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Abstract. The present study is a contribution to the lithostratigraphy of the Lower Triassic Petrohan terrigenous Group in Belogradchik
area. It is result of the development of geosites of aesthetic and scientific value for the purpose of Geopark “Belogradchik rocks”. Three
lithostratigraphic units are described – Belogradchik, Slivovnik, and Kaluger Formations. The Belogradchik Formation is introduced according to the requirements by a detailed lithological characteristics and reference section in the Romantic valley south of the town of
Belogradchik, where the iconic figures of the Belogradchik rocks are situated. The described reference section is pointed out as lectostratotype of the Belogradchik Formation. The detailed description of the rocks provides an attachment of the most famous geological phenomena – the Madonna, the School girl, the Lion, the Bear Cube, the Dinosaurs, the Chinese Wall, Nefertiti, the Rider, the rock mushrooms,
and the rock assemblage “Kaleto” to certain stratigraphic levels of the unit. Also described are two sections of the Slivovnik Formation,
which occupies the upper part of the Lower Triassic and crops out in the form of narrow strip between Belogradchik town and Granitovo
village. The Kaluger Formation which is first described in this paper, includes the transition between the continental sandstones of the
Slivovnik Formation and the marine deposits of the Edivetar Formation. It crops out in the type locality in Edivetar area at Granitovo village, and north of Belogradchik town along the road to Oreshets village.
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Резюме. Настоящата работа е принос към литостратиграфията на Петроханската теригенна група в Белоградчишкия регион.
Тя е резултат от разработването на геотопите с естетическа и научна стойност за нуждите на Геопарк „Белоградчишки скали“.
В нея се описват три литостратиграфски единици – Белоградчишката, Сливовнишката и Калугерската свита. Белоградчишката
свита е валидизирана съгласно изискванията с подробна литоложка характеристика и справочен разрез в Романтичната долина
южно от гр. Белоградчик, където са емблематичните фигури на Белоградчишките скали. Описаният справочен разрез се посочва
като лектостратотип на единицата. Подробната подялба на скалите позволи привързването на най-известните геоложки феномени – Мадоната, Ученичката, Лъвът, Мечето, Динозаврите, Китайската стена, Нефертити, Конникът, скалните гъби и скалния
ансамбъл „Калето“ към определени стратиграфски нива на свитата. Описани са и два разреза на Сливовнишката свита, която
заема горните нива на бунзандщайновия фациес и се разкрива като тънка ивица между гр. Белоградчик и с. Гранитово. Разрезът
при с. Гранитово е посочен за лектостратотип. Калугерската свита, която се въвежда за пръв път в настоящата работа, включва
прехода между континенталните пясъчници на Сливовнишката свита и морските отложения на Едиветърската свита. Тя се разкрива добре в типовата местност „Едиветър“ при с. Гранитово и северно от гр. Белоградчик по шосето за с. Орешец.
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Въведение
Началото на работата по създаването на Геопарк
„Белоградчишки скали“ съвпадна с кампанията
за „Седемте нови природни чудеса на света“ през
2009 г. Малко след това бе одобрен проектът по
Фонд „Научни изследвания“, който допринесе за
научната разработка на геотопите в парка. През
тези години бе подадена първата кандидатура на
Белоградчишките скали в Европейската мрежа,

която не бе одобрена по организационни причини.
Междувременно нарастнаха и изискванията към
новите кандидати. Настоящата статия е принос
към изучаването на долно- и среднотриаските отложения в района на гр. Белоградчик във връзка с
разработването на геотопи с естетическа и научна
стойност за нуждите на геопарка. В нея е направено подробно описание на Белоградчишката,
Сливовнишката и Калугерската свита, първите
две от които са част от Петроханската теригенна
31

група (Тронков, 1981), а последната трябва да се
счита за най-долната единица на Искърската карбонатна група.
Белоградчишката свита досега е описвана само
в обяснителните записки на геоложките карти на
България в М 1:100 000 (Ангелов и др., 1995) и

1:50 000 (Ангелов и др., 2006). За да бъде стабилизирана в номенклатурата съгласно изискванията, в
настоящата работа се прави подробна литоложка
характеристика и се описват справочни разрези в
околностите на гр. Белоградчик. С оглед на това,
че Белоградчишката свита е голо име, най-пълният

