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Стр. Ред Напечатано Да се чете По вина на 

9 | 17 otrope | (фиг. 2) приложение | автора 
35 8 отгоре | еверния северния печатницата 
37 8 отдолу | слабопесъчливи ‚ слабопесъчливи варовици; автора 
58 9 отдолу | Централния участък | В централния участък » 
54 | 14 отдолу | на еоцена на средния еоцен „ 
67 2 отгоре | аптските седименти албските седименти » 
77 =| 20 otaoay | Oblique Obliques коректора 
7? | 17 отдолу | baleocene paleocene , 
77 8 отдолу | sommune commune , 
89 | 11 отдолу | У нас идват у. нас идват . 

128 1 отгоре | време на първия време на отлагане на 
първия автора 

136 табл. 2 От 22 до 32 номер по ред означенията в последната 
графа да се чете с един ред надолу 

150 | 14 отдолу | Pyrgula Род Pyrgula коректора 
158 | 16 отдолу | меотиката меотската автора 
158 2 отдолу | bulches blanches . 
161 7 отгоре | микрофауна макрофауна коректора 
172 8 отгоре | Tintinnopsela Tintinnopselia автора 
176 | 15 otrope | Reophacdidae Reophaciidae , 
176 | 16 отгоре {| Monfort Montfort > 
183 6 отгоре | neocominsis neocomiensis . печатницата 
184 2 отгоре | Gaudrrynella hannorevana! Gaudrynella hannoverana » 
184 | 20 отдолу | sequenza sequana автора 
186 14 отдолу spirilina ' spirillina печатницата 
205 2 отгоре | минерали още и кварц | минерали -- кварц автора 
218 | 19 отдолу | оеше тъчна решетъчна печатницата.
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МИКРОФАУНА ОТ ТИТОН--ВАЛАНЖА 
НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ 

П. М. Йовчева и Е. Трифонова 

По-нови данни за характера на титонските и валанжските утайки от 
Северозападна България се намираха предимно в докладите на карти- 
ровъчните бригади към УГП |9, 15, В тези доклади отделянето на ти- 
тонските от валанжските варовици в случая, когато липсва микрофауна, 
поради сходния им литоложки състав е било повече или по-малко условно, 
Микрофауна при досегашния метод на обработка от тях не е била из- 
влечена. Някои данни относно микрофауната на титона в областта ни 
дава работата на Г. Атанасов |, вкоято авторът съобщава няколко вида 
калпионелли, определени в шлифи и използувани от него при разглеждане. 
микроструктурата на скалите от юрата в Северозападна България. 

През 1960 г. излезе обобщителната работа на В. Цанков, Н. Ди- 
"митрова, Ю. Стефанов и Б. Връблянски върху стратиграфията 
на юрата и кредата в Северозападна България. В нея се излагат ориги- 
нални схващания относно присъствието на т. нар. „синайска креда“, под- 
крепени с макро- и микрофауна. Разглеждат се също литоложката и ма- 
крофаунистичната характеристика на юрата и долната креда. 

Ние добихме нов и по-обилен материал, получен при обработката на 
скални образци с оцетна киселина, както и от определените в шлифи 
тинтинниди. В тази работа се прави опит за отделяне на горноюрските 
от долнокредните седименти в областта на Михайловградско, Северозападна 
България, по микрофаунистични данни. В случая се цели не само да се 
постави границата между валанжа и титона, но да се определи и мястото 
на бериаса. Материалът, послужил ни за изследване, произхожда от 
сонд. Р-6 при с. Дългоделци. Освен това за допълване и съпоставяне 
на микрофаунистичните данни за титон и бериас, които не бяха пълно 
изяснени в сонд. Р-6, използувахме и отделни профили от повърхностни 
разкрития на титона и титон-бериаса при селата Ерден, Горна Вереница, 
Стубел и други разкрития в същата област. От всичките находища бяха 
изследвани около 60 скални проби, като при тяхната обработка си по- 
служихме с 8", разтвор от оцетна киселина. От същите материали се 
изготвиха около 30 шлифа, в които установихме предимно съобщества 
от сем. 7иНипщае или отделни видове от тях. Това ни даде възмож- 
ност за съпоставка на двете микрофосилни асоциации. 

11 Год. на Управлението за геол. проучв.
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Използуваме случая да благодарим на доц. П. Мандев, който ни 

предостави за изследване събраните от него материали от профили на 
горна юра--долна креда при селата Ерден и Горна Вереница. 

ГОРНА ЮРА 

В областта на Михайловградско -- Северозападна България, седимен- 
тите на най-горната юра титонът са широко разпространени. В пределите 
на Предбалкана те се разкриват на повърхността, а на североизток по- 
тъват в дълбочина. Така напр. сонд. Р-6 при с. Дългоделци ги достига 
на дълбочина 3422 м. 

