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Защитата на дясертационвия труд 1QВ се състои на 51-D,utJ986r 
от J 1 11. в зала 2 Lf.5 ва Софийския университет •Юrимент Охридски• 

ва разmиреио заседание ва сне по rеолоПАески науки при &К-. 

Материалите по защитата са на разполо:zеяие на 1111терес:,

ващите се в каицеларивта на Геолоrо-rеоrрафскив \'(акуnтет на Со/!lий

ския университет •Юrимеит Охридски•, буп. •Руски• 15, стая 11! 254. 

Дисертантът работи 11 секция "Стратиrраi')ия• на ГеолоПАесmr,r 

1111Ствтут при БАВ. Иэспедванвl'l'а по дисертацвонни.11 труд са извърше

на в катедра "Палеонтология• на СУ •Юrииеит Охридски• /1979-1983/ 
в ГеопоПАеския институт "Страшпмир Димитров• при БАН /1984-1986/. 

Д11сертационнвят труд е обсъден и насочен за зас,;ята от Сек
торнв.11 съвет по стратиrрафия в папеонтопоrи.11 при 0013 на заседани

ето му от 11 •. 03. 1986 r. 



Oli/8. ХАР� ПА. ДК:EPl'AIUl}IIIIИИ '1Р1д 

Дисертациоввияоr тру:ц е в обем 104 с. основен те1rот, 14 с. mr
тература. В неrо са вК11ЮЧеви 4 таблици и 21. текстови фиrури. В О'l'
делен тои са дадени текстови приложевия с атлас ва аионитиата (ву
на. Те сцьр:ат 145 с. текс'I', 2 '1'11.б.пвци, U текстови фвrури и 48 
палеонтоложки таблици. 

В основивя текс'I' ва дисертацията са разработени следните раз-
дели: 

1. Вьведеиие - 5 с.
2.. Из)"lеност на аптс1сия етаж - 9 с.
З. J1итостратиrрафсюr едишщи, сnрзани с аптския етu II Сев&-

роизточва Бълrария - 9 с. 
4. Опи('.ание на разрезите - 29 с.
5. llодетажи и амонll'l'Ни зони в аптския етаж - 42 с.
6. Стратиrрафски очерк - 9 с.
'Z. Основни резултати и насоки за бъдещ дейност - З с.
В текстовите приложения е представен доказателственвя'I' матери

ал, върху който са иэrраде11и стратиrрафсквте внте�претацив и изводи 
в дисертацията. 1'е ВКJJЮ'lват: 

L Списание ва в1Щовете - 138 с. 
2. Списък на всички публикувани в Бълrария ап'l'ски аиоввтв с

ревизия ва тяхвата таксоноиичва принадл811Ност - 'Z с. 
З. Палеонтоложки таблици - 48 бр. 
Актуалността на темата се определя от IIIIIPOKOTO разпростраие

ние в значителното разнообразие ва аптеките седим:евти II Североизто
чна Бълrария и липсата на детайllии биостратиrрафсюr и палеонтолож
ки изследвания през последните 15 години. 

Изследването цели разрешаването на две основни rрупи проблеки: 
стратиrрафски и палеонтоложки. Стратяrрафските проблеми BXЛRl'l&aT из
ясняване на пространствено-вреиевите взаимоотношения на литостра'l'll
rрафските единици, детай/lпзация на съществув&J15!.та зонална схема и 
изче(Пателна :характеристВЮ!. на биостратиrрафските единици, уточнява
не на разпространението и rравиците на подетапте на аптсквя етu 
в облас'l'Та. Dалеонто.11011КИТе проблеми се отнасят преци всичко до СDО
знававето на аптеките аион11ти в таксоноиио отношение. 
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1.. ВUЗШDПК 

В дисер'1'ацивта са изложени паnеовтолоrо-стратиrрафсюrrе реэул
t'ап. О!' изследваяеt'о ва аптския ето и веrовото амоввтно с'i.д-ьрuиие 
в час!' от Североизточна Б'ЬЛrария. 

K'ЬJI това изследвавв ме насочи чл.-кор. проф. д-р т. Николов 
през 1979 r и то бе проведено /с малки преК"ЬСвавив/ в периода 19·19 
1986 r 

Проучената област обхв8П111 западните части на Североиэточна Б'Ьll
rapu ва запад до дО.IIИRата на р • .ННтра, на север до ливията с. Бел
цов - с. Сваленик, на иэток до линията с. Кос'l'анденец - rp. Попово и 
на a,r до линията Пшово - Полски Тр-ъкбеш / i'fJиr. 1/. Тв е изследв11Rа 
ПJIOIIIJIO, ка'l'о при 'l'ова е а�щентирRНо на oтдeJIIIII разрези. Описани са 
литoдoJU:Jl'l'e и амонитнИ'l'е последоватеJD1ости в 10 опорни разреза. Фo
CВIIRН'l'e находки са прив-ьрэани в свитите по пачки и метри. Проследено 
е вертпалвото разпространение на амо�И'l'е таксови в-ьв всеки раз
рез, което позволи да се направи детаЙIIRэация на зоналната подмба 
на аптсквя етu у нас. Изследваните разрези се оказаха много подхо
двщи за провецавеt'о на ТаR'ЬВ вид проучвания. По богатство и ра:11100-
браэие на. амаввтни фауни аптеките разрези в Североизточна Б"ЬЛrария 
сшернвчат с на�редставителните разрези на етuа в Западна Еврmа 
и 1811ВТе части на СССР /Крим, Кавказ, �lанrИШ11ак, Закаспието/. 

Цевиn аионитев материал - над 800 екэеюшяра, от които 600 са 
таксовомичво обработени - е с'Ьбиран от мен. Освен това бяха с-ьбрани 
фосИ/111 О'1' бВВ8Jlввв, rастроподи, белемнити, ехпющи, корали, т. е. 
ц,ша'l'а намерена в аптеките скали макрофауlfа. Всички образци са инвев
t'ариэираии / по модела К�_ 632 /КС/ за непубликуванnе п к

1 
1100 за 

публикуваняте матерваJIИ/ и се с-.хранават в Музея по палеоитолоrи!I на 
СУ •к.ииенt' Охридски". 

Пр11 таксовомваt'а обработка са използувани общоприети методи на. 
сравнение с ориrвналии литераТJ'!'НИ източници и с наличните колеrщии 
в Музея по палеонтолоrвв на СУ •Кп. Охридски". 

В края на палеонтоло:кката част вземам отношение К'ЬМ всички пу
бJIИКУВаRИ в нaiaa'l'a литература аптеки амоиИТJIII таксови. 

За ос'ЬIQествяnането на това изследване с-ьм зад'ЬIDКена на редица 
•стиrуцив и лица. Привтно ив е да блаrодарв на ръководствата на Ге
оаоrо-rеоrрафския l{lакуптет на СУ •Кп. Охридски• и Геологическия нн
СТИТJ"I' •Страшимир ДВМИ'l'ров• на БАН за дадената МИ В'Ь3МОЖНОСТ да ра
ботя след дипломирането си като спецнализантва на катедра "Палеонто-
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tиr •. 1. Схема на ес'l'ествеиите pa3КJIИ'l'RII на 1111Тсюr11 етаж и разпрос'l'ранеинето 
на JJИ'l'OC'l'pa'l'иrpaфcIOl'l'e едRllици в изследваната област: 1/ Русеисиа свИ'l'а1 2/ 
Разrрвдс�са свита; 3/ Тръмбешка свИ'l'а; 4/Ковачевска; 5/Горноор11ховса свита 
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noru и научен с-.трудвик в сеrсция "Стратпrрафия• в-ьрху интересните 
:,а мев проблеми я да офоркв този труд. 

дмбоко признателна С'ЬИ на моя учитеп в папеонтопоrяята и стра
'rвrрафията - ч.п.-кор. проф. •r. Николов, коЙ'l'о ме насочи К'Ь11 изследва
вето на аптсквя етаж·. ИЗК11111'111'1'епво важни за мен са бми неrовВ'l'е гри
п и с-ьвети, сuместивте ни дискусии по рецвца вюроси от стратиrраФ
ската теория и прВК'l'ИJСа. Б.llаrодарна С'ЬИ ку и за П'ЬIIJla'l'a подкрепа в 
прщеса • работата, ко11то неизменно с� получавала от него, а С'Ь!110 
в за прецоставената IIR за ползуване лична библиотека. 

Приятuо ми е да благодаря на членовете на натедра •палеонто.110-
rия• /СУ / и сещия "Стратиrрафия" /ГИ/, в чиито кмеК'l'ИВп работих по 
време на иастоЯJQОто изс.педваие за колеrиалното отиоJ:Jение К'Ь11 мен. 

Благодарна С'ЬИ нв всички колеги, nредоставипя юt за ползуване 
JJИ'l'ературата ·от личвll'l'е си библиотеки - чл.-кор. nроф. В. цавков, 
доц. r. Иаидов, С'r.в.с. С. Бресковски, покоР.иата и.с, Н. Димитрова, 
я.с. М. Енчева, в.с, Т. Ковачева, в.с. д. Бакалова. На кмежната д.

Б11Ю1Jiова блаrодар11 за попезните дискусви н с-ьздадеви11 творчески кп.
мат при зав-.ршваяето ва работата, 

д"ЬDА специална блаrодарнос'r и на колеrИ'l'е ст.н.с. д-р И. Сап:r
иов в С'r,н,с. д-р Я. Теячов за критичното прочИ'l'ане и уместните nре
поР'(,11]1, внушения и забелеикв: по п-.рвоначалвия текст на днсеr,тацията. 

кноrо мои колеги от чужбш1а подпомоrнап работата ми с изпраirа
не на необходвма'l'В. лnтература: д-р В, Л, Ero/lН /Краснодар, СОСР/, Dr. 
:в. 11:•per /Ианов-.р, ФРГ/, Dr, z. Vaa1!ek /Острава, 'iOCP/, С, Э. Тов

бина /Ашхабад, СССР/, И. В. Квантап_ианн /Тб11111юи, СССР/, Т. П, Боr
давова /Левш�rрад, СОСР/. На вспчки т11х с-.рдечно блаrодар11. 