→
Фиг. 1. Геоложка карта на района на гр. Белоградчик в М 1:50 000 (по Ангелов и др., 2006а, б, с изменения и
допълнения)
1 – алувиални и делувиални отложения (Холоцен): гравий, пясъци, глини, почви; 2 – Димовска свита (Миоцен): слабоспоени
пясъчници, пясъци и песъчливи детритусни варовици; 3 – ургонски варовици (Хотрив–Апт): биогенни и порцелановидни
варовици; 4 – Западнобалканска карбонатна група (Калов–Бериас): тънкопластови сиви дo бежови, глинести, ядчести
и интракластични варовици; 5 – Бовска свита (Байос–Калов): мергели и варовити аргилити с варовикови пластове;
6 – Полатенска свита (Байос–Бат): песъчливи зоогенни варовици, пясъчници, варовикови конгломерати и песъчливи
варовици; 7 – Полатенска и Кичерска свита (Аален–Бат): зоогенни варовици, пясъчници, гравелити; 8 – Кичерска свита
(Аален–Байос): пясъчници и гравелити с конгломератни прослойки; 9 – Риксенска свита (Тоарс–Аален): едрозърнести
пясъчници и конгломерати с прослойки от аргилити и въглищни лещи; 10–12 – Искърска карбонатна група: 10 – Тошковдол
ска и Бабинска свита (Аниз–Ладин): дебелопластови варовици и доломити, тънкопластови ядчести варовици с прослойки
от мергели и доломити, 11 – Едиветърска свита (Аниз): песъчливи оолитни и биодетритусни варовици, 12 – Калугерска
свита (Спат–Аниз): пъстри слабоспоени пясъчници; 13–15 – Петроханска теригенна група: 13 – Сливовнишка свита (Долен
Триас–Аниз?): едрозърнести и гравийни пясъчници и конгломерати, 14 – пясъчникова задруга (Долен Триас): червени
пясъчници с редки прослойки от алевролити и конгломерати, 15 – Белоградчишка свита (Долен Триас): червени конгломерати
и пясъчници; 16 – субвулкански скали – порфирни плагиогранити и диорит-порфирити (Долен Перм); 17 – ефузивни и
експлозивни скали – дацитови лави и брекчи (Долен Перм); 18 – Карловишка свита (Долен Перм): брекчоконгломерати,
пясъчници, аргилити, туфи, туфити, лави, лавобрекчи; 19 – Зелениградска свита (Стефан–Долен Перм) – конгломерати,
пясъчници, аргилити, алевролити с прослойки от варовици; 20 – Боровишка свита (Стефан): конгломерати, пясъчници,
алевролити и аргилити; 21 – Раяновска свита (Горен Карбон?): конгломерати, пясъчници, алевролити и аргилитови туфи
с прослойки от базалтови лави; 22 – Белоградчишки плутон (Горен Карбон?): биотитови порфирни гранити; 23 – Шашки
алевролити (Девон?): ивичести аргилити, алевролити, пясъчници и хлорит-серицитови шисти; 24 – Струиндолски диабази
(Девон?): диабази, диабазови туфи, с прослойки от шисти; 25 – Средогривски метаморфити (Ордовик?): метаморфозирани
конгломерати, пясъчници, алевролити и аргилити; 26 – олистоплаки от базични магмени скали; 27 – граница между
геоложки единици; 28 – разлом; 29 – разсед; 30 – възсед; 31 – предполагаем разлом; 32 – населено място; 33 – място и
номер на разрез: 1 – типов разрез на Белоградчишката свита в Романтичната долина, 2 – спомагателен разрез на долната
част на Белоградчишката свита при Латинското кале, 3 – спомагателен разрез на горната част на Белоградчишката при
Чачин камък, 4 – спомагателен разрез на горната част на Белоградчишката северно от погребите по шосето за с. Гранитово,
5 – типов разрез на Сливовнишката и Калугерската свита в мест. „Едиветър“ при с. Гранитово
Fig. 1. Geological map of the Belogradchik area (after Ангелов et al., 2006а, б with additional data)
1, fluvial and deluvial deposits (Holocene): gravel, sands, clays and soils; 2, Dimovo Formation (Miocene): loose sandstones, sands
and sandy detritic limestones; 3, Urgonian limestones (Hauterivian–Aptian): bioclastic and porcelain limestones; 4, West Balkan
Group (Callovian–Berriasian): thin-bedded grey to beige clayey nodular, and intraclasic limestones; 5, Bov Formation (Bajocian–
Callovian): marls and calcareous shales with limestone beds; 6, Polaten Formation (Bajocian–Bathonian): sandy zoogenic limestones, sandstones, calcareous conglomerates and sandy limestones; 7, Polaten and Kichera Formation (Aalenian–Bathonian):
