриващи се на плажната ивица в близост до Българската 
антарктическа база; 2 – дебели пакети от масивни пясъчници и 
редувания с тънки прослойки от смесени алевропелитови скали 

(мъдстоуни) в спомагателния разрез 
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Фиг. 6. Седиментни последователности в спомагателния разрез на члена 
Южен залив (разрез БАБ 1) на свитата Майерс Блъф 
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Фиг. 7. Типов разрез на член Джонсън Док на свитата Майерс Блъф: 1 -общ 
изглед на седиментните последователности в разреза в залива Джонсън 

Док; 2–редуване на пакети от пясъчници с пакети от смесени алевро-
пелитови скали (мъдстоуни) - типични за член Джонсън Док 
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Фиг. 8. Типов разрез на член Сали Рокс на свитата Майерс Блъф  
1 – общ изглед на седиментните последователности в разреза в залива 

Сали Рокс; 2 – пакети от масивни, смесени алевро-пелитови скали 

(мъдстоуни) и алтернации на мъдстоуни и алевролити 
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Фиг. 9. Седиментни последователности в типовия разрез на член Сали Рокс 
(разрез Сали Рокс) на свитата Майерс Блъф (легенда като на фиг. 6) 
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Фиг. 10. Разрез на член Напие Пик на свитата Майерс Блъф по рида Мурес 
Пик: 1 – общ изглед на седиментните последователности в разреза;  
2 – тънкопластово ритмично редуване на смесени алевро-пелитови 

скали (мъдстоуни) и пясъчници 
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Фиг. 11. Разрез на член Мурес Пик по едноименния рид 
1, 2 – брекчи и брекчоконгломерати изградени от разнообразни късове 
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Група Байерс (п-ов Байерс) 
 
Първата литостратиграфска схема на седиментните скали, 

разкриващи се на п-ов Байерс е предложена от Smellie et al. (1980), 
които отделят четири единици с ранг на членове: алевропелитен 
(mudstone), смесен морски (mixed marine), вулкански (volcanic) и 
агломератов (agglomerate), като предлагат и теория за генезиса им. 
Интрузивните тела, описани отделно, са в различни 
взаимоотношения спрямо предложените единици. По-късно, Crame 
et al. (1993), основавайки се до голяма степен на предложената от 
Smellie et al. (1980) схема, предлагат официални литостратиграфски 
единици с ранг на свити (фиг. 12): свита Анкъридж (Anchorage 
Formation), Свита Девилс Пойнт (Devils Point Formation), свита 
Президент Бийчес (President Beaches Formation) и свита Честър 
Коун (Chester Cone Formation), като ги обединяват в Група Байърс 
(Byers Group). 

 

Свита Анкъридж 
Тази литостратиграфска единица основно е изградена от 

тъмносиви до черни небиотурбирани, богати на радиоларии, 
алевропелитови скали с хоризонтална ламинация, както и средно- 
до грубозърнести пясъчници и туфи. Възрастовият обхват 
(кимериджски-титонски век) е доказан с амонити и иноцерамидни 
бивалвии. 

 

Свита Девилс Пойнт 
Свитата се поделя на две основни единици: базална единица, 

която се състои от светлосиви на изветряла повърхност, 
дебелопластови, алевропелитни скали с паралелна слоестост, 
прослоени от тънкопластови, средно- до много финнозърнести 
вулканокластични пясъчници с градационна слоестост. Тя се 
покрива с рязка граница от груби до много грубозърнести пясъчници, 
прослоени от дребно- до среднокъсови конгломерати. 
Хроностратиграфският обхват на свитата е ограничен до бериският 
етаж на базата на амонитна фауна. 

 

Свита Президент Бийчес 
Тази литостратиграфска единица е изградена основно от 

масивни алевропелитови скали, лещовидни пясъчникови тела, 
тънкопластово редуване на алевролити, аргилити, дребнозърнести 
пясъчници и в горните части – конгломерати. Това е най-богатата на 
вкаменелости скална последователност на п-ов Байерс, с намерени 
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и определени амонити, белемнити, брахиоподи и бивалвии, въз 
основа на които се дава бериаска възраст. 

 

Свита Честър Коун 
Това е вулканогенно-седиментна скална последователност, 

като сред пирокластичните скали се срещат силицитизирани дънери 
и листни отпечатъци. В основата на единицата е намерена и 
определена белемнитна, амонитна и бивалвийна фауна. 
Предполага се, че има валанжинска възраст. 

 

 
Фиг. 12. Геоложка карта на западната част на п-ов Байърс. Основните 

разломни структури са дадени с по-тъмни линии. (по Crame et al., 1993, с 
изменения). 
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ФАЦИАЛЕН АНАЛИЗ И ОБСТАНОВКИ НА СЕДИМЕНТАЦИЯ 
 
Седиментен басейн Майерс Блъф 
 
Детайлно са описани седиментоложките разрези Джонсън Док 

(фиг. 13) и Пунта Хенри (фиг. 14), със задача да бъдат 
характеризирани седиментните фациеси и асоциации и да се даде 
пълна картина за развитието на басейна. В тях са локализирани 
седиментните текстури, структури и състав на скалите за целите на 
фациалния анализ. 

 
Описаните по-долу фациеси са съобразени с една от 

основните класификационни фациални схеми за турбидитни 
седиментни отложения – на Mutti and Ricci-Lucci (1972, 1975), а 
изведените фациални асоциации – по тази на Walker (1967, 1978). 

 
Отделянето на конкретните турбидитни фациеси се базира на 

литологията, някои структурни характеристики (гранулометрия, 
сортировка, тип на поддържане на структурата), наличие на 
определен набор от диагностични седиментни текстури, дебелина и 
архитектурни елементи на слоевете и последователностите, 
съотношение на пелитна към по-грубокластична част. 

В изследваната област са установени следните турбидитни 
фациеси: 

 
- клас А – седименти, отложени от дебритни потоци (песъчливи и 
глинести). Те са поделени на такива с кластово или матриксово 
поддържане на структурата; 

- клас В – грубозърнести песъчливи турбидити; 
- клас С – среднозърнести песъчливи турбидити; 
- клас D – финнозърнести турбидити (песъчливи и глинести); 
- клас Е – контурити или седименти, отложени и пеработени от 
придънни течения; 

- клас F– свлачища и приплъзвания; 
- клас G – пелагични и хемипелагични седименти. 

 
Фациален клас А 
 
Включва скали отложени от дебритни потоци, транспортирани 

в подводни каньони чрез директен привнос от алувиални или 
делтови конуси. Основните им характеристики се свеждат до 
присъствието на различни по размер, количество и заобленост 
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късове; в повечето случаи липса на стратификация; изобилно 
количество матрикс; отсъствие на вътрешна подреденост; резки 
слоеви повърхнини и наличието на нормална или инверсна 
градационна слоестост. Много често асоциират в рамките на 
подхранващите канали със свлачищни седименти. Въз основа на 
количеството на грубия кластичен материал и матрикса в 
изследваните разрези са отделени – дебрити с матриксово 
поддържане и тинести дебрити с матриксово поддържане. 

 

 
 

Фиг. 13. Разрез Джонсън Док 
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Фиг. 14. Разрез „Пунта Хенри” 
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Клас А2s- песъчливи дебрити с матриксово поддържане 
 
Представен е от гравийни и дребночакълни 

брекчоконгломерати с глинесто-песъчлив матрикс, който е над 15% 
(20-30%). Седиментите са слабо до умерено сортирани, с нормална 
или инверсна градация, но най-често с масивна текстура. Долната 
им слоева граница е рязка и често са амалгамирани. Късовете най-
често са от пясъчници, аналогични на отдолулежащите в разреза. 
Този фациес е отделен в разрез „Джонсън Док” (пачка 2 и 13, фиг. 
15). 

 
Клас А2m- глинести дебрити с матриксово поддържане 
 
Литоложки този фациес е изграден от дребночакълни, блокови 

брекчи и брекчоконгломерати, като част от блоковете с размер на 1-
2 m вероятно представляват олистолити. Матриксът е изобилен 
(>30%), поради което отделните късове „плуват” в глинестата 
основна маса (фиг. 16). По тези си характеристики седиментите 
биха могли да се оприличат на отделените от Crowell (1957) “pebble 
mudstones” или т.нар. диамиктити. Съставът на късовете е от 
глинесто-алевритни и песъчливи седименти. При доминиране в 
отделни интервали на късове от ръбести шейли се диагностицират т. 
нар. плоскокъсови конгломерати (flat-pebble conglomerates) (фиг. 17). 
Последните са много добре представени в разрези „Джонсън Док” 
пачка 13 и „Пунта Хенри”- пачка 2. Други отличаващи белези на този 
фациес са масивната стратификация и наличието на множество 
синседиментацонни свлачищни гънки с метров мащаб. Фациесът е 
установен в разрези „Джонсън Док” и „Пунта Хенри”. 

 
Фациален клас В, Грубозърнести турбидити 
 
Грубозърнестите турбидити на този клас биха могли да се 

оприличат с високоплътностните турбидити или с т. нар. 
проксимални турбидити по Walker (1967). Тези турбидитни течения 
пренасят по-едрозърнест материал – пясък, гравий и много чести са 
гравийните или дребночакълни лещи в основата на турбидитните 
ритми. 