Тази работа не би могла да б'lоде зав-.рmена без всеотдаЯНата по
М8111 при теренните проучваии11, постоянните дискусии в процеса на из
с.педвавето, моралната подкрЕDа и помо1ЦТа при техническото oltoriм/lВe 
ва работата, която Д"Ь1D1& на моя сюруr �1. Иванов. J.,.-.пбоко благодар
на С'ЬМ му и за проявеното разбиране от самото начало до окончателно
то зав-.р111В8Rе на дисертаци11та, 
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2. ИЗУЧПIОСТ 11& AJl'reIOIЯ ШU 

2. 1. Общи бележки

Разгледано е развитието на познанията за аптсквя етu и иеrо

вото амонитво с-ьд1,р:а1:аю1е от оригиналното иу дефиниране / d'0rb1� 

( 1840) / ДО ll&ШИ ДНИ. 

2. 2. Изученост ва аптсЮ1я етаж в Североизточна Бurарив

Аптеките седвменти в Североизточна liurapия са иэследваии от 

ред1Ща rеолози. Отделени са три етапа в изучаването ви: mрвият де 

1952 r, вторият от 1!:152 до 1965 r и rретият след 1965 r. 

li.ай-подробввте проучванив на аптския етu през п 1, р в и в 

етап са дело на .Ьончев / 1930, 1932, 1933, 1935/, коilто изучава ФО

с111П1ото С'ЬД'Ьржаиие н предлага стратиrраi(Jска схема за аптския етu в 

Бurарня. 

В т о р и я т етап / 1952-1965 r/ се характеризира с интевзu

ни изследвания и обобщения на резултатите от rеолопото картираве ва 

аптеките седm�енти в t;евероизточна Бurария. Нроучва1111вта през този 

период са пред10010 стратиrрафски. Излизат работите на Димитрова /1952 

а,ь /, Бончев, ':iесп1тев и Караrюлева /1957/, Николов /1962/, Чеmитев 

/ 19G2/, fes.1 tev, Breвkovвki et D11111 trova ( 1965). През този етап се пола

гат основите на литостратиrрафирането ва аптеките отло•евия в Оеве

роизточва ь..лrарпя /Бончев, 1957/. 

Началото на т р е т и я етап в изучаването на аптския етu 

се поставя с работата на !11kolov ( 1965) ,в която се в1,ве-.да зонален 

ста�щарт за долнокредвата серия в Б1,лrарив. '!'ова е етап на детайлни 

лито- и биостратиrра�iскн изследваинв, сред които се от1сровват рабо

тите на liиколов / 1S69 а,ь /, /.1.1D111трова, '1ешитсв, .Ьресковски /1972/, 

БресковсЮI и щоо1трова /1968/, Николов /1910/. llpeз този период из

лиза и единствената rоляма палеонтоло:кка студия в1,рху долнокреднн

те / в т. ч. и аптеките/ амонити в ьurария · до мо•1ента /Димитрова, 

1!:167/. В нея са описани около 50 в1ща аптсЮ1 амонити. 

В заключеш1е нивото на стратиrраliJСка изученост ва аптскив ета:к 

в t:еверо11зточиа ьurар11я е добро. Разработена е литостратиrрафска 

схемn 11 са изясн_е�ш в общи тши11 пространствените взаимоотно1J1енив 

МСJ\дУ отдеJD1ите литотела. ь1,веден е зонален стандарт по амонвти. 

АптсЮ1те седи11е111•11 са проуче11и 11лol1Jlo, а в отде,'IНи разрези и разчле-
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вевв до подетu в акоВВ'l'Ва зова, Изследвавиата върху палеовтопопо'l'о 
C'liД'Ьpllll.llВe ва aD'l'CКln'e CDJI/1 • специВ11Но '1'8ХСОВОМВИ'l'е изследвания 
върху вмоИИ'1'11'1'е са на знач�rrепво по-ниско ниво. 1.iроведените тахсоном
ви проучвавва на аптеките uоиитв, резу.втатrrе от които се ВЭ.Dаrат в 
двсертацвата, цеnат да звп'ЬIIВат доввк,,де тази празнота в позвавиата. 

З. JIИI'OCТPAТll1'AICRИ EWIIИUI, СВ'J,РЗАВJI С АIПСНИЯ Е:1П В 
СОIЕРОIО'ЮЧВА Ь"ЬПГАРИЯ 

Аптскват етu в изследваната област е предс'l'авеи от раэнообраз
вв nв фацИаJJИо отно11е11ве.седикеити: rJIИIDI, иерrелв, пясъчпвци, paз
.Dll'IИII видове варовJЩИ. В тu са отделени от предиDПI И:Jследоватепи 
следиll'l'е свВ'l'В: Тр'Ьибеwка, Горвооряховска, Разградена, Ковачевска, 
Pycl!llcвa. 1:lзавиоотвОtDеввата иеJЩу тu 6ua изяснени в основни пипни 
В ПОК&ЭВНИ за Пр'ЬВ 11'1,Т ОТ Николов / 196!/а/. 

При вастоsв�:ото изследване свитите са просл�щевв плоQ10; вл�uо
трнраво е ра311ространевпе'l'О ви в естествените разкрптвя на аптсквя 
етав в областта /фвr, 1/. БЮП! кошфетИllирвни н111<0!'1 пространствени 
взавхоотношеиия и прецизира.в хроиостратвrрафсцят обхват на свитите 
в ИЗ:,Ч81t11'1'е разрези. 

'1р:ьмбе118Са cв,rra /Бончев, 1957/. Святата пяна означен т1111он !)аз-, 
реэ. '1'11 е разпространена cuo в звпадаяте части на изследваната об
ласт /по долината на р. ЯВТра/, К'Ьдето е представена от глинести иер
rеnв с р1ЩJ[И прослоАюl от пясъчници. От проучванията на предИПIНИ иэ
сяедователи са известни пространствените взаимоотиошениs на 1'рvtбеш
rсата свита с оставалите JIН'l'остратиrрафсЮ1 единwи /Ни1солов, 1983/. 

При васто,nqото 113следваве бе установено, че по ливната ьяла - Боро
во се ос'ЫQествява бърз латерален преход на с1Щ1111ентите 11а 'l'р-ьибевrка
та cвll'I'& с тези на Ковачевската свита / фиr. 2/. 

ХроностратиrрафсХRsт обхват ва свитата е горен баремски поде
та /отчасти/ - албски етu, а в И:Jследваиата област - горен бареи
св:в под8'1'u /отчасти/ - доJIВИ части на клавсейски подетu. Дебелина 
ОТ 300 ДО 1000 ■ • 

Горвооряховска свита /Бончев, 1957/. Лектотиповият разрез, оз
начен от Николов /19698/ се наиира при с. Асеново, Велпкоnриовско. 
Свитата се разкрива 11 1811ИТе части на изучавания район и е широко. 
разпространена ■ преходвата зона 11ецу 1lредбалкана • �iизиlската IЦlаТ
ФО�ма. Изrравда се от глинести JIIIJIГeJIИ и слабо алевритови rливи с 
просяойки от ПJЮъчвици и по-р11Дко варовици. В севернИ'l'е и източните 
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р. Яи17lРй БЯЛА SE 

Фиг. 2. ВзаJD1оотиошения между питостратиграфските -едu
ющ11 в района на гр. ьяпа: 1J 'Гръмбешка свита ; 2/ Ко
вачеnсЮ1. СВИ'l'а. 

разкрит11я на свитата груботеригеш1вте седимевтв рязко намаляват в тя 
е представена от гп�в1еств мергеm1. �ертикапинте коитактн и хор11зои
тапните преходи на Горнооряховската свита с оставалите питотепа са 
известни /fiикопов, 1983/. 

Хроиостратиграфският обхват на свитата е хотрввски етu - ВП'l'
ски етаж. В проучваната област той е горен баремски - допеп ВП'l'СКR 
подетu. J.(eбenm1a от- 800 до 1000 ,. • 

l(оnачевсЮ1. со1tта /Ьикопов, 19G9a/. Хопотиповият разрез ва сви
тата се намира северно от с. Ковачеnец, llоповско. Разпространена в 
в це11трап11ите части на изспедваввя район. liредставева е от n.икоспо
исти окремене11и варов1щи, мергепи и гnШ1ести варов1щи в незаковохеР
на аптернапия поме,.ду си. 

долната грающа на свитата с отдопупшщата rорнооряховса 
свита е рnзка. Uтго11е св,rтата се покрива с бърз питопожки преход от 
l'усенската св1rта, с която частичuо заuепва. J1атерапните преходи към 
Разградс1сата /на 11зто1с/ и Тры1беопсата свита /на запад/ са постепенни 
IIJIH доста б'Ь(JЗИ. 

llростра11стве11ите взаю1оотпоше11пя на Ковачевската сnпта с оста
ИВJ111Те св1rт11 се набпщцават �mого добре в района на с. Крепча, 'l'ърго
в11Щ1со / фиг. З а/. 
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ЕЕВ1 �2 Е2:3з Е3, 

tиr. З. Взаимоотвоmениа на литостратиrраtсюrrе единици 

в изследваната обЛаст: а/ в района на с. Крепча; 6/ в 

района на с. Костаиденец - с. t:валеник. 
1i Русенска свита; ?./ Ковачевска свита; З/ Разrрадска 

свиа; 4/ Горвооряхооска свита. 
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ХроностратtIГрафсюtа'I' обхват па свитата е rорви •асти на дол

ния аптеки подето - среден аптеки подето. 

Дебелината й достига до 150а • 

Разrра.дска свита /Ншсолов, 1969 а/. ХолотRПовиsт разрез се на

мира между Раэrрад и с. Бедоклав. Свитата е mироко разпространена 

в Североизто.на Ь'Ьllrария / изто.нвте •асти на изследваната област/. 
Представена е от мерrели и rmwecти варов�щв, които в аптеката •аст 

на свитата са в прибuзителво еднакви с-ьотноmевия помеищу си. Взаи

моотношенията й с отдолу- и отrорележаDО1Те свити, вакто и .патерапи

те преходи са добре изяснени /Р.иколов, 1969ai I!иколов, 1983/. В n

следваиата област на много места се наблюцава латералният преход па 
свитата на север К'ЬМ орrапоrенно-детрвтусните варов,щи на Русенската 

свита /фиr. Зб/. 

Хроностратиrрафскипт обхват на свитата е хотривски етu - до

лен аптсЮf подетаж, а в изследва11ия район - горен баремски - долен 

аптеки подетаж. 