zoogenic limestones, sandstones and gravelites; 8, Kichera Formation (Aalenian–Bajocian): sandstones and gravelites with conglomerate interbeds; 9, Riksa Formation (Toarcian–Aalenian): coarse-grained sandstones and conglomerates with shale and coal
interbeds; 10–12, Iskar Carbonate Group: 10, Toshkovdol and Babino Formations (Anisian–Ladinian): thick-bedded limestones
and dolomites, thin-bedded nodular limestones with marl and dolomite interbeds, 11, Edivetar Formation (Anisian): sandy oolitic and biodetritic limestones, 12, Kaluger Formation (Spathian–Anisian): motley weakly-cemented sandstones; 13–15, Petrohan
Terrigenous Group: 13, Slivovnik Formation (Lower Triassic–Anisian?): coarse-grained and gravel sandstones and conglomerates, 14, sandstone unit (Lower Triassic): red sandstones with rare silty and conglomerate interbeds, 15, Belogradchik Formation
(Lower Triassic): red conglomeratesa and sandstones; 16, subvolcanic rocks – porphyry plagiogranite and diorite-porphyry (Lower
Permian); 17, effusive and explosive rocks – dacite lavas and breccia (Lower Permian); 18, Karlovitsa Formation (Lower Permian):
breccia-conglomerates, sandstones, shales, tuffs, tuffites, lavas, lava-breccia; 19, Zelenigrad Formation (Stephanian–Lower
Permian) – conglomerates, sandstones, shales, siltstones with limestones beds; 20, Borovitsa Formation (Stephanian): conglomerates, sandstones, shales, siltstones; 21, Rayanovtsi Formation (Upper Carboniferous?): conglomerates, sandstones, siltstones and
shaly tuffs with basalt lavas interbeds; 22, Belogradchik Pluton (Upper Carboniferous?): biotite granite porphyry; 23, Shashka silt
(Devonian?): banded shales, siltstones, sandstones and chlorite-sericite shales; 24, Struindol Diabase (Devonian?): diabase, diabase
tuffs with shaly interbeds; 25, Sredogrive metamorphites (Ordovician?): metamorphosed conglomerates, sandstones, siltstones
and shales; 26, olistoplaques of basic igneous rocks; 27, boundary between geological units; 28, fault; 29, normal fault; 30, thrust;
31, supposed fault; 32, settlement; 33, location and number of section: 1 – type section of the Belogradchik Formation in the
Romantic valley, 2 – reference section of the lower part of the Belogradchik Formation at the Latin stronghold, 3 – reference section of the upper part of the Belogradchik Formation at Chachin kamak, 4 – reference section of the upper part of the Belogradchik
Formation north of the ammunition dump on the road to Granitovo village, 5 – type section of the Slivovnik and Kaluger Formations
in “Edivetar” area, near Granitovo village
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от нейните разрези се предлага за лектостратотип в
смисъла на Международното стратиграфско ръководство (ISSC, 1994) и литостратиграфския кодекс
на България (НКСБ, 1982), а другите три – за спомагателни разрези. Лектостратотипът е описан в
Романтичната долина южно от града, където се намират емблематичните за Белоградчишките скали
фигури – Мадоната, Ученичката, Лъвът, Мечето,
Динозаврите, Китайската стена, Нефертити,
Конникът, скалните гъби и скалният ансамбъл
„Калето“. Прецизната корелация на отделните пачки осигури точното стратиграфско привързване на
фигурите и доведе до изясняване на литоложките
предпоставки за формирането на отделните морфоложки типове, характеризирани от Tronkov (1998).
Сливовнишката свита, чиито пясъчници покриват
съгласно конгломератите и пясъчниците от найгорната пачка на Белоградчишката свита, също
няма стратотип. В настоящата работа се описват
два разреза, които характеризират добре литологията и границите на свитата. Единият от тях в типовата местност Едиветър при с. Гранитово се посочва за лектостратотип. Между континенталните
пясъчници на Сливовнишката свита и морските отложения на Едиветърската свита при с. Гранитово
бе установен един преходен фациес, обособен в
отделна литостратиграфска единица – Калугерска
свита. В предишни изследвания (Ангелов и др.,
2006) той е отнесен към Свидолската свита, но настоящите резултати показаха, че става въпрос за
отделна литостратиграфска единица.