 
Фациес Вs 
 

Характеризира се с едро- и грубозърнести пясъчници, 
дебелослоести и с масивна стратификация, често амалгамирани, с 
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гравийно-чакълни лещи в основата на слоевете (Фиг. 18-19). 
Слоевите повърхнини са резки, а тези на амалгамация са неравни и 
дъговидно извити, като непосредствено над тях се разполагат 
дребночакълни слоеве, представляващи отложения - продукти на 
висока скорост на потока (traction carpet). Най-често срещаните 
седиментни текстури са нормална градационна слоестост и по-
рядко едромащабна паралелна ламинация. Съотношението на 
турбидитната към пелитната част е над 5:1, като в случаите на 
амалгамация липсват финнозърнести седименти. Фациесът е 
широко застъпен в разрезите „Джонсън Док” (пачка 5, 9 и 11) и 
„Пунта Хенри” (пачки 3 и 5). 

 
 
 

 
 

Фиг. 15. Масивни, амалгамирани пясъчници и брекчоконгломерати с резки 
долни слоеви повърхнини (фациес A2s, разрез “Джонсън Док”, пачка 13) 
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Фиг. 16. Плоско-късови брекчоконгломерати, представляващи част от 
фациеса на тинестите дебрити с матриксово поддържане (A2m), разрез 

„Пунта Хенри”, пачка 2 

 
 

Фиг. 17. Плоско-късови брекчоконгломерати с дребно мащабни 
синседиментационни свлачищни гънки и изобилно количество финозърнест 

матрикс (pebble mudstones), разрез „Пунта Хенри”, пачка 2 
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Фиг. 18. Дебелослоести и амалгамирани пясъчници с високо съотношение 
турбидитна/пелитна част (фациес Bs), разрез „Джонсън Док”, пачка 9 

 
Фациален клас С, Среднозърнести турбидити 

 
Към този клас спадат т. нар. „класически” турбидити поради 

това, че са развити текстурните последователности Bouma (1962). 
Те са отложени от нископлътностни, турбидитни потоци, в които 
количеството на пренасяния по-грубокластичен материал, е 
значително по-малко в сравнение с високоплътностните турбидити. 
Поради хидродинамичните особености по време на транспорта се 
образуват седиментни текстури като продукт, както на висока 
скорост на потока (градационна слоестост, долна паралелна 
ламинация, flute cast, seour- fill structure, groove marks), така също и 
на такива, образувани в резултат от намаляване скоростта на 
потока (рипъл марки). 

 
Фациес Cs 
 

Представен е от средно- до дебелослоести пясъчници, с 
умерена степен на сортиране като (преобладават среднозърнестите 
разновидности) с глинест матрикс.  

Долните им слоеви повърхности са резки или ерозионни с 
многобройни следи от течение, следи от бразди или с ядра на 
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внедряване. Горните граници на всеки турбидитен ритъм са 
постепенни към алевро-пелитните пелагични и хемипелагични скали. 
В пясъчниците са представени текстурните последователности на 
Bouma – градационна слоестост, паралелна ламинация, коса 
ламинация, конволютна слоестост, горна паралелна ламинация и 
фонови седименти. В много от случаите липсват първите два 
текстурни интервала, а са материализирани само косата ламинация 
и горна паралелна ламинация (фиг. 20–25). Последната е пряко 
следствие от понижената хидродинамика на потока по време на 
транспорта. Често сред седиментните последователности на този 
фациес се срещат биоглифи, но поради диагенетичните промени и 
интензивни тектонски деформации е трудно те да бъдат приобщени 
към дадена група ихнофосили.  

Дебелината на отделните турбидитни ритми е от 20-50 cm, а 
съотношението турбидитна/ пелитна част е 2:1 до 1:4, като най-
често отделните части са почти по равно. Характерно е, че този 
фациес прехожда постепенно в следващия фациес на 
финозърнестите турбидити.  

Фациесът оформя дебели седиментни последователности в 
разрезите „Джонсън Док” (пачки 1, 6 и 10) „Пунта Хенри” (пачка 1, 3 и 
7).  

 
Фациален клас D, Финозърнести турбидити 
 
Тези турбидити се образуват от течения с много ниска 

плътност, като разседиментираният материал е в много малки 
количества; дебелината на ритмите е малка, а пелитният интервал 
превишава значително турбидитния.  

 
Фациес Ds- финозърнести песъчливи турбидити 
 
Представен е от тънкослоести, дребно- до финнозърнести 

пясъчници с резки долни слоеви повърхнини. Образува тънки ритми, 
като липсват долните текстурни интервали по Bouma и най-често са 
представени паралелна и коса ламинация (фиг- 26–30). 
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Фиг. 19. Средно- до дебелослоести пясъчници, с резки долни слоеви 
повърхнини и тенденция на удебеляване нагоре в разреза (thickening 

upward), разрез “Пунта Хенри”, пачка 3 
 

 
Фиг. 20. Коса ламинация, горна паралелна ламинация и конволютна 
слоестост (Tc-Te интервал) в пясъчници на фациес Cs, разрез „Пунта 

Хенри”, пачка 7 
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Фиг. 21. Вълниста паралелна ламинация и конволютна слоестост в 

пясъчници на фациес Cs, разрез “Пунта Хенри”, пачка 3  

 

 
Фиг. 22. Следи от течение (flute cast) и следи от бразди (groove cast) по 
долни слоеви повърхности на пясъчници от фациес Cs, разрез „Джонсън 

Док”, пачка 6 
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Фиг. 23. Езиковидни следи от течение по долни слоеви повърхности на 

пясъчници от фациес Cs, разрез „Джонсън Док”, пачка 1 

 

 
Фиг. 24. Коса ламинация, горна паралелна ламинация и лещовидна 
слоестост в пясъчници на фациес Cs, разрез „Джонсън Док”, пачка 10 
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Фиг. 25. Общ изглед от алтернацията, отразяваща фациес Cs, разрез 

„Джонсън Док”, пачка 1 

 

 
 

Фиг. 26. Общ изглед от тънкослоестата алтернацията, отразяваща фациес 
Ds, разрез „Джонсън Док”, пачка 7
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Фиг. 27. Паралелно ламинирани, тънко- до среднослоести пясъчници и 

шейли на фациес Ds, разрез „Джонсън Док”, пачка 10 
 

 
Фиг. 28. Общ изглед от тънкослоестата алтернацията с преобладаване на 
пелитната част, отразяваща фациес Ds, разрез „Джонсън Док”, пачка 12 

вълниста ламинация и по-рядко коса ламинация. Съотношението 
турбидит/пелит е 1:2 до 1:10. В изследваните разрези асоциира с фациеса 
на среднозърнестите турбидити или с контурити, като в много от случаите 
отделянето му от последните е невъзможно. Разрез „Джонсън Док” (пачки 

7,8,10 и 12) и „Пунта Хенри” пачки (пачки 1, 4 и 6) 
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Фациес Dm- финозънести глинести турбидити 
 
Трудно се различава от фациес Ds, с който често асоциира. 

Представен е от тънкослоести и ламинирани финозърнести 
пясъчници и шейли. Долните и горните граници на отделните ритми 
са постепенни. От текстурите повсеместно застъпена е горната 
фина паралелна ламинация и по-рядко коса ламинация и 
конволютна слоестост. Този фациес изгражда средни по дебелина 
последователности в разреза „Джонсън Док” (пачки 4, 10). 

 
Фациален клас Е, Преработени от течения седименти 
 

Фациес Es- песъчливи контурити 
Този фациес се отделя трудно от този на финозърнестите 

песъчливи турбидити, поради сходните характеристики и от 
обстоятелството, че тези фациеси алтернират в разрезите. 
Представен е от тънкослоести пясъчници с резки долни и горни 
слоеви повърхности и като правило са по-добре сортирани. В 
повечето случаи са с масивна текстура, но рядко се срещат фина 
паралелна ламинация и коса ламинация. Този фациес образува 
недебели последователности, най-често в асоциация с 
финозърнестите песъчливи турбидити в разрез „Джонсън Док” 
(пачка 8). 

 

Фациален клас F, свличания и приплъзвания 
Представен е от скали с нарушени първични структури и 

текстури, като литоложки е представен от пясъчници с различно 
количество псефитни късове, които варират по размер от дребен 
чакъл до блокове. Стратификацията е неясна, поради множеството 
синседиментационни свлачищни гънки, често с дециметров мащаб 
(фиг. 31 и 32). Характерно за този фациес е, че асоциира със 
седименти от фациален клас А. Установен е в разрези „Джонсън 
Док” (пачка 13).  

 
Турбидитни фациални асоциации 
Външен турбидитен конус (basin floor outer fan) 
Външният турбидитен конус е разположен в основата на 

континенталния склон и дори върху част от абисалната равнина. За 
него е характерно, че седиментният материал се подава и 
транспортира чрез нископлътностни турбидити, поради което 
литоложки преобладават финозърнестите седименти. Също така, 
поради понижената скорост на транспорт, не се образуват канално- 
врязани седименти, а материалът се разстила в латерално 
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издържани покривки. Тази фациална асоциация е представена от 
фино- и среднозърнести песъчливи турбидити, отличава се с 
монотонен строеж и неголеми вариации в съотношението 
турбидитна/пелитна част. 