J,J.ебелшm до 450 11 • 

Русенска свита /Бон•ев, 1957/. Свитата няма озна•еп т�mов раз

рез. �lзrражда се от различни разР.овидности на варовиците: ([юрампн

ферни, фораюnшферно-оолптни, биодетритпи, бпоморФ.ии, слабо rливеети, 

порцеланов:щди крШiтозърнести, на места силно окре)1енени. Свитата е 

вп�роко разпространена в северните части на изследва11ата обJJаст. Вей-

11ите вертикални и хоризонтални преход:, сг 11зпснени и добре проследе

ни. 
Хронострат11rр�:i,[Jс1а1ят обхват на свитата е хотрввск:и етu - апт

еки етав - аптеки етаж, а в изследваната област - rореи баремски -

долен аптс1Си подетаж. 

iJ.ебелина до 400 11 • 

4. О11ИСАВИЕ НА РЛЗРЕ3ИТЕ

Оп11сан11 са литоложките и амонит1111 последователности на аптсRИя 

етаж в 10 опор1m разреза в област"rа: rp. 11; 'l'ръмбеm, с. ье�щов-с. це

ново, северозападно от rp. ьяла, североизточно от rp. ьяла, с. 1.опри

вец, с. Ковачеnец, с. Острица, с. Кацелово, с, Гоrско Лбланово, се

веро11зточ110 от с. Опака. Амонитюrrе находки са привързани в пачки по 

метри, отч,rrш:п от основата на пачката. lia базата на установеш1те 

амошrrни последовател�1ости разрезите са разчленени до подета и ам:о

uит11а эоиа. 1.аправена е корелация на ИЭ!Nешrrе разре:111 /фиr. 4/. 
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5. IЮДЮ'АIИ И АИО11ИП1И ЗОВИ В АП'l'СКИЯ E1U 

5. L Обl\И бепеuи

5. 1. 1. Развитие ва В'ЬЭr.11едИ'!'е за подетаuа'l'а и эовапва 

подялба иа етаа 

В исторически аспект е проспедево раэввтвмо ва въэrледll'l'е :,а 

подеп.11Ве'l'О ва аптсквв етu. Отдепеви са три етапа, бeneaelQII ес'l'естве

нив въэходц П'Ь'I' на натрупване, анапвэ в синтез на биостратвrрафсв:н 

даввв. 

Uреэ първия етап /1.887-19.20 r./ce поставят основите ва подетu

вата подялба и възникват П'ЬРВИ'l'е ЭOВВJIJIII схеми, като в крав ва етапа 

'l'e са в эвачвтеnна степен ус-.вършевс'l'вувавв. Drорввт мап обхва• 

времето от 1920 до 1965 r. �она.11Вите схеми от този период се :характе

риэ1111ат с нараств� детай/Ulэация. Естествен завършек ва етапа е Jlв

овсквят колокввуи, ва който се вземат вапв стратиrрафс:ки решения 

относно обема, границите и унификацията ва биостратвrрафсквте едвви

ци. 'l'ретият етап започва след 1�65 r. в прод'ЬJDtава до наши дни. Ха

р8Х'l'ервв за него са коИПJiексввте эона.пни схеми по няколко орrаивэио

ви rрупи в цепенасочено търсене на критерии за корепацвя в обвързва

не на поделенията на етаиа от раэЛВ'IВИ папеобвоrеоrрафски провВJЩВВ. 

Разгледаните эоналви схеми през отдепнВ'l'е e'l'auи в корелацввта ва -тех

ните подепенвв са показани ва три корепвциоиви таблици. 3а всеки е'l'ВП 

са изведени основните черти и особеностите в раэвитие'l'О на подетuви

те и зонални концепции. 

5. 1. 2. Развитие на КОJЩепцията за подетапото и эовапво

поделяне на аптския етВJ1 в Бurарив 

llървата подетuна подалба е депо ва .1:iовчев /1935/ 
1 

а п1,рвото 

эонапно разчленение на аптеките скапи у вас е предпuено от Дииитро

ва, <jемберскв, Uопов и Додекоаа /1961/. 

Основно място в раэв11твето на эонапвата концепцив Эl'. подuбата 

на аптскив етаж има работата ва Bikolov ( 1 �65), в която е вuецев аио
нитен зонален стаuдарт за допнокредната серив в l>urapия. Вuен при

нос в зоналната стратиrраф11я на етаиа прави Н. ДИИI1трова /1967 1 
1968, 

1972/. След това эоналиата подялба на аптеките СК8JIИ у нас ве е бма 

обект на нови иэспедванив. 
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в зав:пmеине се взт"ЬКВа 1 че взrрадеви8'1' и утв1,рдев виовитев 
зовапеи ставдаJJ'I' ва ап-rскив етu 7 вас служи успеDВо за цепите ва 
rеовО11:Dта пp8R'l'Jllla в е добра основа за по-ватаТ'ЪIЕИ изследвавв1 1 

11ри ВDИ'l'О е В'ЬЗМО11118. неговата детаЙ11113ация в уточвяваве. 

5. 2. Гравици I подетааr и аиовитви зови ва аптсквя етu
в Северовэточва Бurария 

В'Ь3Приета е тройвата подетu:ва под.влба на аптсквя етu в об
паот'l!а. 1:iаправеив'l'е ваб.п•еии• върху аиовитните поспецова'l'еmюсти 
11озвО11па да се очерт8.11'1'- специфич:ва фаувисТ11'11111 коJ11J1екси 1 поспуп
пи за основа ва отдевеипе 6 амов11'1'11и зови /фиr. 5/. 

E'l'u Подето А.мовитва зова 
�pac&Dthopl1 tee jacab1 

� 
горен Aa&Dthohopli tee DOlaD1 

� Ch, (В,) 811bDocl.oeoooetatlia 
� срецен Aconecerae n1 .... 
с:: 
'( дОllен Deeha:,ee1 tee cl.eehв;tee1 

PжooheloD1cerae paoЬ;rвteph&DU8 

Фиr, 5. Вьэприета зов8J1Rа схеиа ва аптсквя етu в 
�евероизточ:ва Н'ЬЛrарвв. 

ИэпО11зуваввят вцц биостратвrрафски ецввици при зониравето са 
амоВИ'l'Вите опеп-зони. 

5. 2. 1. ДOIIll!i граница ва аптския етu - проблеми и осо
бености при прокарвавмо й 

На долната rрающа ва етВJШ е отде.11ево специалво внимание по-. 
ради ввтересните резултати, получени в хода на изследването. 

Раз гледани са дискусионните вт.проси окО110 пронарвавето на rра
на;жата в вэтоЧRвте части на Срецизеиноморската провВ1ЩИя, сn.рзави 
C'liC стратиrрафсната прввад11ежвост на т. нар. "кОЛDДИТов хоризонт• 
в •хорИЭОНТ'l,Т с '1'11.rlaDeD!oeru ". Поради ендеиичността на р. 'l'll.rl<■-
n1oeru /известен едивствево от територията на Турr.:мения/ спорът за 
првв1ЩJ1еuостта ва тур1О1евицерасовите пластове си остава в рамките 
на СССР / Товбива, 1979-1983; Дpfll'IЦ и Михайлова, 1979/. 

КОЛХlfДИтовите пластове, установени за пр-.в п-.т и най-доб�е 
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развити в RIIDIИТe части ва СССР, д'Ь!lrо време са бRIIИ отнасяни 1t'ЪИ апт
ския етаж /Rouohadze, 193} 1 Ренrартеп, 1951; Эристави, 1960/. Послед
ните изследвания на съветските специалисти недвусмислено по11азав, 
че Ю1J1ХJЩИТовият хорпзонт следва да се отнесе. решително в вай-горни
те части на баремския етаж /КотеТИIПВИIIИ, 1970; l(ахабадзе, 1971, 1981/. 

До началото на настоящото изследване в БЪJirария бяха известни 
две индикации на КОJlХИДИТИ / Николов, 1964; ДИ8НТрова, 1967/. При 
моите проучвания в Североизточна Б'Ыlrария не само се установя бога-
то разнообразие от представители на р. Colchid.1 tев /10 вида/, но и 
тяхното често и масово среJЩНе в много тесен стратнrрафски интервал 
в редица разрези, т.е. доказа се присъствието на ко.пхидитовите плас
тове у нас. Особен интерес представлява тепият стратнrрафсв:и обхват -
най-горните части ва барексЮJя и основата ва аптсЮJя етаж / N1kolov, 
stoykova & Ivanov, 19е3 /. КОЛJЩЦитовите пластове бяха проследени в ре
дица разрези - при селата Кацелово, Острица, Опака, Гърчm1ово. 'l'афо
номният анализ на аиоИИ'l'Ните нахоДИQi в тези разрези показа, че са 
образувани в условията на нормална глинесто-карбонатна седииевтация 
без признаци за преК'hСваие и КQ11Де�1зация. 

Дебелината на колхидитовия •хоризонт• в Североизточна Б'Ь!lrария 
е от 1, 5 - 2 ш до 6 - 8 ш. В долната 11У част р. Colch1d1 tев се срепа 
с типично баремските родове Beterocerae, Ив111й1nа, Anahaшu.lina • В гор
ната част заедно с р. Colch1d1 tев се установяват масовn амоПИ'l'И от 
р. Prochelonicerae • Този род привадnеп на подсек. Chelon1cerat1nae 
и бележи първата поява и касово развитие ва дувилеllцератидЯ'1'е /фи.r.6/. 
Попаднахме на няколко образеца, в които представителите на р. со10Ь1-
с11 tев н р. Proohelomoerae са буквално ЕЩИВ до друг. Установе11ите 
факти потв'Ьрждават стаиовИJQеТо, че измирането на отд8JDIВ таксови е 
процес, който рядко е бивал внезапен и изохронен навсВК'l,Це. 

Така границата ме,щу баремския и аптския етаж е про11арава вът
ре в колхидлтовия хоризонт по П'ЬIIИОТО изчезване на р. Beteroceraв , 
Baшu.lina, Anahaшu.l1na и появата на р. Proohelomoeraв, Kutat1вв1tee , 
Procl.eehqeв1 tев • Това ново биостратиrрафски решение за поставянето 
на rраmщата се наложи по опеднвте С'Ьобрuевия: 1/ поради довазаното 
тук неедновременно измиране на коJ1ХИДИТите в СредизеNВоморската об
ласт; 2/ в случая се отдава предпочитание на процеса на поява на но-
вата систематична група /подсем. Chelomcerat1nae ва сви. Dou'Ville1-
c erat1cl.ae /, който се инте�претира 11ато едиовреме11е1;1 в цялата Среди
земноморска област. 
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Фиr, 5, Географско раэпростравение ва пp.щcтeвll'l'enll'l'e ва

сек, Иeterooeratidae • Deвhaye■itidu в барек-вотсате се

ДИNентк: О - р, Colch1d1teв 1 @) - Deвhayeвiteв I Д - Тurk-
111вniceras ; * - Colchiditee В доnнвв ВПТСКII ПQД&ТU, 
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5. 2. 2. Дмев ВП'l'СКВ /бедуnса/ ПОДе'l'U
5. 2. 2. 1. Об• uраrrериспка 

ДОJ1ВИn ВП'l'СКВ поде'l'u: JDCa ваА-81роко разаростравевве в взспе
двава'l'а oбJlac'I', Разкрива се в 18НВ'l'е и И3точнВ'l'е I части. НавсRК'lде 
'l'0B следва с постЕ1Jеяев преход вад rорвобаремските отложевив. Пр4'д
ставев е О'1' n1.рде развообразп сеtU1Nевти: rлвви, мepremr, пвс1.Ч1111Ци, 
варовици. То3и поде'l'U се 0'1'.11вчава с вal-ronЯJ10 боrисnо и разноо
бразие ва амовИ'l'Пи таксоии в сравнение с OC'l'8R&JIИТ8 даа подетаа в 
Северовз'l'очва Бurари11. 