Исторически бележки
Липсата на стратотип на Белоградчишката свита
не е случайна. Преди всичко тя се дължи на континенталния характер на нейните отложения и на
това, че няма пълен нормален разрез. Единицата
лежи върху пъстра подложка и покрива различни
стратиграфски нива на Палеозоя. Тя е представена
най-добре в района на Белоградчик, където се разкриват трансгресивната долна граница и нормалната горна граница с пясъчниците на Сливовнишката
свита. За съжаление долните нива в Романтичната
долина и тези под нормалната ѝ горна граница северно от града, са разделени от разлом (фиг. 1),
който не позволява да се направи пълен нормален
разрез. Това бе една от причините досега да се подценява възможността за подробно стратифициране
на единицата и да се надценява нейната дебелина.
В района на скала Боровица, където се разкрива
долната граница с Карловишката свита, разрезът
не е усложнен от разломи, но горната граница с
юрските пясъчници на Кичерската свита включва
значителен хиатус.
Разработването на геотопите и геопътеките
на територията на бъдещия геопарк наложи детайлно описание на близко разположени разрези.
34

Скалите са поделени на няколко суперпозиционно разположени пачки, които са корелирани между отделните разкрития. Съпоставката им в рамките на парка позволи да се изведат определени
закономерности в стратиграфското разпространение на речните фациеси и да се разработи логична и подробна литостратиграфска схема. Така бе
създаден един доста надежден за речни отложения модел, който позволи точното стратиграфско
привързване на геоложките феномени и даде реална представа за дебелината на Белоградчишката
свита. В този аспект, след обобщителния анализ
на бунтзандщайновия фациес в района (Tronkov,
1998; Тронков, Синьовски, 2005; Tronkov, Sin
nyovsky, 2012), направен в тясна връзка с популя
ризирането на Белоградчишките скали, настоя
щата статия дава конкретна представа за състава,
фациалното разнообразие и дебелината на Бело
градчишката свита.

Описание на литостратиграфските
единици
Белоградчишка свита
Номенклатура. Наименована е на гр. Белоград
чик, Видинска област, където се намира нейният
стратотип.
Историческа справка. Името „Белоградчишки
пясъчници“ е употребено за пръв път от Зла
тарски (1927) за долнотриаските пясъчници при
гр. Белоградчик, в които са оформени Белоград
чишките скали. Стефанов и Цанков (1970) въвеждат „Белоградчишка свита“ за средноюрските
теригенни скали в района. Името е използвано и
от Чумаченко (1978). Поради това, че е по-млад
омоним на „Белоградчишки пясъчници“, Сапунов
и Чумаченко (1986) отнасят тези пясъчници към
Кичерската свита. Тронков (1973) ги обособява
в „задруга на конгломерати и грубозърнести пясъчници“ в рамките на отделения от него „червеноцветен теригенен комплекс“, който по-късно е
издигнат в ранг на официална литостратиграфска
единица – Петроханска теригенна група (Тронков,
1981). В същата работа той посочва за задругата
ранг на свита без описан стратотип. На геоложката карта на България в М 1:100 000 (Ангелов и
др., 1995) и на геоложката карта на Република
България в М 1:50 000 (Ангелов и др., 2006) е
използвано името „конгломератово-пясъчникова задруга“.
Дефинитивни белези. Изградена е от червени
несортирани полигенни конгломерати, гравелити
и пясъчници, образувани от речни конуси.
Типов разрез. Намира се в Романтичната долина, южно от гр. Белоградчик: започва при Субаши
чешма и завършва при Хайдут Велко на Калето
(фиг. 2, 3; Табл. I, 1–7).

Фиг. 2. Типов разрез на Белоградчишката свита – долна част, в източния край на Романтичната долина между
Субаши чешма и „Динозаврите“
Fig. 2. Type section of the Belogradchik Formation – lower part, in the eastern end of the Romantic valley between Subashi
cheshma and “The Dinosaurs”

Покривка: делувиални отложения
----- съвременна ерозионна повърхност ----Белоградчишка свита (6–2) – над 200 m
6 – (пачка 5) червени грубозърнести пясъчници с
коса слоестост и редки чакълни късове....... над 50 m
5 – (пачка 4) червени ненаситени конгломерати
с пясъчниково-гравелитова основна маса и отделни пясъчникови прослойки и лещи...................36 m
4 – (пачка 3) червени грубозърнести пясъчници
и гравелити с единични чакълни късове и редки

прослойки и лещи от ненаситени дребнокъсови
конгломерати.................................................17–23 m
3 – (пачка 2) редуване на червени гравийни
пясъчници и конгломерати с инверсна до нормална градация, дребно до средномащабна нискоъгълна коса слоестост, коса и паралелна ламинация......................................................... 36–52 m
2 – (пачка 1) несортирани късово поддържани
червени полигенни едрокъсови конгломерати с
полузагладени до загладени късове от кварц, квар35

Фиг. 3. Типов разрез на Белоградчишката свита – горна част, между „Адам и Ева“ и Калето
Fig. 3. Type section of the Belogradchik Formation – upper part, between “Adam and Eve” and Kaleto