Във всичките си разкрития титонът е представен от обикновения си 
варовит фациес. Най-пълни данни относно фораминиферната асоциация 
на титона получихме от профила при с. Ерден. От този профил разпола- 
гахме с 21 образеца в един интервал от около 200 м. Литоложки тито- 
нът тук е представен прелимно от сиви или сиви със слаб бежов оттенък 
варовици, неравномерно глинести, плътни, понякога с тънки калцитни 
прожилки и с неравен лом. Често пъти по повърхността на варовиците 
се наблюдават малки тъмни петънца от по-тъмносиво варовито вещество. 

Тези варовици съдържат фораминифери, между които преобладават 
npeactabuteaute Ha Spirilina orbicula Terq. et Berth. Spirilina elongata 
В1е!|, е Рог. заедно с екземпляри от РайеШпа subcretacea Cush. et 
Alex. u Haplophragmoides aff. neocomiensis (Chapman). UYecro в тази 
асоциация присъствуват u Ammodiscus elongatus n. sp, Trochammina 
squamata Jon. et Park., Trochammina globigeriniformis Park. et Jon. wap.
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Освен тези форми са намерени и единични екземпляри oT Reophax neo- 
питийззипа Ват!. е: Вгапд, Кеорйах аешайтуогтиз Вгаду, Тгосйат- 
minoides. proteus (Karter), Haplophragmoides sp., Textularia jurassica 
Сйтре!, деформирани екземпляри ot Bigenerina minima п. зр., силно 
разядени форми от Роутогрвта sp. Trocholina solecensis Biel. et 
Рог. и др. 

Видът Юшгаттта гпфилза Втайу се среща повсеместно в титон- 
ската асоциация. 

Много често фораминиферните видове се съпътствуват от множе- 
ство малки силициеви сферични тела, По целия интервал на титона в 
шлифите се установи преобладание на прерези от Сарюпейа ирта Г. ог., 
придружена от Сатопейа ешриса Са41зсЬ и рядко or Calpionella 
ипаеНо4е; Со1о т. По-рядко се срещат прерези от фораминифера и спи- 
кули от гъби. Тази асоциация от калпионелли заедно с намерената ми- 
крофауна определя титонската възраст на съдържащите я материали. 

По на югозапад в профила при с. Горна Вереница титонът е пред- 
ставен от аналогични на по-гореописаните седименти. Това са предимно 
сиви, фини до микрозърнести, здрави варовици с неравен лом, който съ- 
държат фосилна асоциация, сходна с титонската при с. Ерден, но малко 
по-бедна на видове: В нея се налагат пак mpegumuo Spirillina orbicula 
Terg. et Berth, u Spirillina elongata Biel. et Poz., o6uKHOBeHO B aco- 
uuanua c Ammodiscus elongatus n. sp., Trochammina globigeriniformis Par k. 
е! Топ, Райешпа зифсгегасеа Сизп е! Аехи др. Като единични форми 
ще добавим Reophax dentaliniformis Brady, uaxou Haplophragmoides, 
Textularia jurassica Gimbel, Bigenerina minima n. sp. Nubeculinella 
aff. tenua Bykova, Trocholina solecensis Biel. et Poz..u др. 

В шлифите се наблюдава преобладание ua Calpionella alpina Lor. 
и в по-малко количество Calpionella elliptica Cadisch u Calpionella 
undelloides Colom. 

От титонските варовици при с. Стубел разполагаме с няколко обра- 
зеца, в които са намерени единични фораминиферни видове, между които 
изпъкват представителите на p. Spirillina. 

Със сонд. Р 6 при с. Дългоделци е разкрита една малка част от 
титона с мощност 18 м в интервала 3422 -- 3440 м. Това са светло- 
сиви и светлосиви с бежов оттенък слабо и неравномерно глинести варо- 
вици, плътни, Здрави с неравен до полумидест лом. В тях се съдържат 
фораминифери, които са познати от титона в описаните по-горе негови 
находища, като А йгатитта indivisa Br, Ammodiscus elongatus n. sp., 
Spirillina orbicula Terg. et Berth. Spirillina elongata Biel. et Poz, 
Haplophragmoides sp. Bigenerina minima n. sp. 1 Patellina subcretacea 
Сиз!. е А, които съставят една сравнително бедна асоциация. 
В шлифите постоянствуват пререзите от Саиопейа щрта Гог. и Са1- 
pionella elliptica Cadisch. Останки от макрофауна не се намериха.
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Сравнителна таблица на микрофауната от титона 

| 5 Находища 

+ Наименование на микрофауната с. Врден с „бона с. Стубел Дело се 

A. Foraminifera — 

1 | Rhizammina indivisa Brady | + 
2 Ammodiscus elongatus n. sp. : + + 

3 Glomospira gordialis (Park. et Jones.) + + 

4 Spirillina orbicula Terg. et Berth. + + + | + 

5 Spirillina elongata Biel. et Poz. ро с . + г + + 

6 |. Reophax dentaliniformis Brady — + + 

7 Reophax neominutissima Bart. et Br. + + | о 

8 | Trochamminoides proteus (K arr er) + + + 

9 Haplophragmoides aff. neocomiensis (С пар.) = + + пт + г 

10 Haplophragmoides sp. : + + + 

П | Textularia jurassica Giimbel г i+ yo + : 