д.опвата граница ва подета.аа е и долна граница па аптсD.1 e'l'U. 
Тв бе хараnери3ярава обс'l'Ойяо в предходиив параграф. lloдeтau'I' се 
разr.11�а в обем от доля� ва 3она Р. pu�•t•ph-■ до дOJIRJllle'l'O 
ва 3Она .... 11.1 .... И:Jучававето на ВИОИИ'l'НИТе D0CJJIЩ0l&'l'ellH0C'l'И ПО3ВОIIИ 
да се обособn два фауввс'l'ИЧНи IФМПJJекса, 0'l'roвap11-. ва 30IIR'l'e Р. pa
c�■tephcm■ И D, deahqeвi • 

5. 2. 2. 2. AM0BИ'l'IIИ 30ВИ

3она ProcheloD.iceru pac�steph8DUII 
И в д е в: с О в в и д : hocheloD1oeru puh;fвtspiw11111 (Vhliв, 

1883). JJeК'l'o'l'ип, 03начев 0'I' Yalio!eil: ( 1972) е eк3eмDЛIQl'Ь'I' на uwв ( 1883), 
фигуриран на таб.11. 25, фиr. 1. 

В о м е в к .в а т 7 р а : 3ова'l'а е дефJЕирана 3а пр1,1 Пl.'1' 0'I' 
v. И:оееа (1902) като 30На на ParaЬopl1t•• vе1вв1 и Dov.rtlleio■ra• albre
ohtip■tJ:1.ae 3а северо3ападвите час'l'я на Европа. 1 нао 30Ra'l'a е вuе
дена О'1' Nikolov, sto:rkova • Iv&DDv (19113).Нодробна'l'а 8 DpaI('l'epвc'l'JIКa 
се дава 3а пр1.в П'Ь'I' тук. 

С т р а '1' 11 r р а \) и 11 : ДОJD1ата граница на зоната е дОIIВВ 
граница ва &D'l'CICИII етаz. Uoc'l'aв11 се по вэче3вавето на родовете Bete
roceraв, BaD811na, .t.nah.-11na и появата llbll&C0B0T0 р&3ВВ'l'Ие на Proohe
loD1cerae, И:utat1■81 t••• Prodeahqeвi t■■• На саката граница се появява'!' 
в�щовете ProcheloD.ioeraв pac�11t,phaau11 (Uh11a), Р. albrecht.1 ••triae (Воь.. 
1n uы11r), Р. 11Urolll&DD1co.■ (Uhl1g) Малко над тази граница прекра'l'�r-
ва С'Ь!QеСТВуDането си :р. Colch1di te■• 3ова'J'а Р. pu�■tephaaua С'ЬВПада 
с 8IOl8-30HR'l'e на родовете Proclaelonioera■, .t.udoul1oeru, Allo;rlooera■ и 

с таксон-акроэоиата на р, И:utati11id. te■ • 
�oнaJJRaтa асоциапя11 вмючва cne,IDIИ'Тe в�щове: ProoheloD1oera• pa

o�stepЬ.-11 (Uhlig), ProcheloD1cera11 1D&CroJl&DD1o,a■ (Uhlig), ProcheloD1o■ru 
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aaade1 (Uhl1g), Prochelon1oe:ru ot. ■toЬ1eok1 (d'OrЬJ.gцy), Proohelon1oeraв 

•Р• - 1, Prochelon1oeru •Р• - 2, Proohelo111ceraв •Р• - 4, Procheloniceraв 

вр, - 5, Prochelon1oeru вр, - 6, Иеl1се1Ю7luв fl>roatuв :В:akabadze, An07loc..,

ra■ aantell1 Савеу, Ano7looeraв ■р, u gr. -theron1■-ID (d1 0rЬ1gцy), Audou-

11oeru rВD811%1uшa (d1 0rЬ1gцy), ht■t:1.■■1 tев pr:l.ucep■ (J.vrp) 1 Кutat1в■1 tев

cr, hel1co1deв (Rouohadze), :В:utat1в■1teв вр, - 1, lw.tat1в■1te■ •Р• - 2, h

tat1вв1 te■ вр, - 3, :В:utat1в■1 tвв вр, - 4, .Peeudoor1ooeraв lob,1au1dse1 :В:alr::a

badze, Peaidocr1oceraв •Р• u gr, va■gell1 (J.Dthula).

Посочени са видовете, идващи от гориив баремски подетu и за

В"ЬршваJQИ развитието си в зоната, иакто и по.11В.вваQ1Те се в тази и пре
кинава1Q111 в оледва�цата зона видове. 

Р а з п р о с т р а н е и и е : Зоната Р. pacЬ,YstephaDu• се от

деля, в цялата Средиземиоиорска пале,>биогеографска провивция с изклю

чение на най-северните й части /m. Англия и t:еверва Гериания/. В 

Б'Ьllгария зоната се отдеnв за пр'ЬВ П'ЬТ и е установена в разрезите при 

с, Острица, Кацелово, Горско Абланово, Опака, Ковачевец. 

К о р е.па ц и и: ЗонВJ1Ната амонитна асоциациа: е сходпа с 
тази на зоната Deshayeв1teв vе1вв1 - Prochelon1oeraв albreoht1auвtr1ae от 

JtВВИТе части на СССР, Руиьвив, Чехосповакив. В Шгоизточна Франция, 
К"J,Дето аионитните находки ве са добре документирани около границата 

ьаремски - аптеки eТUI: / Moullade, 19ео / IIA зоната Р. pacЬyeteph&DU11 

отговарят допните части на зова D, deвhqe■1, В Ангnия и t:еверна Гер

мания аналог на зоната е зова Р. fiв■1coвtat'iв (• Р. te11111coвtatu.в) • 

. 3ова Deвhqe■1 tев deehqeв1 
В В д е К С О В в В д : Deвhqeв1teв deвhqeв1 (L.,-11er1в MS) d1 0r

Ь1gцу, Лектот111, ожначев от Vr:l.ght (1957),е екзеиплврът на d'OrЬ11r111 

/1841, табл. 85, фиг. 3-4/. 

В о м е в к .па т ур а : Зоната е В'ЬВедена от v. :В:oeueu (1902) 

за горнmе части ва долина: аптеки подетu в Северозападна Европа, 
Редица изследователи по-К"ЬСНО раэDIИJ)вват обхвата на зоната до обхва

та на цеввя долен аптеки подето. 

ts Б'Ьllгарив зоната е въведена П'Ьрвоначално от J:J,имитрова и др. 

/1961/ под JDleTO "зова на S1usov1a trateohold1 "• Николов /1962/ по

СОЧ'Ва правИ11Ното вие на зоната, 'i'ой и всички по-следващи автори в 
СХВВQ!.Т вато отговар11Q1. на целия долен аптскп подетu. Jl1kolov, Stoy

kova & Ivauov (19е3) запазват зона D. deshay■в1 саио за горните части 

на бедулския подета., а в осr1овата ву отдеn11т зона Р. pacJ:i.yвtephaDU11. 
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С т р а т и r р а ф и я : Долвата граница на зоната се поста-
вя по изчезването ва р. В:utаt1вв1 tва, Pв•4ocr1ocera■, Li t■n07lu■ и 
рязкото наиаляваве на видовете от род Prochelon1oeraa, .&u.4oulioeraв , 
AnOJ'looera■ и. по появата и широкото развпне ва типичните дехайезв
тиди - р. Deвhqeв1 tев, Dufrea�a, Раrа4ввhа;rвв1 tв■ 1 появата на р. Tro
paca. Зоната С'ЕdШада с тансов-акрозоната ва р. De■hqeв1 tв■ и аае
зоиите на р. Pro4e■hqeв1 tee в Chelon1oeraв (Chelon1cвra■). Вер'l'ПКал
ното разпространение на р. Parad.e■hqвв1 tев II Dufrenoyia е по-тясно 
и обхвана само отделип части от зоната. На разЛИЧJIИ нива тук прекра-
тяват сцествуването си родовете Proch■lon1cera■, .&u.4oul1oвra■, 
c■ncylu■, Ab:1:7tu81 tв■ / в дО/IНИТе нвва на зоната/, Allcylooeraв 
HR'l'e нива ва зоната/. 

lleli-
/в rop-

Богата и разнообразна е зовална'J'а амонИ'l'ва асоцвацвя, BRIINЧ&a
lQВ видовете: De■hqee1tвa 4евhqев1 4евhqев1 (L4111■er1e 1'1S) 4'0rЬ1gцу, »••-
hqee1 te■ 4eвhqee1 вt:c1go8D.■ Сав4111, Deвhqee1 tee eaglyplшв Сав4111, Dвshq
■1 tвв 1nvolu tuв Spath, Deвhqee1 te■ oall141 ■оuв Сав■у, Deвhqee1 tев forbee1 
Саеет, Deehqee1 tвв grac111 з Савеу, Chelon1oeraa ( Ch■lon1oerae) оrавваа Spath, 
Chelon1oeraв (Ch,) k111an1 (У, В:оеаеn), Pro4eвha.,ee1te■ apertue Саsет, Pro-
4eвhqee1 tев fiвe1coвtatue (Ph11Upв), Para4eвhqee1 tев laeYiueculu■ (У, Ko

nen), Dlafrenoyia aaokeвon1 Сав4111, Dufrвnoyia praed:11.frenoyi Са■■у,
Посочени са в установените вато единични находки в зова'J'а :11а

рактерни ВМОВИ'l'И / 22 вида/, както и появяваQl'l'е се и зав-ърuащнте 
развnието си в зоната видове. 