ТАБЛИЦА I

→

1. Долната част на типовия разрез на Белоградчишката свита при скалния монумент „Динозаврите“, пачки 1–3.
2. „Адам и Ева“ в основата на пачка 2.
3. Преходът между пачки 1 и 2 при Латинското кале.
4. Редуването на конгломерати и пясъчници в пачка 2 предопределя образуването на скални гъби.
5. Пясъчниците на пачка 3 оформят вертикални откоси като „Китайската стена“.
6. „Динозаврите“ също са оформени в пачка 3.
7. Границата между пачки 2 и 3 в разреза между Романтичната долина и Калето.
PLATE I
1. The lower part of the type section of the Belogradchik Formation at the rock monument “The Dinosaurs”, the packets 1–3.
2. “Adam and Eve” in the base of the packet 2.
3. The transition between the packets 1 and 2 at the Latin stronghold.
4. The alternation between the conglomerates and sandstones in the packet 2 predetermines formation of rock mushrooms.
5. The sandstones of the packet 3 form vertical cliffs like the “Chinese Wall”.
6. “The Dinosaurs” are in the packet 3.
7. The boundary between the packets 2 and 3 in the section between the Romantic valley and Kaleto.
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ТАБЛИЦА I
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цити, пясъчници, вулканити, туфи, метаморфити
и гранити, с едромащабна коса слоестост и редки
прослойки и лещи от пясъчници.................32–42 m
----- ерозионна повърхност ----1 – Подложка: гранити (Белоградчишки плутон, Горен Карбон)
Спомагателни разрези. Спомагателните разрези се намират по южния склон на Латинското кале,
в местността „Чачин камък“, в източния край на
гр. Белоградчик и северно от барутните погреби по
шосето за с. Гранитово.
Спомагателен разрез на долната част от Бело
градчишката свита по южния склон на Латинското
кале, на 300 m южно от входа на Белоградчишката
крепост (фиг. 4; Табл. I, 3).
Покривка: съвременна ерозионна повърхност
Белоградчишка свита (3–1) – над 200 m
3 – (пачка 2): редуване на червени гравийни пясъчници с конгломератови пластове.................48 m
2 – (пачка 2): червени грубозърнести пясъчници и ненаситени конгломерати............................6 m
1 – (пачка 1): несортирани червени полигенни едрокъсови конгломерати с полузагладени до

загладени късове от кварц, кварцити, пясъчници,
вулканити, туфи, метаморфити и гранити с едромащабна коса слоестост и редки прослойки и лещи
от пясъчници.......................................................42 m
Спомагателен разрез на горната част на Бело
градчишката свита в местността „Чачин камък“, в
източния край на Белоградчик (фиг. 5, Табл. II , 2).
Покривка: съвременна ерозионна повърхност
3 – (Сливовнишка свита): бледорозови едрозърнести пясъчници с редки чакълни късове.......... 30 m
Белоградчишка свита (2–1)
2 – (пачка 6): редуване на розови и светлочервени едрозърнести пясъчници и конгломерати с
едромащабна коса слоестост.............................36 m
1 – (пачка 5): червени грубозърнести пясъчници с единични чакълни късове и конгломератови
лещи и нискоъгълна коса слоестост..................12 m
Спомагателен разрез на горната част от
Белоградчишката свита северно от погребите до
шосето за с. Гранитово (фиг. 6, Табл. II, 3).
Покривка: делувиални отложения
2 – (Сливовнишка свита): бледорозови едрозърнести пясъчници с редки чакълни късове........над 7 m

Фиг. 4. Спомагателен разрез на долната част на Белоградчишката свита южно от Латинското кале
Fig. 4. Reference section of the lower part of the Belogradchik Formation south of the Latin stronghold
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Фиг. 5. Спомагателен разрез на горната част на Белоградчишката свита в местността „Чачин камък“ в източния
край на Белоградчик
Fig. 5. Reference section of the upper part of the Belogradchik Formation near Chachin kamak in the eastern part of
Belogradchik

1 – (Белоградчишка свита, пачка 6): редуване на
светлочервени, розови и бели ненаситени конгломерати и грубозърнести пясъчници с едромащабна
коса слоестост.....................................................22 m
Литоложка характеристика. В разкритията
на Белоградчишката свита се наблюдават някои
специфични седиментоложки особености. Преди
всичко това е по-ниската степен на минераложка
и структурна зрялост на седиментите, която е възпрепятствала тяхното спонтанно диагенетно и/или
епигенетно кварцитизиране и заздравяване и съще-

временно е повишила относителната им ерозион
на податливост. Много характерно е също така
почти пълното отсъствие на издържани в хоризонтална посока глинести слоеве. Голям дял в стратиграфския строеж на свитата, предимно в нейните
ниски стратиграфски нива (пачки 1–2), заемат
конгломератите или грубите пясъчници, богати на
конгломератни късове (Табл. I, 1–4). Късовете са
сравнително добре загладени и най-често са с диа
метър между 5 и 25 cm, но достигат до 30–40 cm.
Те са представени главно от кварц и кварцити, но
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Фиг. 6. Спомагателен разрез на горната част (пачка 6) на Белоградчишката свита северно от погребите по шосето
за с. Гранитово
Fig. 6. Reference section of the upper part of the Belogradchik Formation (packet 6) north of the ammunition dump near
the road to Granitovo village