 
Фиг. 29. Коса ламинация във финозърнести пясъчници на фациес Ds, 

разрез „Джонсън Док”, пачка 10 

 
Фиг. 30. Тънкослоести и дебело ламинирани, финозърнести седименти с 

паралелна ламинация на фациес Ds, разрез „Джонсън Док”, пачка 4 
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Фиг. 31. Седименти с едромащабни синседиментационни свлачищни гънки 
и късове с размер на блокове, отразяващи фациес F, разрез „Джонсън Док”, 

пачка 13 

 

 
Фиг. 32. Детайл от снимка 31, изразяващ нарушената стратификация и 

мащаб на свлачищните гънки 
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Седиментни езици на външен конус (Outer fan depositional 
lobes) 

Тази фациална асоциация е представена от среднозърнести, 
песъчливи турбидити, като съотношението турбидитни/пелитни 
ритми е от 1:1 до 4:1. Някои от ритмите се прослояват от дебели до 
4-5 м контурити. Пясъчниците, изграждащи турбидитните интервали, 
са отложени в седиментни езици върху тялото на външния конус. 
Характерно за тези езици е, че в повечето случаи те са взаимно 
преплетени (braided) и са с добре изразена латерална акреция. Като 
следствие от това може да се получи значително преобладаване на 
турбидитната част във флишките ритми. Вероятно интервалите с 
почти равностойно участие на турбидитни и фонови седименти биха 
могли да се интерпретират като отложени диги, разположени в 
страни от главните седиментни езици.  

 
Среден песъчлив конус (channalized midfan, suprafan lobe) 

 
Основният морфоложки елемент в средния конус са врязаните 

в тялото му седиментни езици. Той е съставен от сравнително 
дебели последователности, изградени от грубозърнести турбидити 
(високоплътностни турбидитни отложения). Отличително за тях е, че 
преобладават турбидитните интервали значително над пелитните. 
Грубозърнестите седименти, които често са амалгамирани, са 
отложени в главните канали или в седиментните езици, 
подхранвани пряко от главните разпределителни канали. В 
повечето случаи тези езици са преплетени, което се доказва от 
наставения (stacked) характер на турбидитните ритми почти без 
присъствието на финозърнести седименти. Тези факти 
свидетелстват за подхранване с голямо количество седиментен 
материал, не голяма дистанция на транспорт и значителна 
латерална миграция на седиментните езици.  

 
Канал-изпълващи седименти на вътрешен конус (inner fan 

channel-fill sediments) 
 

Тази фациална асоциация е изградена от грубозърнести 
песъчливи турбидити, а така също и различни по структурни белези 
дебритни и свлачищни отложения. Свидетелство за проксималния 
характер на вътрешноконусните седименти спрямо подхранващата 
провинция са именно участието на гравитационни, пластични 
отложения (дебритни потоци). Последното твърдение се подкрепя 
от присъствието на късове с размер на блокове и тяхната ниска 
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степен на заобленост и сферичност. Самият канал-изпълващ 
архитектурен елемент на седиментите се подчертава от техните 
високо амплитудни, ерозионни долни слоеви повърхнини, процесите 
на амалгамация и наличието на чакълни покривки (traction carpet), 
индикиращи висока хидродинамика на потоците. Вероятно една 
част от седиментите биха могли да се интерпретират като отложени 
в дистална фан-делта, но поради липсата на площни наблюдения 
това не би могло да се докаже със сигурност. Въпреки това, самата 
фациална асоциация отразява доминиращ тектонски контрол върху 
подхранването, кратък транспорт (вероятно в басейн без добре 
изразено шелфово пространство), стръмен склон и проградация. 

 
Общи бележки за развитието на седиментния басейн 
 
Най-ниско разкритите седименти биха могли да се 

интерпретират като отложени в делтова обстановка на 
седиментация. Този етап от развитието на басейновата система се 
характеризира с незряла морфология, изграждащо се 
акомодационно пространство и активно участие на подхранващата 
провинция. За пълната интерпретация на тази обстановка на 
утайконатрупване са необходими допълнителни изследвания, 
касаещи възстановяването на конкретния тип делта, което е в пряка 
връзка с евентуалната перспективност за въглища и въглеводороди. 
Въз основа на наблюдаваните архитектурно строежни елементи, 
вероятно делтовата система е речно доминирана и има голямо 
пространствено разпространение.  

 
Преходът към отгорележащите флишки седименти се бележи 

от постепенно намаляване на грубокластичния материал и 
налагането на типично турбидитно утайконатрупване. Турбидитните 
фациеси и фациални асоциации, вероятно отразяват зрелия етап от 
развитието на басейновата система. Този етап се характеризира с 
максимално акомодационно пространство и отлагането на дебели, 
предимно силицикластични последователности. Налагането нагоре 
в разреза на високоплътности турбидитни отложения и съответните 
им фациални асоциации свидетелстват за постепенна компенсация 
на басейна. Последната, вероятно е в резултат от изпълването на 
относително дълбоководната част с утайки и проградация на 
системата, съчетано с промяна на евстатичното ниво. Тези събития 
отразяват началото на етапа на ликвидация на басейна, което е в 
следствие на промяна и в геодинамичния режим. Постепенното 
преминаване нагоре в разреза към по-грубокластични седименти 
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свидетелства, вероятно, за налагането отново на преходни 
обстановки на седиментация.  

 
В най-горната част от дебелия силицикластичен разрез се 

разполагат брекчите на свита Мурес Пик. Те вероятно са отложени в 
континентална среда на утайконатрупване и по-конкретно в 
условията на алувиални конуси на изнасяне (alluvial fans) и в 
горните части от профила на преплетена речна система (braided 
river system). За това свидетелстват техния грубо псефитен състав 
(чакълни и блокови), ниската степен на заобленост и сферичност на 
късовете, а също така и липсата на стратификация и текстури. Това 
отразява техния срутищен механизъм на генериране (вероятно с 
тектонско подхранване), гравитачен транспорт и отсъствието на 
постоянни хидродинамични условия в потоците. Тези белези са 
характерни за високите части от профила на алувиалните конуси 
и/или преплетените речни системи. Липсата на разкрития, 
затруднява площното проследяване на тези седименти и съответно 
интерпретацията на алувиалната система в пространството.  

 
СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН БАЙЕРС 

 
Група Байерс  
 

В кластичната седиментна последователност, разкриваща се 
на п-ов Байерс, са отделени осем типа литофациеси като всеки 
един е интерпретиран като образуван от специфични 
седиментационни процеси.  

 
Фациес 1. Мъдстоуни богати на радиоларии. Среща се само 

в най-северните части на изучаваната област и е част от 
седиментната последователност на свитата Анкъридж (фиг. 33). 
Мъдстоуните са биотурбирани и богати на радиоларии. Няколко 
слоя са изградени от финозърнести пясъчници, по-тънки от 3 см и 
се редуват с мъдстоуни. В повечето случаи пясъчниците имат рязка 
или ерозионна долна граница и в някои случаи показват 
градационна слоистост. Тънки пластове от вулканска пепел с 
дебелина до 12 cm се наблюдават в този глинест фациес. Повечето 
седименти, разкриващи се в горната част на тази последователност 
са биотурбирани, включващи следи от ихнофосилите Chondrites, 
Helminthoides и Nereites. Срещат се и редки варовити конкреции.  

Този богат на радиоларии биотурбиран глинест фациес, 
показва седиментоложки характеристики за образуване от мътни 
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дънни потоци (Stow and Piper 1994; Hollister 1993). Финозърнестите 
пясъчници са образувани от нископлътностни турбидити и 
песъчливо контуритни течения. Присъствието на Chondrites и 
липсата на бентносна фауна предполага ниско кислородни условия 
на образуване. 

Фациес 2. Средно- до грубозърнести пясъчници. Този 
фациес се среща само в свитата Анкъридж. Състои се от средно- до 
грубозърнести пясъчници в пластове с дебелина до 30 cm и средна 
дебелина около 10 cm. Повечето пластове са градирани с 
ерозионни или с резки долни граници и паралелни горни. Глинести 
класти (0,5-2 cm) се срещат близо до долните контакти. Наблюдават 
се пламъчни текстури.  

Тези градирани пясъчници се интерпретират като образувани 
от песъчливи турбидитни течения, вероятно произхождащи от 
дебритни потоци (Middleton and Southard, 1984; Shanmugan and 
Moiola, 1995). 

Фациес 3. Редуване на мъдстоуни с тънкопластови 
пясъчници. Този преобладаващо глинен фациес присъства във 
всички изследвани разрези на свитата Президент Бийчес (фиг. 34). 
Мъдстоуните са слаболитифицирани, тъмносиви до черни, 
хоризонтално или вълнисто ламинирани. В някои слоеве се 
наблюдава биотурбация. Глинестите седименти се прослояват от 
финозърнести пясъчници, често с коса ламинация. Една от 
основните черти на точи фациес е присъствието на тънки слоеве от 
вулканска пепел с максимална дебелина от 30 cm. Много чести са 
растителните останки.  

Този фациес е образуван от суспензионни потоци, в 
обстановки на проделта и нейния склон (Postma, 1990). Поради 
високата степен на седиментация органичната преработка на 
седиментите е ограничена.  

Фациес 4. Среднозърнести, тънко- до среднопластови 
пясъчници. Този фациес се среща във всички разрези на свитата 
Президент Бийчис, освен в разрез 5 (фиг. 34). Пясъчниците са 
среднозърнести, с дебелина на пластовете до 40 cm. Наблюдават 
се седиментни текстури като паралелна и коса ламинация, масивна 
и нормална градация. Класти от мъдстоуни и растителни останки се 
срещат рядко.  

Този фациес има характеристики подобни на фациес S-2 
(паралелно ламинирани, финозърнести пясъчници на Dabrio and 
Paul 1988). Той показва отлагане в плиткоморската част на делтовия 
склон по време на наводнения в реката. 
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Фиг. 33. Седиментоложки разрез на свитата Анкъридж 
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Фиг. 34. Разрези, илюстриращи развитието на седиментната 

последователност на свитата Президент Бийчис 

 
Фациес 5. Грубозърнести и чакълести пясъчници. Този 

фациес се среща във всички изследвани разрези на свитата 
Президент Бийчис, освен разрез 5 и свитата Честър Коун (фиг. 34-
36). Тези грубозърнести пясъчници са средно- до грубосортирани с 
ъглести до полузаоблени чакълени зърна. Често се срещат класти 
от мъдстоуни до 20 cm, както и растителни останки. Пластовете са 
паралелни и косослоисти. 