12 | Bigenerina minima n. Sp. + + + +__ 

13 | Trochammina globigeriniformis Park. et} 4 + 
Jones | _ 

14 | Trochammina squamata Jon. et Park. + + i + 

15 Pseudocyclammina ex. gr. sequana Merian : що С 
ЩЕ var minor Mohler 

16 | Вийорога зр. + 

17. Nubeculinella aff. tenua By kova + _ _ 

18 | Dentalina varians Tet 4, + | + + 

19 Trocholina Solecensis Biel. et Poz. с + и + пи 

20 Г Равейта subcretacea Cush. a. Alex. + + + г + 

a о B. Tintinnidae с па doo ООН 

1 | Calpionelta alpina Lor. + + |. +. 
2 | Calpionella elliptica Cadisch + oF + 

3 | Calpionelia unltelloides Colom. +4     
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ДОЛНА КРЕДА 

Бериас 

Постепенно и без видима литоложка граница варовиците на титона 
преминават в тези на бериаса. По фаунистични данни бериасът е устано- 
вен в сонд. Р-6 при с. Дългоделци и около селата Стубел и Горна Be- 
реница. В профила на горноюрските--долнокредни утайки в сонд. Р-6 
бериаските варовици са също светло- до гълъбовосиви, глинести, плътни, 
здрави с неравен до полумидест лом. Простират се в интервала 3364 — 
3429 м. На 3369 м в тях е определен фрагмент от Ве’гпабеЦа*. 

Микрофосилната асоциация на бериаса тук се изгражда от малко 
развообразни по видове и по количество фораминифери. Намираме пре- 
димно Rhizammina indivisa Br. Ammodiscus gaultinus Berth, Reo- 
phax neominutissima Bart. a. Brand, Haplophragmoides aff. neoco- 
miensis (Chapman), Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl.) u ap. B mu- 
крофосилното съобщество на бериаса титонските фораминифери почти 
липсват. Остават да съществуват само отделни екземпляри от ви- 
дове с по-широко вертикално разпространение, като Югатитта така 
Вг., Нарорвгартощез а//. пеосотепз!з (Спартап), и освен тях рядко 
в най-долните части на бериаса попадат и единични Spirillina orbicula 
Тега. е! Вег! 1. Освен че в бериаса липсват по-голяма част от титон- 
ските видове, в него се появяват и такива, които са широко разпростра- 
нени в цялата долна креда. Това се касае за видовете 7госваттта пео- 
comiana Mjatl, Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl.). u Ammodiscus 
gaultinus Berth, които се появяват в бериаса, а преобладават във 
валанжа и в почти всички поделения на долната креда. Това до голяма 
степен важи и 3a Reophax neominutissina Bart. a. Brand., KoiiTo e no- 
знат с единични екземпляри още от титона, в бериаса се среща по-често, 
но в по-голямо количество идва само във валанжа. Затова при отделя- 
нето на микрофосилните асоциации сме имали пред вид не само разли- 
ките в техния видов състав, но също и тези в количеството и преобла- 
данието на отделните видове, което има не по-малко значение за офор- 
мяне и характеризиране облика на едно микрофосилно съобщество. 

По такъв начин фораминиферният комплекс на бериаса по своя ви- 
дов състав убедително се налага като по-близък до този на долната 
креда, отколкото до горната юра. 

В шлифите от бериаса е установено едно по-разнообразно съобще- 
ctBo oT Tintinnidae в сравнение с това от титона на същия сондаж. 
Onpeneneau ca Calpionella elliptica Cadisch, Tintinnopsella carpathica 
(Murg. et Fil.) u Tintinnopselia oblonga (Cadisch). 