в зависимост от подхранващата провинция в тях
попадат гранити, гранориорити, диорит-порфирити, дацити, латити, диабази, вулкански туфи и
туфити, метагранитоиди, метагабра, кварцитизирани пясъчници и алевролити, серицит-хлоритови
и кварц-серицитови шисти. Матриксът е главно от
грубозърнести кварцови пясъчници и гравелити,
които се срещат и като неиздържани прослойки и
лещи сред конгломератите. Основните текстури са
едромащабната коса слоестоет, средно- и дребномащабна нискоъгълна коса слоестост, паралелна
и коса ламинация. Често без ясно изразено на
пластяване, конгломератите изграждат интервали
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с дебелина няколко десетки метра. В други участъци разпространението на конгломератите и грубите пясъчници с конгломератни късове е много
неравномерно. На малки разстояния те се сменят
от хоризонтално неиздържани, лещовидни тела
от по-меки и по-податливи на ерозия пясъчници
без конгломератни късове. В по-високите стратиграфски нива на свитата (пачки 3–5) конгломератните късове намаляват по големина и количество
(Табл. I, 5–7; Табл. II, 1–2). Забелязва се и по-ясна
напластеност и коса слоестост. Това повишава ролята на хоризонталната ерозия и придава по-голяма контрастност и изразителност на морфологията

на ерозионните форми. Най-горните нива, които
се разкриват северно от погребите по шосето за
с. Гранитово (пачка 6), са представени от светлочервени, розови и бели ненаситени конгломерати
и грубозърнести пясъчници (фиг. 5, 6; Табл. II, 3).
Граници и дебелина. Долната граница е транс
гресивна и покрива с ъглово несъгласие пъстра палеозойска подложка. В основата на типовия разрез
при Субаши чешма, конгломератите на първата
пачка лежат върху къснокарбонските гранити на
Белоградчишкия плутон (фиг. 2). На 1 km южно от
това разкритие при изхода на галерията на стария
въглищен рудник „Зелениград“ Toula (1877) е документирал ъгловото несъгласие между вертикалните въгленосни пластове на Зелениградската свита и хоризонталните пластове на Белоградчишката
свита. При Белоградчишката крепост конгломератите лежат върху девонските Струиндолски диабази. На изток при скала Боровица свитата покрива
трансгресивно пермските брекчоконгломерати на
Карловишката свита, а при Фалков мост лежи върху конгломератите на Боровишката свита. В мест.
„Маркашница“, източно от с. Извос, свитата покрива серицит-хлоритови шисти от ордовишките
Средогривски метаморфити. Южно от с. Дъбравка
триаските конгломерати покриват девонските
Шашки алевролити, но границата не се разкрива.
Общата дебелина на свитата е ~250 m.
Разпространение. Най-западните разкрития на
свитата са в мест. „Сбеговете“, между селата Дъб
равка и Чифлици. На изток тя се разкрива като широка до 2 km ивица между Белоградчик и селата
Извос и Боровица до Фалков мост, където излиза
извън границите на парка.
Фосилно съдържание и възраст. Континентал
ният характер на скалите предопределя липсата на
фосили. Единствената находка на растителни останки от Equisetites mougeoti (Brogniart) Schimper,
намерени от Харковска и Тенчов (1963) в околностите на с. Белотинци, източно от територията на парка, определят раннотриаска възраст на
скалите.

Сливовнишка свита
Номенклатура. Наименувана е на с. Сливовник,
Видинска област (фиг. 1).
Историческа справка. Името е въведено от
Тронков (1973) без описание и стратотип. Фигурира
като подложка в описанието на типовия разрез на
Едиветърската свита. Оконтурена е на Геоложката
карта на Република България в М 1:50 000 (Ангелов
и др., 2006), където авторите отбелязват, че в района на гр. Белоградчик прехожда латерално в конгломератите на Белоградчишката свита. Всъщност
в разреза при Чачин камък границата между двете
свити е много ясно очертана от старвационна повърхност (фиг. 5)

Дефинитивни белези. Изградена е от бледочервени до розови и бели едрозърнести аркозни пясъчници с едромащабна коса слоестост и единични чакълни късове.
Типов разрез. Намира се в мест. „Едиветър“, посочена като типова местност в оригиналната работа на Тронков (1963) (фиг. 7).
Покривка: пъстри безкарбонатни пясъчници
(Калугерска свита)
----- рязка литоложка граница ----Сливовнишка свита (Долен Триас):
2 – Бледочервени до розови и бели едрозърнести аркозни пясъчници с едромащабна коса слоестост и единични чакълни късове.......................20 m
----- рязка литоложка граница ----1 – Подложка: здрави червени грубозърнести
пясъчници с редки чакълни късове (Белоградчишка
свита, Долен Триас)
Литоложка характеристика. Свитата е изградена предимно от бледочервени до розови и бели
едрозърнести аркозни пясъчници с едромащабна
коса слоестост и редки чакълни късове (Табл. II,
4–5). В типовия разрез преобладават бели и розови едрозърнести пясъчници, докато в разреза при
Чачин камък се срещат повече единични чакълни
късове. В разкритията до шосето за с. Гранитово
може да се наблюдава едромащабна коса слоестост, характерна за всички нива на свитата.
Граници и дебелина. В типовата местност свитата е с дебелина 20 m (фиг. 7). Долната ѝ граница с червените пясъчници и конгломерати на
Белоградчишката свита е рязка. Горната граница
с пъстрите пясъчници на Калугерската свита също
е рязка. В разреза при Чачин камък (фиг. 5) дебелината на свитата е 30 m, като долната граница с
пачка 6 на Белоградчишката свита представлява
старвационна повърхност, а горната е закрита.
Разпространение. Свитата се разкрива като
тънка ивица между Белоградчик и с. Гранитово.
Фосилно съдържание и възраст. Тронков (1973)
отнася по-голямата част от свитата към Долния
Триас, но счита за анизки горните нива. В настоящата работа тези нива са отнесени към Калугерската
свита, а Слововнишката свита остава с целия си
ревизиран обем в рамките на Долния Триас.