Този фациес е подобен на фациес S1 (паралелно слоести, 
грубозърнести пясъчници в дребнокъсови конгломерати на Dabrio 
and Paul’s, 1988) и фациес GH (дребнослоести гравелити, на Postma, 
1990). Той показва обстановки на седиментация, където 
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седиментите са преработени от вълни и течения в плиткоморски 
или делтови зони. Характерните седиментни текстури са 
диагностични за делтовия фронт (Einsede, 1992). 

 

 
 

Фиг. 35. Разрез, характеризиращ свитата Девилс Пойнт 
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Фиг. 36. Тенденция на удебеляване на пластове и загрубяване на 
седиментите във вертикална посока (обобщен разрез на свитата Президент 

Бийчис) 
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Фациес 6. Дребно- до среднокъсови конгломерати.Този 
фациес характеризира свитата Девилс Пойнт (фиг. 35). 
Конгломератите са средно-, дебело- до много деблопластови, 
средно- до лошо сортирани. По-едрите късове са заоблени, докато 
по-дребните са ръбести. Срещат се класти от мъдстоуни с размер 
до 30 cm само в най-горните части на разреза (фиг. 35). 

Описаните конгломерати могат да бъдат сравнени с 
грубозърнестите седименти, включени във фациеса Gms на Postma 
(1990). Образуването им се интерпретира като резултат от дебритни 
потоци (Piкering et al. 1989). 

 
Фациес 7. Деформирани седименти. Този фациес се среща 

локално в свитата Президент Бийчес и свитата Девилс Пойнт. 
Деформацията засяга седименти от сm до 2,5 m дебели. 
Нарушените пластове, включват брекчи, пясъчници и класти от 
мъдстоуни. Деформираните седименти от свитата Девилс Пойнт са 
образувани от подводни свличания по нестабилния склон, докато 
деформираните утайки на свитата Президент Бийчес показват 
много къс транспорт. 

 
Фациес 8. Финоламинирани мъдстоуни и много 

финозърнести пясъчници. Този фациес се среща само в свитата 
Девилс Пойнт. Той е представен от мъдстоуни, състоящи се от 
много тънки пластове и ламини от много финозърнести пясъчници и 
алевролити. Наблюдаваните седиментни текстури са паралелна и 
коса ламинация и вълнова слоeстост. Тези финоламинирани 
мъдстоуни и финозърнести пясъчници и алевролити вероятно са 
образувани от много ниско плътностни турбидитни или дънни 
течения (Walker, 1992). 
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Фиг. 37. Схематичен модел на палеогеографските обстановки на п-ов 

Байерс по време на късноюрската и раннокредната епохи (по Pimpirev, 
Vangelov. 1998) 

 
Обстановки на седиментация 

 
Горноюрско-долнокредните седименти, отделени в група 

Байерс, представляват една регресивна последователност, 
показваща преминаването от обстановки на една сухоземна 
океанска дъга в морски вътршнодъгов и проксимален преддъгов 
басейн (Hathway and Lomas, 1995 b). Свитата Анкъридж, която е 
най-ниско разположената и най-стара единица в група Байерс се 
състои от басейнови фациеси, включващи мъдстоуни и тънко- до 
среднопластови турбидити. Седиментите са образувани от 
контуритни течения (фациес 1) и песъчливи турбидитни потоци 
(фациес 2). Pirrie and Crame (1995) предполагат съществуването на 
епиконтинентално море с безкислородни, дънни условия по време 
на ранния кимеридж, които са се сменили с по-добре аерирани 
условия по времето на късния кимеридж и ранния титон. Тези 
седименти показват типични черти на образуване в дълбокоморски 
обстановки на басейновата равнина. Наличието на малки 
песъчливи лобове показват дистални турбидитни течения, 
подхранвани от разпределителни канали.  
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Конгломератите на свитата Девилс Пойнт са образувани в 
подводни фан-делта лобове (Dabrio, 1990). Седиментните процеси в 
тези фан-делти са контролирани от канални течения, подхранващи 
лобовете (Dabrio, 1990). Седиментите на свитата Девилс Пойнт са 
образувани от дебритни потоци и подводни свличания (фациеси 6 и 
7), както и от дънни течения (фациес 8). Седиментите на свитата 
Президент Бийчес показват специфични черти на образуване в 
делтовия фронт, проделтата и делтовия склон. Проделтовите 
седименти са представени от финоламинирани алевролити и глини 
като в близост до фронта на делтата паралелната и рипъл 
ламинацията са по-чести. Глинесто доминираният фациес 3, 
вероятно е образуван в проделтови обстановки. Фациес 4 показва 
отлагане на плиткоморския делтов склон, близо или под вълновия 
базис по време на големи речни наводнения. Седиментацията в 
делтовия фронт обикновено е представена от последователности с 
нарастване големината на зърната във вертикална посока. 
Седиментните разрези на свитата Президент Бийчес (фиг. 35) 
показват проградация на делтовия фронт (фациес 5) над 
проделтата и делтовия склон, което определено показва тенденция 
на загрубяване и удебеляване на седиментите (фиг. 36). Пясъчните 
барове в горната част на седиментната последователност се 
характеризират от грубозърнести и чакълести паралелно и косо 
слоести пясъчници с изобилие от растителни фрагменти и глинести 
късове. Деформираните седименти (фациес 7) са образувани при 
бързо свличане на седиментен материал по делтовия склон. 

Описаните по-горе обстановки на седиментация е възможно 
да бъдат интерпретирани като образувани в един подводен сегмент 
на дълбоководен тип делтова система (фиг. 37). 

 
Свитата Честър Коун, въпреки че е слабо разкрита, показва 

отличителни черти на образуване в делтовата равнина. 
Финоламинираните червени, жълти и сиви слабоспоени глинести 
скали, прослояващи се от много тънки алевролитни ламини могат 
да бъдат интерпретирни като образувани в езерни обстановки и 
разпределителни канали. Вулканската брекча и прослойките от 
вулкански туфи в горната част на разрез 8 показват наличието на 
сухоземна вулканска активност в най-горната част на седиментната 
последователност. 
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ПАТАГОНИЯ – AНТАРКТИДА: ВРЪЗКИ ПРЕДИ 
РАЗПАДАНЕТО НА ГОНДВАНА 

 
Антарктическият полуостров е съставен от континентални 

фрагменти, които изграждат Западна Антарктида. Нейният геоложки 
строеж е сходен с фрагментите от южните части на Южна Америка, 
от която тя е разделена от неозойска океанска кора, формираща 
днешния пролив на Дрейк (фиг. 38). Тези фрагменти са били част от 
Гондванския суперконтинент преди неговото разпадане. 
Изучаването на времето на проява на интрузивния магматизъм 
или/и метаморфизма преди разпадането на нискоградиентните 
метаморфни единици, разкриващи се на повърхността в 
Патагонските Анди, както и метаморфните и вулканските единици 
във външните Патагонски Анди, са обект на интензивни полеви 
изследвания в последните години. Много нови палеонтоложки данни 
и съвременни датировки има за скалните комплекси, разкриващи се 
на Антарктическия полуостров. Целта на обобщенията е да се 
обединят, дадат нови данни и информация и да се представят нови 
идеи за връзката между палеогеографската позиция на 
Антарктическия полуостров и Патагония. Синтезът и фигурите в 
настоящата глава са представени в работата на Herve, Miller, 
Pimpirev (2006). 

 
Патагонски Анди 
 
Патагонските Анди представляват субдукционен нагънат пояс, 

който обхваща периода от късния палеозой до днес. Северно от 
Магелановия проток най-обширните единици от Патагонските Анди 
са от мезозойски до неозойски патагонски батолити. По-ранните 
компоненти показват ниско градиентен метаморфен комплекс, който 
е срязан от запад на изток от батолитен пояс. Източноандийският 
метаморфен комплекс включва седиментни скали, отложени през 
късния девон – ранния карбон, както и по-млади отложения с 
пермска възраст в западните части. Те са отложени в обстановка на 
пасивна окрайнина и са били метаморфоризирани преди късния 
перм, при условие на ниско налягане и температура, които са 
типични за акреционните комплекси. 
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Брегови акреционен комплекс 
 
Метаморфният комплекс Чонос, комплексът Мадре де Диос и 

комплексът Диего де Алмагро се разкриват в западната част на 
Патагонския батолит от север на юг (фиг. 39). 

Метаморфният комплекс Чонос има възраст късен триас, 
определена по фосилна фауна и по детритусен циркон, Pb/U. 
Скалите са с преобладаващ турбидитен произход (Pimpirev et al., 
1999). 

 
Външноандийска Патагония 
 
Предмезозойските метаседименти и плутонични единици на 

външноандийската Патагония, които се разкриват в масива Десеадо, 
са датирани от Pankhurst et al. (2003). Те представляват 
метаседиментни скали с вероятно късна неопротерозойска или 
камбрийска възраст, включващи камбрийски, ордовишки и 
късносилурски – раннокарбонски плутонични тела (фиг. 39). 
Sollneret et al. (2000), Pankhurst et al. (2003) датират ортогнайси с 
приблизителна възраст 525 мил. години, които са намерени в 
сондажни ядки на остров Огнена земя, показват че 
раннопалеозойски скали би могло да се разполагат широко в 
Патагония, под мезозойско – неозойска седиментна покривка.  