Аналогичва микрофосилна асоциация се среща и в бериаса при 
с. Стубел. При все че е по-разнообразна на видове, тази асоциация за- 
пазва своя бериаски характер. Там присъщото на титона съобщество с 
преобладание ва родовете ЗриШта, Тгосваттта и др. изчезва и се 
оформя една асоциация, която се обновява с присъствието на известни 
долнокредни видове. Освен познатите от бериаса при сонд. Р-6, с. Дъл- 

1 Цитираната макрофауна е определена от Н. Димитрова. 
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Сравнителна таблипа на микрофауната в бериаса 
  

  

    

    

    
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

  

    

Находища г 

Pen Наименование на микрофауната сонд. Р-6, | с. ст Го 

Дъягоделци| “ убел ве репаца 

ши A. ‘Foraminifera ши 

а Rhizammina indivisa Brady ; x x х 

и 2 |-Hyperammina elongata Br. г x 

3 Ammodiscus cretaceus Reuss x x 

4 | Ammodiscus gaultinus Berth = тт x х xX 

“5 Glomospira gordialis (Pa rk. et Jon. ) — x 

Гб | _5ргИИпа orbicula Ter q. et Bert. x x 

7 | Кеорпах neominutissima Bert. etBr | x x xX 

3 Reophax sp. a . ~ x 

9 Haplophragmoides cf. cushmani Тое |. е: Тарр. г x от 

ю Haplophragmoides aff. neocomiensis (CL hap.) x aa ~ 

11 | Ammobaculites subcretaceus Cush. a. Ale x. x г 

а Bigenerina minima n. sp. г г x x : 

18 | Trochammina neocomiana Mjatl. oo x 

“14 | Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl). = | x | Хх о 

15 _ Gaudryinella hanoverana Bart. a. Brand. г x oN 

: 16 Patellina subcretacea Cush. Alex. a = и сх г 

от В. Tintinnidae О 

1 “Calpionella: alpina Lor. ope г x 

20 Caipionella elliptica с ad isch ож x о 

! 3 | Calpionellites дагает (Со|от.) и x 

| 4. | Tintinnopsella carpathica (M. et. Fill.) г x po TX с 

Е 5 Tintinnopsella oblonga (с а di isc в. в) x и x г           
тоделци, Ammodiscus gaultinus Berth, Reophax neominutissima Bart. 
et Brand. u Haplophragmoides aff. neocomiensis (Chapman) TyK идват 
u Hyperammina elongata Brady, Ammodiscus cretaceus Reuss, Glomos- 
pira gordialis Park. et Jon. Haplophragmoides cf. cushmani Loebl. et 
Tappan, Ammobaculites subcretaceus Cush. et All, Gaudryinella hano- 
verana Bart. et Brand. uw B по-голямо количество Trochammina neocom-
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апа М|а!1. Заедно с тях продължава да живее и появилата се в титона 
с единични екземпляри Вшепетга птитта п. зр., от която тук намираме 

по-голям брой екземпляри. 
В профила на горна юра--долна креда при с. Горна Вереница гор- 

ната му част е представена от по-силно глинести варовици, отколкото 
по-долулежащите титонски варовици. Тя съдържа една бедна форамини- 
ферна асоциация, която характеризира бериаса. Това се потвърждава и от 
определените B waudu: Tintinnopsella carpathica (M. et Fill.), Tintinno- 
psella oblonga (Cadisch), Calpionellites darderi (Colom) u Calpionella 
alpina Lor. 

Валанж 

Установен е със сондаж Р-6 при с. Дългоделци. Дитоложки е пред- 
ставен от светлосиви до сиви, неравномерно глинести варовици, плътни, 
здрави с неравен лом. Те заемат интервала от 3195 -- 3364 м, като 
по външен вид са много близки до лежащите под тях бериаски варо- 

Микрофаунистичен профил на титон--валанжа при сонд. Р-6, с. Дългоделци 
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О [Turon . | 

Е аа | | |a 

/1| Rhizammina indivisa Br. _ ep pepe рак 
2 Reophax neominutissima | Ber {. а. Вг. | ши 1: 1. i х № 

3| Ammodiscus elongatus n. sp. | и ly ok а | 

4 Ammodiscus gaultinus Berth. © ar | хх - = 
5 Сотоврга gordialis P ark. et Jo п.о — а | i ши — ГГ! 

[8| Ammobacuites subreacis Cush мех ГТО 
'7| Verneuilinoides neocomiensis Mj at. | : uo | | Ш 

| g| Patellina subcretacea Cush. a. Alex. о г ало Е и 1 
9 Haplophragmoides aff. neocomiensis (Ch.) ши си | ра .. „||. и с | 

10| Textularia foeda Reuss ш пи "||: хр | гр 
11| Trochammina neocomiana Mj at}. гр 7 |1] |. В И iit. 

| 12 Bigenerina minima n. sp. — |. |. № 
13|] Spirillina orbicula Terg. et Berth. | гр Ра 
14 | Spirillina elongata Biel.et Poz о bbe i ae 
15 | Haplophragmoides sp. - | | гр 

16 | Trochammina Squamata Jon. et Park. о | ТЕ. i |
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вици и се отделят само чрез фауна. В случая съдържащата се в тях 
макрофауна е твърде оскъдна. Само на 3331 м са намерени късове 
от Азйепа, фрагмент от р. Хрйсегаз и неопределими части от белемнити, 
които според Н. Димитрова определят валанжска възраст. Микрофауната 
даде повече данни за разпространението на валанжа. От 3364 м нагоре 
се наблюдава ясно разнообразяване на микрофосилната асоциация, което 
бележи началото на валанжа. 