Калугерска свита (нова свита)
Номенклатура. Наименованието на новата свита
произлиза от старото име на с. Гранитово – Калугер,
отдалечено на 8 km северно от Белоградчик, в чиято близост се намира типовият разрез (фиг. 1).
Въвежда се за пръв път от Тронков в настоящата
работа.
Историческа справка. Тази свита обединява
скалите от подложката на Едиветърската свита, кои
то при въвеждането ѝ не бяха разкрити (Тронков,
1973). В по-стари публикации някои разкрития на
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ТАБЛИЦА II

→

1. Яркочервените пясъчници на пачка 5, изграждащи „Ученичката“ лежат над ненаситените конгломерати на пачка 4 в
основата на монумента.
2. Горната част на пачка 5 в спомагателния разрез при „Чачин камък“, продължение на типовия разрез от Романтичната
долина.
3. Розови и бели ненаситени конгломерати от пачка 6 в разкритието, северно от погребите до шосето за с. Гранитово.
4. Разкрития на Сливовнишката свита в мест. „Чачин камък“ източно от Белоградчик.
5. Разкритие на Сливовнишката свита северно от Белоградчик по шосето за с. Гранитово.
6. Разкритие на Калугерската свита, северно от Белоградчик по шосето за гара Орешец.
7. Пъстри пясъчници от Калугерската свита в типовия разрез при с. Гранитово.
PLATE II
1. Bright red sandstones of the packet 5 composing the “Schoolgirl” cover the matrix supported conglometares of the packet 4 in
the foundation of the monument.
2. The upper part of the packet 5 in the reference section at “Chachin kamak”, continuation of the type section from the Romantic
valley.
3. Rose and white matrix supported conglomerates of packet 6 in the outcrop north of the ammunition dumps near the road to
Granitovo village.
4. Outcrops of the Slivovnik Formations in “Chachin kamak” area east of Belogradchik.
5. Outcrop of the Slivovnik Formation north of Belogradchik near the road to Granitovo village.
6. Outcrop of the Kaluger Formation north of Belogradchik near the road to Oreshets station.
7. Motley sandstones of the Kaluger Formation in the type section near Granitovo village.

тези скали са картирани като песъчливо-варовиково-мергелна задруга (Тронков, 1973) и Свидолска
свита (Ангелов и др., 1995, 2006а, б).
Типов разрез. Започва от шосето при южната
входна пътна табела на с. Гранитово и обхваща оскъдните разкрития по склона западно от шосето,
където се наблюдават покрай пътеката, водеща в
югозападна посока към дола (фиг. 7).
Едиветърска свита (Среден Триас) (13–11):
13. Песъчливи тънкопластови сиви варовици,
на изветряла повърхност сиво-бежови, с изобилни
членчета от Crinoidea – предимно дребни с диаметър до 1,5–2 mm, увеличаващи се нагоре...... 2,50 m
12. Пласт, здрав варовит дребнозърнест пясъчник, с чести единични дребни (под 2 mm) членчета
или къси фрагменти от стъбла на Crinoidea......0,20 m
11. Пласт, слабо споен сиво-кафяв дребнозърнест пясъчник...................................................0,25 m
Калугерска свита (Долен–Среден Триас) (10–3):
10. Сив до сиво-бял варовит неравномернозърнест пясъчник с ръбати кварцови и фелдшпатови
зърна..................................................................0,30 m
9. Пачка сиви несортирани варовити тънко- до
среднопластови пясъчници.............................2,50 m
8. Два пласта бежово-сив здрав варовит дребнозърнест пясъчник.........................................0,40 m
7. Ронлив зеленикаво-сив неравномернозърнест
варовит пясъчник.............................................2,00 m
6. Тънки слабоспоени пластове розово-светлосив до розово-бял, неравномернозърнест слабо ва42