  



 53 

 
Фиг. 38. Схема на съвременното положение на Антарктическия п-ов и 

Патагония, разделени от неозойска океанска кора, формираща пролива на 
Дрейк 
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Фиг. 39. Схема на разположението на метаморфните комплекси и масива 
Десеадо в Патагонските Анди 
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Антарктически полуостров 
 
Dalziel (1984) дава подробна информация за структурната 

геология и тектонските взаимоотношения на Южношетланския 
хребет, включително и Южношетланските острови и северната част 
на Антарктическия полуостров, както и за тяхната еволюция като 
преддъгов басейн. Тектонската конфигурация в целия район на 
Антарктическия полуостров е представена от три главни области. 
Литостратиграфските единици, отпреди разпадането на континента 
в Антарктическия полуостров, включват разкрития от палеозойски 
плутонични и метаморфни скали в източните и централни области 
(югоизточната част на полуострова), групата полуостров Тринити, 
която е широко разпространена в северната част на Антарктически 
полуостров (фиг. 40) и долната част на групата Льо Мей в западната 
област. 

 
Група полуостров Тринити (Trinity Peninsula Group) 
 
Тази литостратиграфска единица е изградена от турбидитна 

асоциация, която включва и метабазити. Тя се разкрива в 
Антарктическия полуостров и е детайлно описана от Smellie (1991), 
Trouw (1997) и Birkenmajer (2001). Групата съдържа триаски фосили 
от свитата Легоупил (Legoupil Fm.) в околностите на базата 
О`Хигинс. В Южно Оркнейските острови къснотриаски 
радиолариини шисти са препокрити от пелагични кремъчни скали. 
Това показва връзки с океанския преддъгов субдукционен комплекс 
от групата Тринити. 

В Южношетлънските острови свитата Майерс Блъф (фиг. 40) 
е съставена главно от турбидити, разкриващи се на п-ов Хърд, о-в 
Ливингстън, които вероятно се корелират с тези от групата Тринити 
и имат триаска възраст, определена по Rb-Sr според Willian et al., 
1994. Освен това Deng et al. (2002) описват къснотриаски 
палиноморфи. Pimpirev et al. (2002) определят късноюрски амонит, 
който не е от коренни скали, но литоложки сходни със 
заобикалящите ги разкрития около Българската база. Stoykova et al. 
(2002) описва нанопланктонни фосили от късната креда в същата 
област. SHRIMP U-Pb zircon анализи дават юрска възраст. Всичко 
това показва, че тези скали, преди това смятани за част от групата 
Тринити, са значително по-млади. 

На о-в Ливингстън има значителни разлики в седиментните 
фациеси и структурната деформация между силно огънати 
обърнати псамитни турбидити от п-ов Хърд – свита Майерс Блъф от 
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една страна, и слабоогънати мъдстоуни (частично вулкански) и 
неморска серия от п-ов Байерс от друга. Разломното отделяне на п-
ов Хърд от о-в Ливингстън (Hobbs, 1968) в посока югоизток – 
северозапад играе много по-важна роля в тектониката на 
Южношетланските острови, отколкото се е смятало преди. 

 
Метаморфен комплекс Скотия (Scotia Metamorphic 

Complex) 
 

Това е скален комплекс от метапелити, метабазити, шисти и 
мрамори с прекамбрийска възраст. По-късно са считани за 
горноюрски и са били корелирани с нискометаморфните комплекси 
от южната част на Южна Америка, където на полуостров Стейнс 
горноюрски вулкански скали, залягат несъгласно над комплекса 
Стейнс, който е част от Източноандийския метаморфен комплекс на 
Патагония. Тези стратиграфски взаимоотношения са пренесени в 
района на Антарктическия полуостров, като се приема че 
нискоградиентните метаморфни комплекси в Патагония, 
Южнооркнйските острови и Антарктическия полуостров са 
едновъзрастови. Деформацията и метаморфизмът показват, че 
това се е случило преди разделянето на Гондвана и е продължило 
до средния и късния мезозой и неозоя. Датирането по Rb/Sr, K/Ar и 
Ar/Ar показва че метаморфитите от комплекса Скотия са с 
мезозойска възраст – раннокредна на о-в Елефант и къснокредна на 
о-в Смит. Възрастта на протолитите е неизвестна, а някои изотопни 
анализи показват, че те са част от о-в Елефант (вероятно палеозой) 
(Herve et al., 1991). 
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Фиг. 40. Схема на разпространението на основните литостратиграфски 
единици в района на Антарктическия п-ов 
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б 

 а 
Фиг. 41. Корелационна схема на литостратиграфските единици 

от Патагонските Анди (а) и Антарктическия п-ов (б) 
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Група Льо Мей (Le Mey Group) 
 

Западната част на о-в Александър е изградена от 
субдукционен акреционен комплекс, който по литоложки състав е 
сходен със скалите от групата п-ов Тринити и свитата Майерс Блъф, 
върху които залягат терциерни вулкански скали. Пилоубазалтите, 
конгломератите, турбидитите и базалтово-кремъчните асоциации са 
описани от Burn (1984). Турбидитните литофациеси от групата Льо 
Мей (фиг. 41) са сходни с тези от свитата Майерс Блъф. Те са 
турбититни последователности, отложени в проградационна 
система на подводни морски конуси (Nell et al.,1989, Pimpirev et al., 
1997). Биостратиграфски датираните скали от групата Льо Мей са с 
възраст долна юра – алб. Според намерените къснокредни 
нанофосили в горната част на свитата Майерс Блъф на полуостров 
Хърд (на югоизточния бряг на южния залив на остров Ливингстън) 
се счита, че турбидитните скали, разкриващи се в Антарктическия 
полуостров подмладяват от изток на запад. 

 

Батолити от Антарктическия полуостров (Antarctic 
Peninsula Batolith) 

 

Тези батолити са разпространени в Антарктическия 
полуостров и Южношетландските острови. Доюрски и юрски плутони 
се разкриват предимно в централните части на полуострова, докато 
раннокредния магматизъм е широко разпространен в целия регион. 
След късната креда магмените скали са концентрирани в западните 
oкрайнини (Leat, 1995), докато Патагонския батолит има по-млада 
средна част, заобиколена от по-стари плутони. 

 
Сравнение между единиците на Патагония и Антарктида 

отпреди разделянето 
 

Хроностратиграфският обхват на основните единици в 
Патагония и Антарктическия полуостров са показани на (фиг. 41). 

  
Комплексът Дук де Йорк и групата полуостров Тринити 
Това са две единици, които показват сходна турбидитна 

литология. Имат еднаква степен на нисък метаморфизъм и 
произход, индикиран по U-Pb и датиран циркон. Възрастовият 
интервал е ранен перм – ранна юра. Те са изградени от сиви шисти, 
алтерниращи с конгломерати и диамиктни пластове. Слабо 
представени са метабазичните и кремъчни скали. Имат полифазна 
и комплексна деформация. Първичните им структури са запазени в 
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повечето разкрития. Нивото на метаморфизма не е добре изучено, 
но се наблюдава в субзеленошистни фациални асоциации със 
слюда, хлорит, албит и кварц в метапсамопелитните скали и 
пумпелиит-актинолитен фациес в мафичните скали. 
Метаморфизмът в комплекса Дук де Йорк е отпреди ранната юра, 
индикиран по циркон. Метаморфизмът и деформацията на скалите 
от групата Тринити също са станали през ранната юра, както и 
деформационното събитие в залива Ботани - Антарктическия 
полуостров, където долноюрски седименти залягат несъгласно 
върху скалите от групата Тринити. 

 
 

Фиг. 42. Абсолютна възраст по детритен циркон на комплекса Дук де Йорк 
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Полуостров Хърд 
 

Възрастта на седиментите от свитата Майерс Блъф от п-ов 
Хърд е установена като късноюрска (Pimpirev et al., 2002) и 
къснокредна (Stoykova et al., 2002; Pimpirev et al., 2004). Скали със 
сходна възраст не са намерени в тихоокеанската част на 
Патагонските Анди, западно от Патагонския батолит. Скали с 
подобна възраст са намирани от Магелановия или Южния басейн 
източно от Андите и по брега на морето Уедъл в Антарктическия 
полуостров. Това разпространение на разкритията вероятно е 
резултат от цялостната ерозия на юрските и кредни седименти в 
западния склон на Андийската част на Патагония или от различните 
тектонски обстановки, съществували в Антарктическия полуостров и 
Патагонските Анди през този период. 

 
Юрски метаморфен комплекс 

 
Метаморфният комплекс Диего де Алмагро и архипелагът 

Диего Рамирес в Патагонските Анди и остров Александър, в близост 
до Антарктическия полуостров (група Льо Мей), са съставени от 
юрски протолити. Те са представени от метабазити с океански 
произход и техният метаморфизъм е при високо налягане и ниска 
температура, с развити синьошистни асоциации. И в двете области 
– Патагонските Анди и остров Александър тектонската активност е 
изразена по зона на субдукция в източна посока, продължила по 
време на кредния период. Скалите в групата Льо Мей са срязани от 
изток от разлома Льо Мей, от който бат-албските преддъгови 
седименти на групата Фосил Блъф са отложени върху 
досредноюрските скали на групата Льо Мей (Vanghan&Storey, 2000). 