Амошrrвата асоциация на зона D, 4ввhqее1 в Североизточна li'Ъ.11-
rария се харахтеризира с-ъс специфичен родов с-ъстав - тук се среиа'I 
сuместно родовете Pro4eвhqвe1 tев, Раrа4ввhе;rев1 tев, Dввhqве1 te■ и Dla
frenoyia, В повечето от разрезR'l'е �в долвия аптеки подетu в Североза
падна Европа /Rlilнa Англия и Северна Германия/ тези родове се наиират 
посп�щователио в изброения р.щ в-ъв вepтИIOIJIIIII. посока. На тях са ба
зирани и ецви от вай-детаЙ/IНите подзонаJ11111 подЯJiби на ДQIIВRII аптеки 
подетu /савеу, 1961 1 В:вmреr, 1971 /. У вас такава поспедователвост не 
се установява и това не позволи детайпизацвя в зоналната схема. Едии
ствево в ваА-rорвите части на зоната в едкн от разрезите са установе
ни едяннчвя находки на видове от р, Da.frenoyia, 'l'ова - дава основа
ние да считам, че при наличие на достаnчво данви тази иай,:,rоJJНа част 
на зоната би могла да се эасеби като самостоятеnва бвостратиrрафсва 
�щВВJЩа, 

Р а з п р о с т р а н е н и е : Зоната се отд811Я IIQJIO в-ъв вси
чки час'l'И на �редизеивоморската палеобиоrеоrрафсва провЯ1ЩИя. в· Се
вероизточна &ьпrария тя е установена в разрезите при н. Тр-ъмбе111, В:о-
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вачевец • североизточно О'1' Ооава • ье,щов - ценово• Горско Аб.nаново • 

Шщеnово, Острвца. 

К о р е .п а ц в в : AкOllll'l'Вaтa асоцвацвв ва зоната повазва 

вaii-ГOЛIIJI0 СХОДС'l'ВО с тазв ва ЗОВВ'l'е D. rorbeвi. D. deвhqeв1B 1'. bover

Ъ&Dld в Юкна Авruв. i'.llloro са об11811Те видове с Юrовзточва Фравцвs в 

Северна Гериавu. uодобва, во с ao-paЗJUl'leв видов сютав • р. De■-

hq■■i te■ е фа.увиствчната асОЦВ1Щ11в ва зоните D. de■hqea1 в D. turoa

._ JI 111811ИТе части ва СССР. 

5. 2. З. t:редеи аптеки / rарrаски/ поде'l'U

5. 2. з. 1. Общ врактервствка

t:редният аптеки подетu е с по-оrраивчеио разпространение в 

проучваната област, Веrоввте разкрития са ло11ВJ1изиравв в цеитраllНИ'l'е 

в североза.IIадJIИТе й частв. Изr�а се от r.п1D1есто-карбоиа'l'Ни седн

Меll'l'и: глини, мерrеnв, r.пвиести до чисти свлво окрекенеив варовици и 

мерrе.пв. 

Спещl\iвчивят фаунвс'l'И'lен об.11вк на подета.и& в Североизточна ьu-

rария се оформв от представителИ'l'е на сем. Parahopl1 tidae в Cheloni-

ceratinae • които доминират, и в по-малка стmеи от хетеромор«нИ'l'е An

c;yloceratida• , 

JJ.олвата граница ва подетuа съвпада с долнището ва зона .t. n1-

su111. Та се бележи от изчезването на сем. Desbqeвi t1dae в поввата на 

първите Parahopl1 tidae • На терена се прокарва lieз затруднения, пора

ди всвотата на биореперите, които я маркират. 

Подетаrr.т се разrле�ща в обеи от основата на зона А. n1 su111 до 

основата на зона .t. zшlani • В него се отделвт отчетливо две фаунисm

чви асоциации, отrоварвщи на двете амонитни зони -А. n1su111 и сь. (Е,) 

sub110doeocoetatu111 . 

5. 2. 3, 2, АМОНИ'l'НВ ЗОВИ 

Joua Aconeoerae nisum 

И н д е К с о В в В д : Acone„eraв n1su111 (d'OrЬ1gцy, 1641 , табл, 

55, фвr. 7-9 ) • 

В о м е и к л а т у р а : Зоната е въведена от Jacob ( 1907) ка

то ДQ/Ша подзова Орре11а n1suв И Hoplites fll.rcatuв (-=dufreno;y1) D rapra

CIOfll подето. 

В БъпrарНJ1 зоната е отделена от JJ,имитrова и др. / 191.il/ под 

името ColomЬ1cerae toЫer1 /отчасти!, ll1kolov ( 1965) отделя две зони 
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в средня.11 IIIJТCIOI ,1одетu - А. niS1111 в Ch.(1!.) &Ubnocl.o■ocootatu.■ , като 
дава точии.11 1О1 обем, в ко11'1'0 те се разглеждат и повастояшек. 

1,; т р а т и г р а w в я : ДОJIВата граяшtа на зоната е и дотrа 
грающа 11а гаргасюrя подета. Поставя се по изчезването на родовете 
De■hqes1 tев, Procl.eвhqes1 tев, Dlllreп071a, Anc7looeraa, Chelonioeraa ( Che
lonicaraa) и по по.11вата в о-.рзото развитие на ColoaЬiceru, Ga.rgaвi
cera■, I_,_D1 toceraв, Chelon1cera■ (1!]11oheloD1oeraa), Tonoha■i tев, i!ogМ1d
r7caru (Вotetrчcn1 te■) • 

В проучваната област зоната се J1В.рактеризпра с небогата амон11т
на асоциация, включва.�щ вцдовете: IIDIIIID1 tocera■ uhl1g1 (.t.nthu.la), I11111U.-

a1 toceraa coшprea&U■ (Кав&Dвq), Ga.rgaвicerae apUenвi■ (Roch), Ga.rgaвicera■ 
•Р• or. lвutu.в (Gla&Uпova), Cheloniceraa (1!]11chelon1oera■) сl..Ь11• Сав:о:,, Ch. 
(1!.) cf, cla11cl.11 Cas117, Ch, (1!.) 111art1no1c1ee Сав■J", Eogacl.:<7caraв (Вotetra
gon1 teo) toaВ1Datell1forta1в (Fallot), То:косеrаtо1dев 11:reпteH Forвter, To:,:o
cerato1cl.eв of, ..,ar1c1aDUa (с1.'0rЬ1gцу). 

Посочени са в1щооете, ко11то се появяват н nремявават в следва
QiТа по-горна зона, шшто и транзитните впдове. 

Р а з п р о с т р а н е н в е : Зоната се отдел11 в цмата С9е
дизе,,пrомо!)С1са област, макар 11 с различюr нндексовн в11дове в '!)азлпч
ните й част11. В Севеrоизточва Бмгария зоната е установена в разре
зите 11рп ьеm�ов - Це11ово, северозапад110 от гр. Бма, «опривец, Кооа

чевсц. 
К о р е л а ц и и Зоналня,rт аJtоните11 комплекс в Северочзточ-

на ь'Ы!гари11 е 11аf1-бл11зък с този от RIIКRJIТe части на СССР. Нноrо са 
обпtrте видове С'ЬС Север11а Ге!)Ма11пя /зоните т. drev1 и Ch. (Е.) laUcoв

tatu.в / и ''Jжlla Англия /зо11а Ch.(E.) 11art1no1deв /, 

Зона Ch, (Е,) subDDdosoooвtatu• 
rl Н д е К С О В В И Д Ch.(E.) S11bnodosocostatu11 (S1nzov, 1906, 

табл. -�, ;_�11г, 1-8 ). 

И о м е н к л а т у р а Зоната е о·ьведена от Jасоь (1907)като 
го;ша подзо11а Douv1llв1ceraв вubnodoвocoвtatu.• я D, bu:rtorf1 за горни-

те части на rа!)rаск11я подето:. 
d бмгарската лuтepaт)'!lli тя е отделена от .Цимrrтрова и др. /196t/ 

като зона ColoшЬiceras toЫeri /отчасти/, 1111colov ( 1965) разделя rар-
гаския подетм на две зош,, като :;а Ш1Дексов вrщ на горната зона въ

вежда таксона Ch. (Е.) &Ubnocl.oвocoatatu11. 
1,; т р а т и r р а ф и я : Долната граница на зоната се поста

вя по изчезването па родовете Gargaвicera■ и I11111111.D1 tooerae и появата 
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на Aoantlшbopl1 te■, ProtacantЬopl1 te■, P■8114o8\.lвtral1cera■, 2'».roberella, 

както и обновяването на в1щовив с-ьстав на родовете Соlо..Ь1сеrав и 

Cbeloniceraв (Ep1cbelon1ceraв) • В горната част на 3Оната 3&В'Ьршват с,,_ 

�цествуването си един от последнпе .1.Dc7locerat1ctae - р. TropaSWD , To

nob&llli tев • 

Зоналната амонитJiа асоциации се състон от видовете: cьe1on1ce

ra■ (Ep1cbeloD1ceras) вui>noctosocoвtatwD ( Sl.nzov), Соlо111Ь1сеrав toЫeri 41 в

со1с1аl1 в (И:аsаnщ), Coloaib1ceraв subpeltocero1des (S1nzov), Colo111Ь1cera■ 

subtoЫer1 (И:аваnвq), Соlо11Ь1сеrав в1nzov1 (И:аваnщ), Acantlшbopl1 tев la

t1coвtatuв ( Sl.nzow), Acantbobopl1 tев 811bВDВUl1coвtatu.■ S1nzov, Tropa81111 вuЬ

вi11Ь1rвkеnве coaipresвuв ( S1nzov), ТоnоЬаш1 tes c1ecurrenв Spatb, Tonohaш1 tев 

koenen1 Сав117, Pseuctohaploceraв l1ptov■nв1в (Zeuchn.), Budt1oeras p1lвbr,y1 

.I.Dderвon . 

Ука3ани са 3авършваQ1те в 3оната и преминава.uоrте в следваврта 

3она видове. 

(.;пецифичиа особеност на зоната сь. (Е.) subnoc1oвoco■tatuai в изсле

дваната област е липсата на представители на р. Parahopli tes • Причи

П8'1'8 за това вероятно са от еколожки :характер, Т'Ьй като n съседната 

област то3и род е често cpeQUI. 

Р а з п р о с т р а н е н и е : Зоната е установена в цялата 

Средиземноморска палеобиоrеоrра�сЮL обпаст. В изследваI1ия ра'lои е 

отделена в ра3реэите Белцов - ценово, северозападно и североизточно 

от rp. (;яла. 