ровит пясъчник с ръбати до полуръбати късове с
участие на фелдшпат.......................................1,00 m
5. Пясъчник, сиво-зеленикав неравномернозърнест, с преобладаване на дребни и средни по
размер ръбести зърна, много мек и ронлив, без
ясно напластяване с масивен изглед и леща в
средата на интервала с дебелина ~0,15 m и дължина ~2,00 m от сравнително по-здрав варовит
пясъчник...................................................... 3,00 m
4. Пласт от сиво-бял сравнително здрав варовит
несортиран кварц-фелдшпатов пясъчник....... 0,80 m
3. Пясъчник без ясно напластяване, много мек
и ронлив, зърната са предимно кварцови остроръбести. Общият цвят е зеленикаво-сив, на фона на
който се открояват неправилни едри червени петна, а също и редки тънки бели карбонатни епигенетични жилки................................................3,00 m
Сливовнишка свита (Долен Триас) (20 m):
2. Бледочервени до розови и бели едрозърнести
аркозни пясъчници с едромащабна коса слоестост
и единични чакълни късове..........................20,00 m
Белоградчишка свита (Долен Триас):
1. Червени грубозърнести пясъчници с гравийни и чакълни късове............................................>4 m
Литоложка характеристика. Характерни за
Калугерската свита са светлите и пъстри – жълтобели, сивожълти, сивозелени и неравномерно петнисто червено оцветени, ненапластени или неясно
напластени, слабо варовити или неваровити структурно незрели пясъчници. Ако за пъстрите скали

ТАБЛИЦА II

PLATE II
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от долната част на разреза на Калугерската свита
може основателно да се приеме, че са субареални,
т.е. континентални образувания (Табл. II, 6–7), то

ясните пластове с карбонатна спойка от средната
и горната част на същия разрез показват, че са израз на първите прояви на морската инвазия в тази

Фиг. 7. Типови разрези на Слововнишката и Калугерската свита в местността „Едиветър“ при с. Гранитово
Fig. 7. Type sections of the Slovovnik and Kaluger Formations in “Edivetar” area near Granitovo village
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географска област, поради което Калугерската
свита определено трябва да се схваща като част от
Искърската карбонатна група в България.
Граници и дебелина. Като подложка на Калу
герската свита в типовия разрез служат белите аркозни пясъчници на Сливовнишката свита.
Горната граница с Едиветърската свита представлява постепенен преход.
Разпространение. Според досегашните поз
нания Калугерската свита е ограничена само в
Гранитовската триаска ивица в Северозападна
България. Всъщност това са само две разкрития – едното е описаният типов разрез при
с. Гранитово, а второто се намира на 500 m северно от разклона за гара Орещец и на ~100 m преди
моста на Студени дол по шосето от Белоградчик
за гара Орешец. В това разкритие много добре са
представени всички характерни за свитата скали,
но поради значителни тектонски размествания и
свързаните с тях свлачища, както белите аркозни
пясъчници на Сливовнишката свита от подложката, така и варовитите пясъчници и песъчливи
варовици с изобилни членчета от Crinoidea на
Едиветърската свита от покривката, се разкриват
на няколко десетки метра встрани от разкритието
на Калугерската свита.
Фосилно съдържание и възраст. Възрастта
на Калугерската свита, поради липса на преки
палеонтоложки данни, се определя по нейната стратиграфска позиция под Едиветърската
свита. Доколкото последната запълва долните
нива на Анизкия етаж (Тронков, 1973), то за
Калугерската свита трябва де се приеме, че се
вмества в интервала между Долния и Средния

Триас с по-голяма вероятност – долната част на
Анизкия етаж.

Заключение
Отличната изученост на долно- и среднотриаските
отложения в Белоградчишкия регион е от ключово
значение за Геопарк „Белоградчишки скали“, тъй
като те са във фокуса на естетическото георазнообразие на района. С настоящата статия се слага
край на неяснотата около стратифицирането на
Белоградчишката свита и нейната истинска дебелина. Подялбата на сравнително добре издържани
за речни отложения пачки в новоописания лектостратотип в Романтичната долина, където се намират емблематичните за Белоградчишките скали
фигури, позволи стратиграфското им привързване към определени нива на свитата и определяне
на дебелина в рамките на 250 m. Валидизирането
на Сливовнишката свита и въвеждането на
Калугерската свита допълни литостратиграфската схема на Долния и Средния Триас в района и
изведе на преден план въпроса за прехода между
континенталните и морските отложения, поставян
досега в рамките на Свидолската свита. Новите
резултати показаха, че последната не е развита в
Белоградчишкия регион и трябва да отпадне от литостратиграфската схема.
Благодарности: Статията е принос към научните изследвания, свързани с разработването на
Геопарк „Белоградчишки скали“, финансирани по
Договор 02-72 с Фонд „Научни изследвания“.
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