  
Палеогеографски преценки 
 
Литоложкото подхранване и времевият обхват, базирани на 

геоложкото познание отпреди разпадането на единиците, 
разкриващи се в Патагония и Антарктическия полуостров дават 
известни възможности за установяване на техните първични 
позиции по ръба на Гондвана.  
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Палеогеографски модели 
 

Последните полеогеографски реконструкции, базирани на 
палеомагнитни данни от морето на Уедъл, показват една 
относителна позиция, при която Антарктическият полуостров на 
запад е в контакт с Патагония през ранната юра и достига на север 
до залива Пенас (50

°
 ю.ш.). Този модел е резултат от 

плейттектонски реконструкции, базирани на относителната позиция 
на Нова Зеландия и Западна Антарктида. Западният ръб на 
Патагония и Антарктическия полуостров, изградени от 
горнопалеозойски акреционни комплекси, са били формирани от 
континентални придвижвания с посока югозапад по ръба на 
Гондвана, като залягат несъгласно към Антарктическия полуостров 
и Патагония. 

 
Най-новите данни за възрастта на отлагане и метаморфизъм 

на единиците отпреди разпадането, показват че активна зона на 
субдукция е съществувала от средноюрския период или по-късно. 
Отварянето на морето на Уедъл през юрата е съпроводено от 
разделянето на двете континентални плочи. Това е доказано с 
анализи на магнитните аномалии на морското дъно на морето 
Уедъл, което е отбелязано на редица палеогеографски карти, които 
отразяват относителното положение на Антарктическия полуостров 
и Патагония от юрата до днес и някои главни движения с посока на 
юг от Антарктическия полуостров и западно от Патагония преди 100 
милиона години. Това показва латерално придвижване по границата 
Патагония - Антарктически полуостров, но вероятно е в по-широк 
обхват. Отварянето първо на морето Уедъл, а по-късно на море 
Скотия, може би е резултат от приплъзване и блокови движения 
между Антарктическия полуостров и Източна Антарктида. Този 
модел се подкрепя от възрастта на синьошистния комплекс в 
тихоокеанската част на Патагонския ръб (50 градуса юг), който не е 
по-стар от късна юра – ранна креда. Комплексът Дук де Йорк и 
групата Тринити са били единен блок, който е придвижен на юг 
заедно с движението на Антарктическия полуостров. Късно юрско – 
късно кредна седиментация на част от п-ов Хърд се формира, 
когато Антарктическият полуостров се е намирал на половината 
разстояние в своето движение от сегашната си позиция и няма 
аналог в западната окрайнина на Патагония. 
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Фиг. 43. Схема на разположението на Антарктическия п-ов и Патагонските 

Анди по време на ранната юра и по-късните придвижвания в южна посока. 
 

Проблеми за разрешаване 
 
Мезозойските и неозойските отседни придвижвания на 

Патагония се приемат за ляво латерални по структурни и 
палеомагнитни данни. Според някои те са дясно латерални в 
Антарктическия полуостров. Произходът и времето на придвижване 
не са подробно изучени и тези проблеми предстоят да бъдат 
разрешени. 

 Присъствието на раннопермски детритни циркони в двата 
комплекса Дук де Йорк и групата Тринити показва, че скалите им са 
били отложени в басейн с обилно теригенно подхранване от 
магматична дъга през ранния перм. Такива магматични дъги не са 
познати в Антарктическия полуостров или Патагонския регион. Това 
води до въпроса дали подхранването не е с екзотичен произход, от 
окрайнината на Гондвана, както предполага Lacassie (2003), тъй 
като пермски магмени комплекси са широко представени в Южна 
Америка, северно от 42

°
 ю.ш. и в Австралия (Leitch, 1975). 
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ 

  
Основни резултати 
 
Детайлната картировка в мащаб 1: 5 000, прецизното 

разчленяване на 11 разреза и опробването им за 
микропалеонтоложки анализи и седиментоложките изследвания с 
цел фациален анализ и определяне на обстановките на 
седиментация, дадоха възможност основните получени резултати 
да бъдат групирани в следните по-важни области:  

 

 Литостратиграфия: 
 

1. Детайлно са описани, разчленени и корелирани 5 основни 
разреза, разположени на п-ов Хърд и 6 разреза на 
територията на п-ов Байерс. 

2. Свита Майерс Блъф за пръв път се дефинира като 
съставена от 5 члена отдолу нагоре: Южен залив, Джонсън 
Док, Сали Рокс, Напие Пик и Мурес Пик. 

3. Обхватът на Член Южен залив, който по първоначалната си 
дефиниция от Doctor et al. (1994) има ограничено 
разпространение само в най-северозападните части на п-ов 
Хърд, в настоящата работа се разширява от северния край 
на ледник Есперидес до Южния край на ледник Перуника. 

4. Ревизиран е обхвата на член Джонсън Док като пакетите от 
контурити и алевро-пелитови скали в горните му части са 
отделени в самостоятелен член.  

5. Въвежда се нова литостратиграфска единица в обхвата на 
свита Майерс Блъф – член Сали Рокс. 

6. На неофициалната литостратиграфска единица брекчи 
Мурес Пик, разкриващи се в най-горните части на свитата 
Майерс Блъф се дава официален статут с ранг на член. 

 

 Фациален анализ и обстановка на седиментация 
 
Седиментен басейн Майерс Блъф 
 

1. Горнокредните теригенни последователности на свита 
Майерс Блъф са образувани в дълбокоморски склонов 
комплекс, изграден от седименти, които показват фанова 
система от проградационен/ретроградационен тип. 
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2. Седем основни фациеса са отделени в изучаваната 
турбидитна система: 

 

 клас А – седименти отложени от дебритни потоци 
(песъчливи и глеинести). Те са поделени на такива с 
кластово или матриксово поддържане на структурата 

 клас В – грубозърнести песъчливи турбидити 

 клас С – среднозърнести песъчливи турбидити 

 клас D – финнозърнести турбидити (песъчливи и глинести) 

 клас Е – контурити или седименти, отложени и пеработени 
от придънни течения 

 клас F – свлачища и приплъзвания 

 клас G – пелагични и хемипелагични седименти 
 

3. Вътрешнофановата система се състои от дебрити, 
грубозърнести турбидити и в подчинено количество мъдстоуни. 
Среднофановата система е изградена от гравийни и 
песъчливи разпределителни канали, както и покриващите ги 
финозърнести седименти. Външната система се 
характеризира от табуларни, тънкопластови и финозърнести 
турбидити. 

4. Активната кластична седиментация се е осъществила по 
време на фази на текстонска активност, в резултат на което се 
е извършила миграция на цялата турбидитна система. 

5. Въпреки хетерогенната структура на свитата Майерс Блъф и 
локалната хидротермална промяна на скалите, някои от 
отложенията могат да бъдат потенциално важни и атрактивни 
резервоари за въглеводороди.  

6. Най-ниско разкритите и най-старите седименти в цялостния 
разрез на свита Майерс Блъф могат да се интерпретират като 
отложени в делтова обстановка на седиментация. Тази 
делтова система вероятно е речнодоминирана и е имала 
голямо пространствено разпространение. Наличието на делта 
се подкрепя и от палинофациалните интерпретации и „Rock 
evel” анализи. 

7. Делтовият тип седиментация се сменя от развитието на 
турбидитна система като отделените литофациеси и 
фациални асоциации вероятно отразяват зрелия етап от 
развитието на басейновата система.  

8. Налагането нагоре в разреза на високоплътностни 
турбидитни отложения свидетелства за постепенна 
компенсация на басейна, проградация на системата и 
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началото на етапа на ликвидация на басейна с налагането 
отново на преходни обстановки на седиментация. 

9. В най-горната част на дебелия силицикластичен разрез, 
разкриващите се брекчи на член Мурес Пик, показват белези 
на образуване в континентална среда на утайконатрупване и 
по-конкретно в условията на алувиални конуси (aluvial fans) и 
преплетена речна система (braided river system).  
 
Седиментен басейн Байерс 
 

1. За пръв път на седиментите разкриващи се на п-ов Байерс 
се прави фациален анализ като са отделени 8 литофациеса: 

 
Фациес 1. Мъдстоуни богати на радиоларии 
Фациес 2. Средно до грубозърнести пясъчници 
Фациес 3. Редуване на мъдстоуни с тънкопластови пясъчници 
Фациес 4. Среднозърнести, тънко- до среднопластови 

пясъчници 
Фациес 5. Грубозърнести и чакълести пясъчници 
Фациес 6. Дребно- до среднокъсови конгломерати 
Фациес 7. Деформирани седименти 
Фациес 8. Финоламинирани мъдстоуни и много финозърнести 

пясъчници 
 

2. Горноюрско-долнокредните седименти, отделени в групата 
Байерс, представляват една регресивана последователност, 
показваща преминаването от обстановки на морски 
вътрешнодъгови и проксимални преддъгови басейни до 
сухоземна океанска дъга. 

3. Най-ниско разположените седименти на свитата Анкъридж са 
образувани в дълбокоморски обстановки на басейнова 
равнина, първоначално безкислородни дънни условия на 
утайконатрупване, които преминават към добре аерирани 
условия. 

4. Отделените обстановки на седиментация е възможно да 
бъдат интерпретирани като образувани в един подводен 
сегмент на дълбоководен тип делтова система. 
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 Регионални корелации 
 

1. Най-долната неразкрита част от свитата Маерс Блъф, която е 
с възраст късен титон-креда? е частично синхронна със свита 
Анкъридж (п-ов Байерс, о-в Ливингстън), свита Нордескьолд 
(о-в Джеймс Рос) и свита Латади (югоизточна Земя Палмър). 

2. Седиментите на член Джонсън Док са вероятно възрастово 
съпоставими с част от групата Марамбио (о-в Джеймс Рос и о-
в Сеймур), както и с пластовете Уилямс Пойнт (о-в 
Ливингстън). 

3. Седиментните разрези на свитата Майерс Блъф показват 
проградационно-регресивни седиментни последователности с 
финален грубозърнест импулс по време на късния мастрихт-
палеоцен? По този начин могат да се направят корелации с 
групата Марамбио на о-в Джеймс Рос и о-в Сеймур. 