К о р е л а ц и и : Аионитната асоциация па зоната у нас е наn

близка до та3и от Н1,U1ИТе части на СССР и IОrоизточ11а Францив. 1!одоб

на, макар и с по-малко OбllUI видове е асоциацията па зоната Р. nutf1-

elc1enв1■ в Север�а Германия и illll:Нa Анrлив. В Бореалната палеобиоrео

rрафска област корелат на зоната е горната част на зоuа Gabbioceraв 

vintun1u111 /Пергамент, 1969/. 

5. 2, 4. Горен аптеки /клансейски/ подето

s. 2. 4. 1. Обща .характеристика

В изуче11ата област кла11сейският подето е с наrt-0rра11ичено раз

пространение. Разкрива се само в северозапад1111те й части. :-!зrрмен е 

от rлинесто-иерrелии седименти, Неговите разрези ту�с се характеризи

рат с различна степе11 на 11еп'Ы111ота - представе11а е само долната част 

на подета.wв.. Го11ната част се разкрива изв'Ь11 проучnа11ата област в O1сол

ностите на rp. (.;вищов, К"ЬДето е 11амере11а .характерната з опалиа асоцн-
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ация на эона ll;Jpacanthoplites jвооы. 

ДО11Вата rраи�ща на подет&J1а сuпада с дОJП11щето на эона A.can

thohopli tee nol&Di • Тя се белеп от пэчеэването на р. СоlошЬiоеrав и 

обновяването на вJЩовпв състав на р. A.canthohopli te■ , а с,,що и от по

явата на нов ICIIOВ на парахоWIИТJЩИТе - подсем • .lll.aciochoc■ratiaa■ 

Горната граница на К11ансейекия подето е в горна rра11ица на 
аптсюrв ето. Тв се бепеu ясно от пэчеэването на почти веячки родо

ве от сеи. Parahopli ticlae / с изключение на р. ll;ypacaathopli tee / и под-

сем. Chelonic■ratiaa■ и появата на сем. L",J■er.LelUcia■ • На терена 
rрав�щата се прокарва по: 1/ изчезването ва A.canthohopli tes, Rocloeoho-

pli tee, Soclouv1lleicera■, Veaezaella, Valclecloreella, lleoaileei tев И ряз-

кото наиВJiяване на видовете от р. ll;ypacaathopli tев 1 ?,/ появата и раз

витието на родовете Ley11er.Lella (Le:,11eriella), :вp11..,.,.eriella, B1111ctant10-

raв, Pu.zoaia • 
UИК1,Де в Североизточна и Цеll'l'рална Северна Бт.лrарив не е уста

новена норr,rална горна rранJЩа на аптския етаж, т.е. непреК1tСната по

следователност ме�щу седвкентите на аптсюrя и албския етu. 

Горнивт аптеки подетu обхваuа иктервала от долнището на зона 

А.. aolani до доm1ището на зона LВJ'■■r.Lella tarcleturcata • В неrо се от

делят две зони - л. aolani и в. jасоЫ В изследваната облас'r се уста

новиха седименти само от долната зона А.. aol&Di • Характерис'rиката ва 
зоната 11. jвооы се дава за П1,J1И0Та в 1tзло1tението на биостратнrрафсК11-

те зони на аптсюrя етu, В'ЬПреки че не е установена в проучваната 

област. 
5. 2. 4. 2. Амонитни зони

3011а A.caathohopl1 tee aol&Di 

lf Н д е К С О В В И д : A.canthohopli tee aolani ( Seuaeв, 1887, с. 
564, табл, 13, фиr. 4а-б ). 

В о м е н к- л а ту р а : Зоната е в-.ведена от IU.liaa (1907-1913� 
като зона Parahopli tee aolan1 / с D. nocloвocoetatu11, D. Ыgoureti / за 

долните части на Голта /долен алб/ в Средизеr-mоморската провинция. 

У нас зоната е въведена от J.J.1111птрова и др./1961/ под името зо

на на Cheloniceraв Ыgoureti , отнесена К'ЪМ основата на албсюrя eтiut. 

llодробната б:1острат11rрафсна характеристика на зоната се дава практн

чески за пръв п-.т в настоявата работа. 
С т р а т и r р а ф и я : Долната rранJЩ& на зоната се поставя 

по изчезването на р. ColomЫceraв, lla.1111 tioeraв, Tropaw11 и появата на 
Diaclochooeraв, Noctoвohopli tee И НЯIСОИ характер11п в11дове от р. A.cantho-
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hopl1 tев (nolani, bigoureti, trвutвcholc11). Зоната съвпада с акроэоната 
на р. D1 adochoc еrав 11 а1О1е-з оката на р. Acanthoho pl1 tев • 

Зоналната асоциация се състои от видовете: Acanthohopl1teв DOla

D.1 nolaD.1 ( Seaaes), Acanthohopl1 tев nolani nodoвus Ego1an, Acanthohopl1 tee 

tra11tacholcl.1 (SI.JD., Вас. & Sorck.), Acant.hohopl1tвe terвus Ego1an, D1adocho

cвraв aodosocoвtatuJD (d'OrЫgцy), D1adochoceraв 1Daequal1s Ego1an, ChelcD1-

ceras (Ep1cheloD.1ceraв) clansqeaвв (Jacob), Pв4Ndoa11вtraliceras raJDOso■ep

tatUJD (ADtlшla) 

Отбелязани са полв11саiд11Те се и завършва!!�,!Те развитието си в зо

ната nндове и родове. 

3oliaJшaтa ю1011ат11а асоц11ацня в изследвания район е по-бедна от 

установената в съседни области. '1·ова се ДЪJIJ[И на ограниченото разпро

странение и малките запазени дебелlDlн на Ю1ансейсю1Те седю1енти тук. 

Р а з п р о с т р а и е н и е : Зоната се отделя в цялата Сре

дпзе�:11оморска палеобиоrеоrрафска област. В Севеrонзточ11а tiълrарня 

тя е доказана единстве110 в разреза с. Ьелцов - с. �..еново. 

К о р е л а ц и и Фаунистичната асоциация на зоната у нас е 

11ай-6ш1эка до тази от ед11оi1Кеш;ата зона в эап.щеп миказ, Абхазия, 

t;евеrша Ге;1иа1111я, 'i'я е сходна с асоциацнята 11а зона D, aodosocoatatu111 

в !Jrоизточ11а ,j,ра�щия и nодзо11а N. nolan1 в 1:11.u:a А1!rш1я, �ош1те Acan

thohopl1 tев prcclrcaiв и Acanthohcpl1 tes nolan1 са корелат11 па зо1:ата в 

'i'уркмс�rия. 1:1 Севег,11ата 11ровющ11я част11Чен аналог на зоната е зона .&. 

reeв1da1 /1le!1raмeи'l, 1969/. 

Зона H7pacant.hopl1 tев jасоЫ 

И tI д е к С О .в в И д : l!ypacanthopl1 tев JacilЫ (Ccllet, 1907, 

табл, ь, (irиr. З 

11 о м е н к л а т у р а : Зо1:ата е въведена от Breiot.rorrer 

(1947) като горна подзона н. JасоЫ и 11. saras1n1 в кла1:сеl!с1С11R 11одетu. 

У нас тази зона е въведена за пр1,в път от µ.11м:1Троnа /1967/, без 

да бъде хара<териз11рана. 1,а практика зоната и. Jасоы се хар:штепизн

ра и обос11овава биостратигра.,:,С1С11 за IIJJЪD път тук. 

t; т р а т и г р а III и я : Долната rpa.111D1a 11а зо1:ата се 11остаnя 

по ПОЯDаТа и раз питието на р. IJypacanthopli tes, Eodouv1lle1ceras и по 

изчезването на р. D1adochocвras 11 голяна част от щщоnете на р. Acan-

thohopli tes • 301ш.та С'ЬDПада с 8Кj)ОЗ011ата на р, Eodouv1lle1ceras и с 

аЮ1е-зоuат.1 11а р. ll7pacanthopl1 tes • 

Характерната зwална асоц1ш.ци11 DКllltl'IDa видонете: Hypacanthopli teo 

jасоЫ (Collet), IJ7pacanthopl1 tев ваrав1n1 (Collet), Нypacanthopli tes tubвr-
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culatuв Jrcoiui, JJ;rpeou,thopli tee 8D1flicv.■ Cuey, ll;тp■canthopli tee aoluiifor-

шld ■ (latzl<;r) Gl&81DOTa, IJ;rp11Canthopl1 tee co■pr••• (la■&Dвlr;т), JJ;rpacanthop,-

11 te■ abrectanгulata■ ( Sl.n„v), JJ;rpacauthopli tee ераtЫ (!uretre), IJ;rpacan

thopli te■ ot. t110harloku■1 е Gl&81DOT&, ll;тpacanthopli te■ cr. reвtrictu■ Есо-

1 eu, ll;тpeou,thopli tee cr. Ьaaoтreuai е (Collet), Вod.ouv1Heicerae 111:tВ11U.atu■ 

J!so1an, Вod.ouv111■1ceraв horrid.ua (Вied.el), Jodoeohopli tee t-1• Eso1an, 

Bodo110hopl1teв „ьaeoЫltaen■1e Вgo1au, lodoeohoplitee с!. ■1iDoeocoвtatu.aa 

Egoian. 

Посочени са ЗВВ'ЬIJIIIIIIUЦJl'l'e в зоната и премивава!lll'l'е в следва.пата 

по-горна зона, КВК'l'О и тра11зnтвВ'1'е вIЩове. 
Горната rран�ща на зона 11. jасоЫ е н горна граница на клансей

скu подета /респ. аптски11 етu./. KpнтeplDl'l'e, по КОВ'l'О се постав11, 

бяха )Взrледа.вн по-rоре. 

Р а з п р о с r р а и е в и е Зоната се отделя в цмата Сре

диземноморска палеобиоrеоrрафска област. У нас е установена ИЗВ'ЫI 

проучвани11 раАои в разреза при rp. t:BИIPB /СвИQ:1вска свита/. 

К о р е л а ц и и : Фауивстичната асоциаця11 на зопата у �ще 

е IOioro блИ:Jка до тази от едио1D1еииата зона в Западен Кавказ, Тури

мени11, Абхази11, t:еверна Гермаии11 в подзоиите 11. ru.bricoeue и н. angl1-

cu8 /rорна част ва зона н. j■соЫ / в 118иа Аиrnв11. В Северната про
вmщия частJАен аналог на зоната е зона А. ree■1d■1 /Пергамент, 1969/. 