В целия профил на валанжа заедно с повсеместно развитата Rhizam- 
mina indivisa Bt. намираме в по-голямо количество екземпляри от Ат- 
modiscus gaultinus Berth, придружени понякога от Техишапа рое4а 
Вецз$. Те се сътьтствуват от характерни валанжски и долнокредни 
видове, Кеорвах neominutissima Bart. et Brand, Ammobacutlites subcre- 
taceus Cush. a. Alex., Verneuilinoides neocomiensis Mjatl. u Trochammina 
пеосотапа Ма!1. Освен тях идват видове с по-широко вертикално раз- 
пространение, продължаващи тук от титона или от бериаса: Нарорйгар- 
moides aff. neocomiensis (Chapman), Patellina subcretacea Cush. a. 
А1ех. и др. (виж накрая прил. сравнителна схема). 

От същия интервал са определени и няколко вида Плипидае. По 
сравнение с тези от титона техният брой тук се увеличава. Определени 
ca Stenosemelopsis hispanica Colom., Tintinnopse'la carpathica (Murg. 
et Fill.) u xapaxrepsust 3a Heokoma Bux Calpionellites darderi (Colom). 

Изводи 

Профилите на титона, бериаса и валанжа от областта на Михайлов- 
градско, които бяха използувани за микропалеонтоложко изследване, са 
изградени от утайките на един сравнително удълбочен басейн. Седимен- 
тите на този басейн, както това и практически се наблюдава, не търпят 
ясно забележими и резки литоложки изменения, свързани с отделните 
стратиграфски хоризонти. При тези условия на бавно изменящ се характер 
на околната среда главен фактор за оформяне на фаунистичната асо- 
циация се явява развитието на самите форми. 

Микропалеонтоложкото изучаване на описаните няколко профила от 
областта позволяват да се направят следните изводи. 

1. Титонът, бериасът и валанжът съдържат близки, но ясно различими 
фсраминиферни съобщества, изградени предимно от форми с по-примитивно 
устроени черупки главно от семействата Ammodiscidae, Spirillinidae, 
Reophacidae, Haplophragmiidae, Textulariidae, Trochamminidae u xp. 

2. В титона преобладават и са по-характерни представителите на 
р. зрийшпа с видовете ХриШпа orbicula Terq. et Berth. u Spirillina 
elongata Biel. et Poz., Kaxto H pasHoo6pasHu Trochammina — Trocham- 
mina squamata Jon. et Park., Trochammina globigeriniformis Park. et 
Зоп., освен Tax Ammodiscus elongatus n. sp, Haplophragmoides aff. 
neocomiensis (Chapman), Trocholina solecensis Biel. et Рог. заедно с 
единични Trochammincides proteus (Karrer), Bigenerina minima n. sp. 
Трябва да отбележим, че така описаната асоциация има много по-голямо 
сходство с асоциациите на останалите поделения на малма в областта -- 
оксфорд и кимеридж, отколкото с долнокредните.
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3. Микрофауната ясно подчертава, че бериасът трябва да се отнесе 
към долната креда. В неговата асоциация липсват по-голяма част от 
титонските видове, От последните продължават да съществуват главно 
Haplophragmoides aff. neocomiensis (Chapman) u Bigenerina minima n. sp. 
Наред с тях се появяват характерните долнокредни видове Trochammina 
neocomiana Mijatl, Verneuilinoides neocomiensis (M Та11) заедно с 
Ammodiscus gaultinns Berth, Reophax neominutissima Bart. a. 
Brand. 4 op. 

4. Във валанжа основната фаунистична разлика от предходните хори- 
зонти се изразява главно в наличието на по-голямо разнообразие на ви- 
дове, между които по-често срещаните Тгосваттта пеосотапа М|а!!., 
Иетешйинощез пеосотепз!в (Ма! 1.) и в по-голямо количество на Юйео- 
phax neominutissima Bart. a. Brand. Ammodiscus gaultinns Berth. u 
Textularia foeda Reuss, KouTo 3aenHo c Ammobaculites subcretaceus 
Сив. а. А!ех. и други фосили с по-широко вертикално разпространение 
предимно съставляват асоциацията на валанжа. 