4. Къснокредните седименти от свитата Майерс Блъф (Stoykova 
et al., 2002; Stoykova et al., 2006; Stoykova, Ivanov, 2015) имат 
едновъзрастови аналози от Магелановия басейн, източно от 
Андите и по брега на морето Уедъл в Антарктическия п-ов. 
Това разпространение на разкритията, вероятно е резултат от 
цялостната ерозия на юрските и кредни седименти в западния 
склон на андийската част на Патагония или от различните 
тектонски обстановки, съществували в Антарктическия п-ов и 
Патагонските Анди по това време. 

5. Кредната седиментация на част от п-ов Хърд се е 
осъществила, когато Антарктическият п-ов се е намирал на 
половината разстояние в своето движение от сегашната си 
позиция и няма аналог в западната окрайнина на Патагония. 

6. Турбидитните последователности, отложени в 
проградационна система на подводни морски конуси от 
групата Льо Мей (о-в Александър), които имат възраст долна 
юра-алб са сходни с тези от свитата Майерс Блъф. В 
следствие на намерените къснокредни нанофосили се допуска, 
че турбидитните скали, разкриващи се в Антарктическия п-ов, 
подмладяват от изток на запад.  

7.  На остров Ливингстън има значителни разлики в 
седиментните фациеси и структурната деформация между 
силно огънати обърнати псамитни турбидити от п-ов Хърд – 
свита Майерс Блъф от една страна и слабоогънатите 
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мъдстоуни и континенталните вулканити от п-ов Байерс от 
друга. Разломното отделяне на п-ов Хърд от о-в Ливингстън 
(Hobbs, 1968) в посока югоизток – северозапад играе много по-
важна роля в тектониката на Южношетландските острови, 
отколкото се е смятало преди. 
 
Бъдещи проблеми и задачи за разрешаване  

 
1. Детайлно и окончателно проучване на свитата Майерс 

Блъф 
 

 Изработване на нови детайлни геоложки и 
седиментоложки профили и разрези. 

 Ново търсене и опробване за микро- и макрофосилна 
флора и фауна с цел детайлизиране на възрастовия 
обхват на вече датирани скални тела; определяне на 
хроностртиграфския обхват на нови, открити от лед и 
сняг, скални последователности. 

 Установяване по възможност на биостратиграфски зони 
по различни фосилни групи. 

 Фациален анализ и възстановяване на 
палеообстановките на утайконатрупване. 

  
2. Детайлни нови геоложки изследвания на п-в Хана 
 

 Седиментоложки и стратиграфски наблюдения и 
разграничаване и отделяне на различните 
литостратиграфски типове, разкриващи се на 
територията на полуострова. 

 Изготвяне на детайлни геоложки и 
вулканостратиграфски профили и разрези. 

 Вземане на образци за микроскопски наблюдения и 
химични анализи. 

 Събиране на макрофосилна флора и фауна, с цел 
изясняване на възрастовият обхват на разкриващите се 
седименти и алтерниращите с тях вулкански скали. 

 Опробване за микрофосилна флора и фауна във връзка 
отново с определяне на хроностртатиграфският обхват 
на разкриващите се седименти. 

 Опробване на вулканските скали за радиогеохроноложко 
датиране по Ar-Ar, U-Pb, Pb-Pb.  
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 Съпоставка на резултатите за възрастта на скалите 
получени въз основа на абсолютния и относителния 
метод.  

 Изготвяне на геоложка карта на площ от 2 km
2
 в 

подходящ мащаб – М 1:5 000. 

 
3.  Детайлни нови геоложки проучвания на п-в Байерс 

 

 Седиментоложки и стратиграфски наблюдения, 
разпознаване и отделяне на различните официални 
литостратиграфски единици (свити) въведени за района на 
п-в Байърс. 

 При възможност изготвяне на детайлни седиментни и 
вулканогенно-седиментни профили и разрези. 

 Събиране на макрофосилна фауна и флора с цел 
изясняване и детайлизиране на хроностратиграфския 
обхват на фосилносните скални тела.  

 Опробване за микрофосилна фауна и флора (варовит 
нанопланктон, динофлагелатни цисти, спори и полен) с 
цел определяне на възрастовия обхват както на морски, 
така и на континентални седименти. 

 Отделяне на биостратиграфски зони и изработка на 
биостратиграфски схеми по различни организмови групи, 
както и тяхната корелация и съпоставяне. 

 Опробване на вулканските литотипове за 
радиогеохроноложко датиране по Ar-Ar, U-Pb, Pb-Pb.  

 Опробване на вулканските скали свързани с петроложки и 
геохимични изследвания.  

 Съпоставка на възрастите, получени по абсолютния метод 
за различните типове скали  



 70 

Списък на публикациите, свързани с резултатите от 
дисертационния труд 

 
1. Kamenov, B., Pimpirev, C. 1992. Antarctica - General Remarks and 

Geologic Evolution of the Antarctic Peninsula. St. Kliment Ochridski 
University Press, Sofia, 350 p.p.2 

2. Pimpirev Ch., Vanguelov, D., Dimov, D. 1997. Model for Deposition 
of the Myers Bluff Formation, Livingston Island, South Shetland 
Islands, West Antarctica. Comptes Rendus Acad. Bulg. Sciences, V. 
50, 6. (in English) 

3. Pimpirev, Ch., Vanguelov, D. 1998. Ancient Subaqueous Mouth-
bar-type Delta System, Byers Group, Livingston Island, Antarctica. 
Ann Univ. Sofia "St. Kl. Ochridski, Livre 1- Geology, 29- 43. (in 
English) 

4. Pimpirev, Ch., Dimov, D., Miller, H. 1999. Field Studies of 
Sedimentary Sequences in Eastern Hurd Peninsula, Central 
Livingston Island, South Shetland Islands. Polarforshung  

5. Pimpirev, C., D. Dimov and H. Miller. 2000. Field studies of 
sedimentary sequences in eastern Hurd Peninsula, Central 
Livingston Island, South Shetland Islands, Antarctica. 
"Polarforschung" 66/(3), 1-5 p. 

6. Stoykova, K., Ch. Pimpirev, D. Dimov. 2002. Calcareous 
nannofossils from the Miers Bluff Formation (Livingston Island, South 
Shetland Islands, Antarctica): First evidence for a Late Cretaceous 
age. – Journal of Nannoplankton Resarch, 25, 2. 

7. Pimpirev, C., M. Ivanov, D. Dimov, T. Nikolov. 2002. First find of 
the Upper Tithonian Ammonite genus Blafordiceras from the Miers 
Bluff Formation, Livingston Island, South Shetland Islands, N Jb 
Geol Palaont Mh, 6:377-384. 

8. Dimov, D., Ch. Pimpirev. 2002. New data on the field relationships 
of the Moores Peak breccias, Hurd Peninsula, Livingston Island, 
South Shetland Islands. – Rev. Bulg. Geol. Soc., 63, 1-3, p. 43-45. 

9. Pimpirev, Ch., K. Stoykova, M. Ivanov., D. Dimov. 2006. The 
sedimentary sequences of Hurd Peninsula, Livingston Island, South 
Shetland Islands: Part of the Late Jurassic – Cretaceous 
Depositional History of the Antarctic Peninsula – In: Antarctica: 
Contributions to global Earth Sciences, Futterer DK, Damaske D., 
Kleinschmidt G., Miller H., Tessensohn F. ( eds.). Springer-Verlag, 
Berlin, Heidelberg, New York, 249-254 p. 

10. Miller, H., Fr. Herve, Ch. Pimpirev. 2006. Patagonia – Antarctica 
connections before Gondwana break-up. - In: Antarctica: 
Contributions to global Earth Sciences, Futterer DK, Damaske D., 



 71 

Kleinschmidt G., Miller H., Tessensohn F. ( eds.). Springer-Verlag, 
Berlin, Heidelberg, New York. 

11. Пимпирев, Х., Д. Димов, М. Иванов, К. Стойкова. 2006. Нови 
данни за стратиграфията на свитата Майерс Блъф (о-в 
Ливингстън, Антарктика). – Геология и минерални ресурси, 5, 
35-42. 

12. Markova, K., M. Stefanova, M. Ivanov, S. Valčeva, Ch. Pimpirev, S. 
Marinov. 2007. Characterization of organic matter of the Miers Bluff 
Formation sediments Livingston Island, South Shetland Islands, 
Antarctic, by rock-eval pyrolysis. – Докл. БАН, 60, 11, 1183-1186. 

13. Markova, К., М. Stefanova, M. Ivanov, Ch. Pimpirev, S. Marinov, D. 
Apostolova. 2011. Geochemical characterization of soluble organic 
matter from the sediments of the Bulgarian Antarctic Base 2 section 
(Miers Bluff Formation). Comptes rendus de l'Acad mie bulgare des 
sciences: sciences math mati ues et naturelles 

14. Pimpirev, Ch, P. Pavlishina, Y. Stefanov. 2012. Evidence for deltaic 
palaeoenvironments in the lowermost part of the Miers Bluff 
Formation, Livingston Island, Antarctica. Bulgarian Geological 
Society, National Conference with international participation 
“GEOSCIENCES 2012”, p. 97-98, Sofia 

15. Kenderova, K., Ch. Pimpirev, A. Baltakova. 2014. Frost Action 
Processes and Products in Bulgarian Antarctic Base Area 
(Livingston Island, South Shetlands Archipelago). Comptes rendus 
de l'Acad mie bulgare des sciences: sciences math mati ues et 
naturelles. 10/2014; 67(3):395-402. 