6. С'П'АТИГРАtсКИ ОЧП'К 

Разrледаин са DJВКТерните особености в развитието п простран

ственото раэпростраиеиие на подетUН'l'е на аптеки■ етu: по данви от 

пред1111Ви 11зследователи /Николов, 1969 а/ в ва базата на получените 
при настоящото изследване нови биостратиrрафски данни. 

Аптеките отложеин11 са развити в разнообраз1111 ФВЦяеся, което з&
трудиява тяхната корелация и я прави невъзможна без използуването на 

биостратиrрафсКll'l'е методи. '!'рите подетаа на аптеки■ етu са зас-n

пени в различна степе11: иай-Jlироко развВ'l'ие имат бе,цулските сед1D1ен
ти, а вай-оrраиичено )Взпростраиение - клаисейските. 

Ja пр-ьв път са изготвени (lециалии карти по подеТUII, ИЛIUСТР� 

ращи 11ростраиствеиото разпростраиеиnе на различните 1,(вцnални типове 

аотс1а1 седнме11тв. 

д о л и и я т а о т с к· и /6 е д у л с и и/ п о д е т а ж е

разпространен JВВt1омерно в взследван�та област. 1:авсЯR"ЬДе тоR се раз

полага с постепенен преход върху седнментите 11& rориия баремски под-
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етu. 

В югозападните час„и на областта се разкрива по долюtата на 

р. Jiнтра, В ОКОJПIОСТИТе на с. t:ameвo, Раданово, HOЛCIOI '1'р1,Мбеm. 'l'у'К 

основата на подета.жв се изгражда от велсвослоисти спабоапевритови 

варовити хипопелитв с редки прослойки от слабоглинести варовпти ХЮJО

алеврмити. Горните части, разкрити най-добре в окоJDtостите на гр. 

1,олсJО1 '1'рЫ1беш, са изградени от слабоалевритовн гл11нести иергели с 

редки прослойки от варовити пяс'ЬЧliШ.\И, кристалинни варl)В1Щ1: и пес'Ьч

.пив11 варов�щи /1'рv1бешка свита/ • 

В 1�яните части на ра.iона /окмо селата_ьойка, Ьод�ща, i,овачевец 

и 11алаиарца/ подетаж'ЬТ е представен от гл1mести мергели с редки про

слоюш от вароuити пяс'Ьчниц11 /Гор11ооряховса свита/. 1'ук в горните 

нива постепенно се увеличава варовития я алевритовия ко�mонент - по

явяват се ты1ки WJacтone от варов�щи, а �,ергелите стават алеDрптови. 

Fазрез'ЬТ на подетажа по тези места зав'Ьр(;[Dа с алтернация на Т'Ьюсосло

исти алеври1·ови варов�щи и нергел11, D отделни ло1салитет11 С'ЬС ситю 

разв11то 01сременяване /l{овачевска свита/. (; подоDни седииент11 зав'Ьр

шва разрез'Ьт на подетажа северозападно от 1:iяла. 

liай-п'ЫIНИТе разрези на подетажа са локализирани в централните 

и източни части 11а изследваната област. '!'е cn изградени от алте1ши

ращи ме!)гели и глшJест11 ваr�овяцп в различни С'Ьотпошения помежду си 

/Разгr�адсиа свита/. В НР:зште разкrштия /Опака, Го!)СJ<О Аблалово/ мер

гелите дом1u111rат, докато на север /l{ацелово, Остр,ща/ 11агаства от110-

с11телю1я дял на варов�щнте. 

Специално е отбелязано слою1ото препл11та11е на !)ВЗЛJtчюrrе фаци

ални т1mове долноалтс1ш седнменти, наблщцавано в района на селата 

l{релча и Опака. 

Северно от люшята Ьелцов - Остrнща - l{остандепец дол�1ият Rпт

ски подетаж е представен от разнообразни варов,щи - orira.iioгeiшн, д� 

тритусни, орбитолшши, оол11тни, пеС'Ьчлив11, порцелановпдпи /i'уселска 

cв1rra/. 'l'ези .варов�щ11 ю1ат 1Шtро1со разпрострапе�ше и източно от иэсл� 

два11ия ра.ион. (;еверно от него, в окол11ост11те па liатин и 1:iасарбово 

преобладават оргю1оге�1юtТе раз11ов11д11ост11 - че:,упчсст11 nаровшtп с па

хиодонтю1 м11ди, тебенп1ре11и и оr�битол�uши вщ1ов�щи /т. 11ari, паnау,rон

ски �;:ациес/ • 

.11рсход'ЬТ ме>:щу гтшесто-nаровитите и вароnптите долноаптски с� 

дш4е�1т11 се ос1,ществява пр11близ11тел110 по тшнята Uстрица - 1..:,1меник. 

'1ой е н;,tiл�одава11 11n много места в изследва11ати област, включ11телно 

п n разрезите при тези сел11, J<'Ьдето е с xaparn·e11 на 1сл1111оn1щ110 зицеп

ва.11е /1,щг. Зб/. 
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Дебелината на подета.а варпра между 50 и 15011. • 

С р е д и и я т а п т с к и /r а р r а с к и/ п о д е т а 11 

е с по-ограничено разпространение. Развит е в западните и централнв 
части на изследваната област. 

110 долината на р. ЯНтра в окоJШостнте на rp. Бяла /с. Ст,,рмен, 

JJ.олна Студена, ценово/ подетажьт е представен от rлпнестп и rл1mесто

варовити седШ(еити, сред ко11То /макар и рядко/ се срепат прослоilки 

от смесени скалп - хяпоалевролити /Трмбеmха свита/. 

Североизточно от rp. Бяла, между селата Ьо!)ово, Ба�mска, Коп

ривец, µ.ряиовец, Бойка, uодица, Ковачеоец, 1!аламарца п Опака rарrас

кият подето е развит в друг фацнален тm. 'fук разрезите му са из

градени от т,,вкопластови, 'l"ЬRКОRВИЧест11 1'ребнокрпсталпнни варов�щи, 

алтернира11111 с мерrелп /Ковачеоска свита/. 
Преходът меJЩу двата i,{вцuа.,нп типа rаргаски се.цименти се осъ

ществ ява приблизително по линията ьяла - Ьорово. Той се набл�ава до

бре при моста на Кол,о Фичето К!}ай rp. Бяла. Тук в северозападна посо

ка бързо се увеличава дебелЮ1ата на глинестите мерrелп, ко11то зацеп

ват КЛIOI0BiWI0 с 01q1еменените варовици / фиr. 2/. 

С:-�едният аптеки подетаж има П'ЫПJО µазв:,тие само в западн1tте ча

сти на областта. JJсички негови разрези, разполо,�;ени източно от Бял�, 

са в различна степен неп'ЬJIНи. 

Дебелината па rаrrаските седикенти е различна - от 25 до 70 11 • 

К л а н с е й с к и я т п о д еет а 11 е устано-�еи само в 

кра1Ьmте северозападни част11 на изследвания !)айон, в околuостите на 

селата ценово и ЬатЮ1. ilзrражда се от мерrели, глинести ,1ерrели тт 

прослойки от смесени териrенно-карбонатни скали /Т,ъмбешка свН'!'а/. 

И11тересни явления на конденз31.1ив в разреза на подетRЖа се набл,,щапат 
П!J!f с. ьатин. 'fук сед1�ме11т1�те са с подчертано малки дебелинп, като 

сред тях прпсъствува rлаукою�т и фос(Qоритен nласт. 
НИК'ЬДе в 11зследвания оайон не е уста11ооена нормална rорва rpa

HIП.\a на алтския етаж. РазрезlfТе на клансейскня подета:� са по П!)ав11ло 

неm.лни - доказана е само долната му част. Дебелm1ите съ�цо са нез11а

чителни - от 3 до 30 11 • 

Направените наблJQQения върху представянето и пространственото 

разпростр�вение на аптсю�те подетажи позволиха да се пзведат следнп

те зако11омерностп: 

1. Във верт11Кална посока отдолу-11аrоре постепеипо на.'lаляват де

белшп�те на подетажите на аптския етаж. 

2. От юг на север се набл�nва за.честване на терпrепните с rли-
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нест�карбонатните в карбонаmи ФВЦПВJIИJI TIПIOBe аптс1а1 скалп. 

Э. В същата посока /от 1111' иа север/ наналяват дебелините на 
подетаuте. 

4. i..lостепеиво оrраJ1ичававе на пло�а на разпространение ua под
етажвте във вренето в западна посою,.. 

5. Устm1оввва се тенденuвв от строга фациална диференциаu1111 в 

ра�mив апт ю.м уеднвквоаие на \i,1/ЩИесите към края на аптския век. 

IiрИ1101tевивта включват две части. 
1. О1111саиие на видовете 

В този раздел се описват и фигурират 74 таксопа от видовата 
rрупа, установени в Североизточна Б'Ыlrария. Гоптш част от то са 

нов11 за страната ни / 10 рода и 50 вв:да/. Тринадесет вида са описа
ни с оьрита номеи1татура н представляват нови за науката видове. 

О1шса11ията се придружават от таблJЩВ на стратиграфското разпростра

нение 11а установените родове и видове в Североизточна J;'ЫJrария, как
то и от 48 палео11толОЖЮ1 та6ЛИ1.111 с обясне111111 към тю:. Описа�m са 

слвдните таксови: 
Р:�эr,ед AIIМOIIITID.t. 