5. Освен фораминифер в шлифи бяха определени и тинтинниди, които 
показват също различие във видовия си състав в отделните хоризонти. 
Характерно за титона остава съобществото от СайрропеЦа арта Гог. и 
Calpionella elliptica Cadisch. B бериаса намираме видове, известни от. 
края на титона и от валажна, KaTO Jintinnopsella carpathica (M. a. Fill), 
Tintinnopsella oblonga (Cadisch), 4 BbB валанжа живеят характерните 
за валанжа и неокома видове Саф/опеййез датет (Со! от), Stenosemel- 
lopsis Шбрашса Со]от в съобщество с ТийппорзеЦа саграйса (М. а. 
Fill). 

6. Фораминиферите и тивтиннидите са привързани главно към плът- 
ните фини и по-слабо или неравномерно глинести варовици и са по- 
оскъдни в по-силно глинестите варовици, каквито са развити например 
в горната част на бериаса от профила при с. Горна Вереница. Общо ха- 
рактерът на намерената микрофауна показва, че тя е живяла и се е раз- 
вивала в неритичната зона на едно море с умерена температура. 

TINTINNIDAE 

Pon CALPIONELLA LORENZ, 1901 

CALPIONELLA ALPINA LORENZ 

табл. 1, фиг. 1-3 

1957. Calpionella арта Гог, Станчева ||), стр. 71, табл. 1, фиг. 1. 

Размери: дължина 0,06 мм; ширина 0,05 мм; ширина на отвора 0,08 мм. 
Установените от нас множество прерези имат характерните за вида 

белези. 

Ние я намираме в титона при с. Ерден, с. Стубел и с. Дългоделци, 
Михайловградско.
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CALPIONELLA ELLIPTICA CADISCH 

табл. 1, фиг. 4, 5 

1957. Сргопейа ешриса Сайд1зсп, Станчева 11), стр. 72, табл. 1, фиг. 2. 
Размери: дължина 0,08 мм; ширина 0,05 мм; ширина на отвора 0,04 мм. 
Намерените от нас прерези са идентични с описаните екземпляри 

на вида. 
Разпространение. Намираме я предимно с СайопеПа alpina Lot. B тито- 

на при селата Ерден, Горна Вереница и с. Дългоделци, Михайловградско. 

CALPIONELLA UNDELLOIDES COLOM 

табл. 1, фиг. 6 

1954. Calpionella undelloides Colom, Pokorny [48], str. 293, text. fig. 3. 
Размери: дължина 0,08 мм; ширина 0,05 мм; ширина Ha отвора 0,04 мм. 
Надлъжнияг пререз на черупката е заоблен. Оралният отвор е срав- 

нително широк, прост. Стените на черупката са слабо стеснени и удебе- 
лени към оралния отвор. 

Разпространение. Титон. У нас в титона при с. Ерден и с. Горка Вере- 
ница, Михайловградско. 

Poa CALPIONELLITES COLOM, 1948 

CALPIONELLITES DARDERI (COLO M) 

табл. П, фиг. 1 

1954 Calpionellites darderi (Colom), Pokoray [43], str. 294, text. fig. 1—15; str. 296. 

Размери: дължина 0,1 мм; ширина 0,07 мм; ширина на отвора 0,06 мм. 
В надлъжен пререз черупката е удължена, широка и заоблена. Орал- 

ният отвор е голям, без шийка Характерно за вида е, че във вътрешния 
край на черупката, непосредствено до отвора й, се забелязват две малки 
пластинковидни образувания от стената на черупката. 

Разпространение. Неоком. У нас в бериаса при с. Горна Вереница и 
във валанжа на сонд. Р-6, с. Дългоделци, Михайловградско. 

Род STENOSEMELLOPSIS COLOM, 1948 

STENOSEMELLOPSIS HISPANICA COL OM, 1939 

табл. П; фиг. 2, 3 

1954. Stenosemellopsis hispanica Colom, Pokorns (43), str. 293, tef. fig. 5,6, str.296. 

Размери: дължина 0,1 мм; шнрина 0,06 мм; ширина на отвора 
0,05 mm.
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Надлъжният пререз на черупката е овален или слабо удължен. Орал- 
ният й край е широко отворен. Стените на черупката са тънки, леко из- 
вити навътре към оралния отвор. 

Разпространение. Неоком. У нас във валанжа на сонд. Р-6 при 
с. Дългоделци, Михайловградско. 