16. Pimpirev, Ch., M. Ivanov, K. Stoykova. 2015. Stratigraphy of the 
Miers Bluff Formation, Hurd Peninsula, Livingston Island, Antarctica. 
Bulgarian Antarctic research-Synthesis, p. 33, Sofia 

17. Stefanov, Y., Ch. Pimpirev . 2015. Deep-water facies and facies 
associations in the siliciclastic rocks of Miers Bluff Formation, 
Livingston Island, Antarctica. Bulgarian Antarctic research-Synthesis, 
p.49, Sofia 

18. Markova, K., M. Stefanova, Ch. Pimpirev, M. Ivanov, S. Valcheva, S. 
Marinov, D. Apostolova. 2015. Preliminary geochemical research of 
organic matter, Hurd Peninsula, Livingston Island. Bulgarian 
Antarctic research-Synthesis, p.177, Sofia 

19. Pimpirev, Ch., N. Chipev. Eds. 2015. Bulgarian Antarctic Research: 
A Synthesis. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia 



 72 

Представени доклади с публикувани абстракти на 
международни конференции 

 
 

1. Pimpirev, Ch., D. Dimov, M. Ivanov. 2003. The Miers Bluff 
Formation, Livingston Island, South Shetland Islands – part of the 
Upper Jurassic-Cretaceous depositional history of the Antarctic 
Peninsula. – Proceedings International Symposium Antarctic Earth 
Sciences. Springer Publishing House, Berlin – Heidelberg  

2. Pimpirev, C., D. Dimov, M. Ivanov, K. Stoykova. 2005. New 
paleontological evidences for a Late Cretaceous Age of the Miers 
Bluff Formation (Livingston Island, South Shetland Islands). - Proc. 
9-th Intern. Symp. on Antarctic Earth Sci.  

3. Puga, E., J. Galindo-Zaldivar, A. Diazde Federico,D. Dimov, Ch. 
Pimpirev, F. Bohoyo, A. Maldonado. 2006. Procesos post-
magmáticos diferenciales en las islas Livingston, Decepción y en la 
cuenca Dove del Mar de Scotia (Antártida) – VII Simposio Español 
de Estudios Polares, Granada, 18-20 Sept. 

4. Trindade A., G. Vieira, M. Ramos, C. Pimpirev, R. Kenderova. 2007. 
A new CALM site in the vicinity of the Bulgarian Antarctic Station 
(Livingston Island, Antarctic). I Congresso Iberico da Internacional 
Permafrost Asosiacion. Ambientes periglaciarios e variacoes 
climaticos das montanhas as altas latitudes – Guarda, Portugal, 25-
27 de Junio. 

5. Vieira, G., Ramos, M., Gruber, S., Pimpirev, C. 2008: Long-term 
network for permafrost monitoring in the South Shetlands (Maritime 
Antarctic). An international programme developed in the framework 
of the International Polar Year 2007-2008. EGU General Assembly, 
14–18 April 2008, Vienna, Austria.  

6. Ganzert, L., A. Lipski, C. Pimpirev, H. Hubberten, D. Wagner. 2009. 
Bacterial communities from mineral soils located on Livingston Island, 
South Shetlands Islands, Antarctica – VAAM Annual Conference, 
Bochum, Germany, March 9-11. 

7. Trindade, A., Vieira, G., Ramos, M., Pimpirev, C. 2009. Active layer 
and permafrost monitoring in the vicinity of the Bulgarian Antarctic 
Station, Livingston Island, Antarctic. Geophysical Research 
Abstracts, EGU Vienna. 

8. Trindade, A., Vieira, G., Ramos, M., Pimpirev, C., Kenderova, R., 
2009. Active layer and permafrost monitoring in the vicinity of the 
Bulgarian Antarctic Station, Livingston Island, Antarctic. II Iberian 
Congress of the International Permafrost Association. Siguenza, 
Spain. 21-23 June 2009. 



 73 

9. Trindade, A , Vieira, G , Ramos, M , Pimpirev, C , Kenderova, R. 
Regime Térmico do Solo na Área da Base Antárctica Búlgara (Ilha 
Livingston, Península Antárctica). Dados de 2006-08. VII Congresso 
de Geografia Portuguesa, Trunfos de uma Geografia Activa: 
desenvolvimento local, ambiente, ordenamento e tecnologia. 

10. Vieira, G., Ramos, M., Trindade, A., Gruber, S., Hauck, C., Mora, C., 
Batista, V., Neves, M., Pimpirev, C., Kenderova, R., de Pablo, MA. 
2009. Spatial distribution and characteristics of permafrost in Hurd 
Peninsula, Livingston Island, Maritime Antarctic. Geophysical 
Research Abstracts, EGU Vienna. 

11. Amaral, A. Correia, G. Vieira, M. Ramos, A. Trindade. 2010. 
Propriedades físicas de testemunhos obtidos em Trindade A., G. 
Vieira, M. Ramos, C. Pimpirev, R. Kenderova. 2010. A Influência da 
cobertura da neve nos regimes térmicos diários do solo na 
Península Hurd, Ilha Livingston, Antárctida. 2ª Reunião Port.a de 
Ciências Polares, Soc. de Geo. de Lisboa, 26 de Abril de 2010. 

12. Trindade, A., G. Vieira, M. Ramos, C. Pimpirev, Kenderova, R. 2010. 
Snow cover and shallow ground temperature regimes in Hurd 
Peninsula, Livingston Island, Antarctic. 3rd European Conference on 
Permafrost, Longyearbyen - Svalbard, 13-16 June 2010. 

13. Trindade, A., G. Vieira, M. Ramos, M. J. Rocha, P. Miranda, C. 
Pimpirev, Kenderova, R. 2010. A new CALM-S site and shallow 
borehole network for ground temperature monitoring in the vicinity of 
the Bulgarian Antarctic Station (Livingston Island, Antarctic). 
International Polar Year Oslo Open Science Conference, 8-12 June 
2010. 

14. Trindade, A., Vieira, G., Ramos, M., Pimpirev, C., Kenderova, C. 
2010. Active layer and permafrost thermal regime in the vicinity of 
the Bulgarian Antactic Station (Livingston Island, Antarctic). First 
results for 2006-2008. Geophysical Research Abstracts, EGU 
Vienna. 

15. Trindade, A., Vieira, G., Ramos, M., Pimpirev, C., Kenderova, C. 
2010. Snow covers and ground thermal regimes in the vicinity of the 
Bulgarian Antarctic Station (Livingston Island,Antarctic). International 
Polar Year Oslo Open Science Conference, 8-12 June 2010.  

16. Vieira G., C. Mora, M. Neves, M. Oliva, V. Batista, A. Ferreira, M. 
Jorge, M.J. Rocha, A. Trindade, A. Correia, J-M. Maillol, P. Amaral,F. 
Santos, I. Bernardo, A. Soares, M. Ramos, M.A. de Pablo, J. 
Bockheim,A. Caselli, G. Goyanes, C. Pimpirev, R. Kenderova - 
PERMANTAR-2. A new project for monitoring permafrost in the 
Antarctic Peninsula region. 3rd European Conference on Permafrost, 
Longyearbyen - Svalbard, 13-16 June 2010. 



 74 

17. Vieira G., P. Amaral, V. Batista, J.J. Blanco, A. Caselli, A. Correia, E. 
Dutra, A. Ferreira, M. Fragoso, D. Gilichinski, M.A. Hidalgo, M. Jorge, 
R. Kenderova, R. Melo, L. Mendes-Victor, P. Miranda, C. Mora, M. 
Neves, C. Pimpirev, A. Trindade, M. Ramos, M.J. Rocha, F. Santos, 
I. Trigo, A.P. Viterbo. 2010. Projecto PERMANTAR - Monitorização e 
modelação da distribuição espacial e do estado térmico do 
permafrost na região da Península Antárctica. 2ª Reunião 
Portuguesa de Ciências Polares, Sociedade de Geografia de Lisboa, 
26 de Abril de 2010. 

18. Vieira, G., A. Trindade, C. Mora, M. Neves, A. Ferreira, V. Batista, M. 
Ramos, M.A. de Pablo, J.J. Blanco, S. Gruber, C. Hauck, C. 
Pimpirev, R. Kenderova. Spatial distribution of permafrost in Hurd 
Peninsula (Livingston Island, Maritime Antarctic). 3rd European 
Conference on Permafrost, Longyearbyen - Svalbard, 13-16 June 
2010. 

19. Vieira,G., M. Ramos, P. Amaral, V. Batista, I. Bernardo, A. 
Caselli, A. Correia, A. Ferreira, M. Fragoso, S. Gruber, C. Hauck, M. 
Jorge, R. Kenderova, J. López-Martínez, R. Melo, L.A. Mendes-
Victor, E. Dutra, C. Mora, M. Neves, C. Pimpirev, M.J. Rocha, F. 
Santos, E. Serrano, A. Soares, I. Trigo, A. Trindade1 et al. 2010. 
PERMANTAR: Permafrost and active layer monitoring in the 
Maritime Antarctic. International Polar Year Oslo Open Science 
Conference, 8-12 June 2010. 

20. Trindade, A., G. Vieira, M. Ramos, C. Pimpirev, R. Kenderova. 
2010. Monitorização da camada activa e do permafrost próximo da 
Base Antárctica Búlgara St. Kliment Ohridski, Ilha Livingston, 
Antárctida. In Proceedings of II Iberian Conference of the 
International Permafrost Association: Periglacial, environments, 
permafrost and climate variability. Blanco JJ, Ramos M, de Pablo 
MA (eds.), Colección Obras colectivas, Universidad de Alcalá  

 