Uодраэред L7toceratina 

hвдсемейство L;vtocarataceae iaiaqr, 1875 
Семейство G&11d"7Ceratidae Spath, 1927 

Род �8LldrJceraв Spath, 1!127 
Подрод Eog&11d"7cвraв (Eotet:ngoni tee) braiвtroffer, Н47 

Е. (Е.) raepa111 raepatli Brei вtroffer, 1947 

Е. (Е.) ra�pa111 jасоЫ (1111an, 1920) 
Е. (Е.) toвS1Datell1foZ'lll1 в (Fallot, 1920) 

ВадсемеАство .t.ncJlocerataceae Meat, 1876 
t;eмefJCTBO .t.nc;vloceratidae Meet, 1876 
liодсемейство .t.nc7loceratinae l'leat, 1876 

Род .t.ncylocerae d'O:rЬign;y, 1842 
.t.. 11atheronianu• d'OrЫgцy, 1842 
.t.. •Р• "" gr. 11atheroni&D>D1 d'OrЫgцy, 1842 
.t.. шantelli Сае"7, 1960 

l'од .t.ndoulicerae ТЬошеl, 1964 

J,.. &11douli (Aeti er, 1851) 
l'од Peeudo8Lletral1ceraв 1!.akabadze, 1981 

Р. r8""'eoвeptatuaa (Antllula, 1899) 
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Р. pavlov1 pavlovi (Va■a11-вk1, 1908) 

Р. pavlov1 01111.C&CCWD KakaЬad.ze, 1981 

Род Tropac• Sovez-Ь7, 1837 

Tropaaaa (Tropaca) ciq1 n111ger а. ICenneq, 1977 

т. (Врi tropa1111a) вuba111Ь1rekenвe ооврrев1111• (Sl.nr.ov, 1905) 

Po::t Pseuclocr1,ceraa Spath, 1924 

Р. lobj■Did.ze1 ICakaЬad.ze, 1981 

Р. •Р• а: gr. vaegeD1 (Antьula, 1899) 

Род ICu tat1 ■а1 te■ IC■ll:abad.ze, 1970 

К. Ь1 furcatn■ IC■ll:abadze, 1970 

к. a11111one■cui (Avraaa, 1976) 

к. priDC■PB (AYraaa, 1976) 

Kutat1вa1teв •Р• - 1 

Ku tat1 вв1 tев •Р• - 2 

ICu tat1 ва1 te■ ■р. - 3 

Kutat1■a1teв •Р• - 4 

Род To1111halll1teв Spatь, 1924 

т. d.eaurren■ Spath, 1924 

т. koenen1 Саве.т, 1961 

Род Bel1canc:,luв Gabb, 1869 eaaend.. And.ereon, 1938 

в. furcatu■ И:akabad.ze, 1981 

СемейС'rВО Beterocerat1d.ae Spatb, 1922 

!lодсемейство Colch1d.1 t1 nae И:akabad.ze, 1967 

Род Colch1d.1 tев Djanel1d.ze, 1926

С. ell1pt1cuв ell1pt1cuв Roucbadze, 193' 

с. ell1pt1cuв kv■dareaв1■ Roucbad.ze, 193' 

с. latecostatus Roucbad.ze, 1933 

С. colch1cus colch1cus Djaael1dze, 1924 

с • .zr. colch1cu■ рЬав1еnе1■ Rouobad.zв, 1938 

С. вр. aLf. ваrав1n1 Rouchadze, 1938 

Colch1d.1 tев вр. - 1 

Подразред л,-,Di t1aa 

Надсемейство Douv1lle1cerat.ceae Parona et Bonarell1, 1897 

Семейство Deвhqea1 t1d.ae Stoya1111v, 1949 

ilодсемейетво Deshqea1 t1nae Sto;raDOv, 1949 

Род Desba;resite■ Каваnщ, 1914 

D. d.eвbqea1 d.esha,yeв1 (Lqaeris MS) d.'0rb1gцr, 1841 

D. d.eвhqeв1 вtrigo•в Са■е.т, 1964 

D. grand.1e Spatb, 1930 
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D. terш1aaliв BogdaDOVa, 1971 

D. graoill■ Савв.r, 1964 

D. {?) spath1 Сав■,у, 1964 

D. вР:Ьуi Ca■-:r, 1964 

D. involut».в Spath, 1930 

D. вuglyplluв Савеу, 1964 

D. punf'i eldвnвi в Spath, 1930 

D. calli ci1 всuв Casв.r, 1964

Род Prodвahq евi tев Савв.r, 1961 

Р. арвrt».в Саееу, 1964 

Р. peвudok111aD1 Савеу, 1964 

Род Paracieahayввi tев Кешрвr, 1967 

Р. laev1ueculus {v.Koeneu, 1902) 

Род Dafreno;yia Кilian & BeЬoul, 1915 

D. praedl1freno;y1 Савеу, 1964 

D. шасkевоn1 Савв,у, 1964 

СеJ1ейство Douv1llв1cerat1dae Parona ,!, Bonarell1, 1897 

llодсемейство Chelon1cerat1nae Spath, 1923 

Род Proohelonicвraв Spath, 1923 

Р. paoqeteph8.DIJII {Uhlig• 1883) 

Р. albrecbtiauвtriae {ВоЬ. 1n Uhlih, 1883) 

Р. шaoroшanniou11 (UЫ1g, 1883) 

Р. ашаdв1 {UЫ1g, 1883) 

Procbвlonicвra■ •Р• - 1 

Proch�loniceraв вр. - 2 

Procheloniceraв •Р• - 3 

Prochвloniceraв вр, - 4 
Род Cbelonicвra■ B;yatt, 1903 

Нодрод Chelonicerae {Cbeloniceraв) В;yatt, 1903 

сь. {сь.) corиu.el1anuш {d'OrЫgцy, 1841) 

СЬ. (Ch.) 1<111an1 (v. Koenen, 1902) 

Ch. {сь.) quadru:iuш Савеу, 1962 

Uодрод Chelonioeraв {Epicbelonicerae) Савеу, 19�4 

СЬ. {Е.) tecberцyвcbevi ( Sinzov, 19v6) 

сь. {Е.) шart1n1 oriantaliв (Jаооь, 1905) 

СЬ. {Epichelonio■raв) вр. - 1 

СЬ. (Е.) вubnodoвocoвtatuш {Sinzov, 19u6) 

liадсемейство Berriaвellaoeae 

Семейство Parahopli tidae Spath, 1923 
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Нодсемейстоо J.cantbohopli tinae Stoyanov, 1949 

Род J.cantbobopli tes Sinzov, 1907 

А. aвcЫltaensi в (J.ntЬulaj 1899) 

J.. 'trautscbolc11 ( S111., Вас. & Sorok., 187&) 

J.. 1111.banгulicostatuв Sinzov, 1907 

J.. latecostatus Sinr,ov, 1907 

А. nolani nolani (S811neв, 1887) 

А. DDlani nodosa.в Вgoian, 1969 

J.. rai-etuberculatus Luppov, 19)5 

Род Colo11Ыceru Spatь, 1925 

с._ toЫeri (Jaoob et ТоЫеr, 1906) 

с. aibtoЬleri (Ka■ansk;J, 1914) 

с. caoaaicwa Luppov, 1949 

С. 1111.bpel toce:roides ( Sinzov, 1907) 

Надсемеitство De■a,goarataoeae Z1 ttel, 1895 

llодсемеilство De111110oerat1dae Z1 tt.el, 1895 

Нодсемейство J.br,rtuai tina• Breakovвki, 1977 

Род J.bqtusi tев llikolov & Breakovвki, 1969 

J.. вuloatu в !likDlov & Breskovвki, 1969 

2. (,'писък на всички публ�в в Ьt.11rария аптеки амо11ИТи с

9ев11:Jия на ТЯХJtата таксоно�mчна принадлежност 

В тази част са представен11 резултатите от извършената по вре

ме на изследвu1ето таксономична ревизия на всички публикувани в на

шата литература аптеки амопптп. Рев11зията обхвапа следните публика

ц1ш: Бончев / 1933/, Желев / 1934/, Цанков / 1937/, Цанков / 1047/, �lа

нолов /196-U, Дюштрова /1967/, Стойкова /1983/. 

ОСНОВНИ РЕ3УЛТАТИ 

llpи направеното изследване блха постиmати пови резултати как

то в стратиrра((сЮ1, така и в палеонтоложки асnект. 

Осt10011ите стратиrрафски резултати се свеждат до следИото: 

1. Дета111шз11рана е съществувац,.та зопалиа подялба на аптския 

етаж в Vевероизточна Бt.11rария: 

- за пръв път е въведена амонитната. зона Procbelonioeras расц,

вtерЬ8D,111, обхващаща долните пети па бедулсквя подетui 

- обоснова110 е отделянето на две амонптнв зони - J.cantbobop-

11 te■ nolani и Bypacanthopli tes jасоЫ - в клансейския подетаж; 
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- уточнен е обем,,т и са доо'Ь/Ulени :характеристюсите на амонит-

ните зони; конкретизирани са бвостратиrрафските критерJШ, по които 

се поставят техните граници, 

2. 1Jрецизарано е прокарването на долната rраН1ща иа аптеки■

етаж в (;евероизточна Б'Ь!Irария: 

установени в пространствено проследени са �сОJ1П1Дитовите плв-

стове; 

за пръв път в (;редиземноиорската област се доказа, че съвмест-

но се срещат Colchid.1 tee и р. Prochelon1c еrав и че изчезването на 

колхидитвте ве ио:ие да се използува като 7юm�рсален биорепер за по

ставянето на rрав�щата баремск:и/аптсю1 етаж; 

- rранщата в <.;евероизточва ьълrария е прокарана вътре в кол

:хидитовите пластове по появата па р. ProcheloD1ceraв /подсем. Chelon1-

ceratinae , сеи, Douv1lle1ceratidae /; 

доказана е аптека въэраст за част от колхид11товите пластове, 

З. llаправен е опит за корелация на доказаните в <.;евероизточна 

България амонитни зони с тези от други части на t:реднзе�,mонорс1сата 

област и с други провинции. 

4, J.).OD'Ь/Uleнa е :характеристшсата на въведените от предИ111Rи ивсле

дователи литостратиrраi{lски едш1�щи, като е уточнен хроностратиrраФ

ския обхват, разпространението и взаю4оотношенията на някои от тях. 

5. hабелязани са основните закономерности в представю,ето на 

подета:иите на аптския етu и тяхното разпространение в областта. 

Основните палеонтолоЖIСИ резултати се изразяват в следното: 

1. ttзучен е систематичният състав i,a аптеките амониm в (;еверо

източна .Ьълrария. Описани са 74 таrссона от видовата група, отнес1>.ни 

кьм 21 рода и подрода, 11 СЕМейства и 5 надсемейства. От тях 50 вида 

и 10 рода се установяват за пръв път в Ь'Ь!Irарив. 1.1·рю1адесет вида са 

описани с открита номен.�иrатура и представляват ноо11 за liayl(aтa видо

ве. ОбJQИЯТ брой иа установените видове е по-голям - око110 130, при-

11адлежащи на около 40 рода, но част от тях не са описа11и, а са изпол

зуваюt само за стратиrра�,.юки цели, 

2, Изясне110 е вертикалното разпростра11е1mе на уста.11оnените ви

дове в <.;евероизточиа hълrариn. Оказа се, че някои от 1·ях са с по-тяс

но стратиrрафско раэпростране11ие /т. е. представ1>1ш са с �,естни акро

зони/, а други се установвват в неизвестни до сега нива /раэщирnuат 

се техните таксо11-акроэо11и/. 



31. -

3. Направена е ревизия на вспчкв оублвкува11в / опuса11в плв ►

rурвраки/ в нашата литература аптеки вмовнти. 
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