Pox TINTINNOPSELA COLOM, 1948 

TINTINNOPSELLA CARPATHICA (MURGEANU & FILIPESCU, 1933) 

табл. П, фиг. 4 

1933. Calpionelia carpathica n. sp. Murgeanu & Filipescu [42], p. 3, pl. I, fig. 1, 
text. fig. 7—9. 

1954. Tittinnopsella carpathica (M. & Fill), Pokorny 143; р. 287, text. fig. 1—-3L 

1957. Ealpionelta саграйкса М. & Е111., Атанасов [1]. стр. 92. текст фиг. 14—17. 

Размери: дължина 0,1 мм; ширина 0,06 мм; ширина на отвора 0,04 мм. 
В надлъжен пререз видът наподобява подкова със стеснен до за- 

острен начален край. Най-голяма ширина черупката достига към средата 
си, като към оралния край наново слабо се стеснява. Диаметърът на 
отвора варира в малки граници. Стените на апертурната шийка са ясно накло- 
нени назад. 

Бележки. Плийиппорзейа саграт са се различава от близката по форма 
Calpionella ешриса Сай1зс! главно чрез по-разширената в средата 
черупка и чрез по-характерно наклонените назад апертурни стени на 
черупката. 

Разпространение. В титона и неокома на Румъния. В Северозападна 
България ги намерихме в бериаса и валанжа при селата Горна Вереница и 
Дългоделци. Според Г. Атанасов се срещат и в горните хоризонти на 
титона при с. Стража, Търговищко. 

TINTINNOPSELLA OBLONGA (C ADISCH) 

табл. П, pur. 5, 6 

1954. Tintinnopsella oblonga (Cadisch), Pokorny [44], str. 293, text. fig. 13. 
1957. Tintinnopsella oblonga Cadisch, Atanacos [1], crp. 92, rexcr dur. 18—20. 

Размери: дължина 0,16 мм; ширина 006 мм; ширина Ha отвора 0,06 мм. 
В надлъжен пререз черупката е силно удължена. Аборалният й край 

е заоблен; а оралният леко стеснен. Отворът е снабден с много къси 
апертурни стени, които не винаги се наблюдават ясно. 

Разпространение. В титона и валанжа. У нас в горните части на ти- 
тона при с. Стража, Търговищко. Ние ги намираме в бериаса при с. Горна 
Вереница и във валанжа при с. Дългоделци (сонд. Р-6), Михайловградско.
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Семейство RHIZAMMINIDAE 

Pox RHIZAMMINA BRADY, 1879 

RHIZAMMINA INDIVISA BRADY, 1884 

табл. Ш, фиг. 1 

1884. Rhizammina indivisa n. sp., Brady [25], p. 277, pl. XXIX, fig. 5—7. 
1933. Rhizammina indivisa Brady, Eichenberg [32], S. 168, Taf. XVH, Abb. 11. 
1935. Rhizammina indivisa Brady, Eichenberg [83], S. 2, Taf. VII, Abb. 9. 
1949. Rhizammina indivisa Brady, Cy66o0THHAa [12], erp. 19, ra6a. I, cur. 1, 2. 
1950. Rhkizammina indivisa Brady, Dain [31], р. 4. 
1951. Rhizammina indivisa Brady, Bartenstein & Brand [19], S. 265, Taf. 

I, Fig. 1. | 

Разполагаме с фрагменти от Югатитта. Черупката е дълга, тръбо- 
видна и сплесната. Стената е песъчлива. 

Разпространение. Широко разпространен вид, живущ от юра до днес. 
У нас има същото ниво. Изобилствува дт титона до валанжа в сонд. 
Р-6, с. Дългоделци; в титона и бериаса около с. Стубел и с. Горна Ве- 
реница и в титона на с. Ерден (Северозападна България). 

Cementctso HY PERAMMINIDAE 

Pox HYPERAMMINA BRADY, 1878 

HYPERAMMINA ELONGATA BRADY, 1878 

табл. Ш, фиг. 2 

1884. Hyperammina elongata Brady, Brad-y [25], p. 257, pl. XXIII, fig. 4, 7—10. 
1946. Hyperarymina elongata Brady, Cushman [29], p. 57, pl. I, fig. 12,13. 

Размери: дължина 1,995 мм; ширина 0,15 мм. 
Черупката е тясна, удължена. Образувана е от кръгъл или елипти- 

чен пролоколум и неподелена тръбовидна камера с повече или по-малко 
сплесната повърхност. Тази част от черупката, на която се намира апер- 
турата, е отчупена. Стената на черупката е дребнопесъчлива. 

Бележки. Нашите екземпляри се различават от тези, описани от 
Вгаду и СизП шап, чрез по-сплеснатата повърхност на пролоколума 
и тръбовидната камера. 

Разпространение. Широко разпространен в съвременните океани. 
Известен е и в горната креда на Тринидат. У нас в бериаса при с. Стубел 
(Северозападна България).
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Cemettcrso AMMODISCIDAE 

Pox AMMODISCUS REUSS, 1861 

AMMODISCUS CRETACEUS (REUSS), 1845 

табл. Ш, фиг. 3, 4 

1862. Cornuspira cretacea Reuss, Reuss [44], S. за, Taf. I, Fig. 10. 
1950. Ammodiscus cretaceus Reuss, Dam [31], р. 6. 
1952. Cornuspira cretacea Reuss, Богданович |2|- стр. 58, табл. 1, рис. 1. 

Размери: диаметър от 0,25 — 0,40 мм. 
Черупката е плоскоспирална и дискоидална със закръглена перифе-- 

рия. Началната камера е малка и трудно отличима. Следващата е дълга, 
тръбовидна и плътно завита в 5—8 правилни завоя, които нарастват 
равномерно. Спиралният шев е тесен и вдлъбнат. Апертурата е прост 
кръгъл отвор, разположен на края на тръбопроводната камера. Стената 
на черупката е фино песъчлива. 

Разпространение. Характерен вид за долната креда на Европа. Известен 
еи в горния барем на СССР; в неоком до ценоман на Германия; в 
неоком до алба на Холандия. У нас се среща в цялата долна креда. 
Единични екземпляри от него установихме и в бериаса при с. Горна Вере- 
ница и с. Стубел (Северозападна България). 

AMMODISCUS ЕГОМСАТИЗ п. зр. 

табл. Ш, фиг. 5--8 

Derivatio nominis: е/опрашз, удължен по формата на черупката. 
Но! о+ур: Екземплярът, даден на фиг. 5. 
Рага ур: Екземплярът, даден на фиг. 6--8. 
Locus typicus: около с. Ерден (Северозападна България). 
Stratum typicum: BapopuiuTe Ha титона. 
Материал: 36 екземпляра. 
Диагноза: Един вид от рода Ammodiscus cbc закръглена и удължена 
черупка, изградена от 3--4 спирални завоя. Шевовете са ясно вдлъбнати. | 
Апертурата е проста. 

Размери: дължина от 0,25 — 0,68 мм; ширина от 0,15 -- 0,32 мм.. 
Описание. Отделеният от нас вид притежава удължена и закръглена 

черупка, доближаваща се до формата на елипса. Началната камерка е 
неясна. Втората е тръбовидна и без прекъсване изгражда 4--5 спирални 
завоя. Всичките завои са понякога неправилно навити така, че правят 
черупката в напречен пререз почти кръгла. Това я доближава твърде 
много до p. Glomospira, HO поради равномерното еднопосочно навиване 
тя принадлежи към р. Аттофзсиз. шевовете са вдлъбнати и ясно отбе-. 
лязани на повърхността. Апертурата е кръгъл отвор, разположен на края 
на тръбовидната камерка.
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Бележки. Този вид варира само по големина, както и по дебелината 
на черупката. 

Разпространение. Често срещан вид за титона при с. Ерден, както и 
този при с. Горна Вереница. Рядък за титона на сонд. Р-6, с. Дълго- 
делци (Северозападна България). 

AMMODISCUS GAULTINUS BERTHELIN, 1880 

табл. Ш, фиг. 9—11 

1880. Ammodiscus gauitinus n. sp, Berthelin [23], p. 19, pl. 1, fig. 3. 
1938. Ammodiscus D, Hecht, Hecht [36], Taf. Tl а, Fig. 78— 81. 
1943. Аттоа!$си; ртшШипиз Вег пей 1п, Таррай [53], p. 481, pl. LXXVII, fig. 6 
1949. Glomospira gaultina Berthelin, С убботина 12) стр. 23, табл. I, фиг. 10--13.. 
1951. Ammodiscus gaultinus Berthelin, Bartenstein & Brand 119}, 5. 557. 

Taf. I, Fig. 13. 
1954. Ammodiscus gaultinus Berthelin, Bartenstein [22], S. 38, Taf. I, Не. 17--20. 
1957. Ammodiscus gaultinus Berthelin, Sztejn [47], S. 26, tabl. Il, fig. 3. 

Размери: диаметър от 0,12 --0,40 мм. 
Черупката е малка, плоскоспирална, с неравномерно закръглена пери- 

ферия. Началната камера е кръгла, а следващата е дълга и тръбовидна. 
Тя изгражда неравномерно 4--5 спирални завоя, които са слабо сплес- 
нати и се разполагат неправилно един към друг, което ги доближава до 
род Сотозриа. Посоката на завиването обаче не се изменя. Спиралният 
шев е вдлъбнат. Апертурата е на края на тръбовидната камера. Стената 
на черупката е фино песъчлива и почти гладка. 

Бележки. Описаните екземпляри се отличават от тези, намерени в 
ant—an6a y нас по изцяло небрежното разпределение на завоите на 
спиралата. 

Разпространение. В алба на Франция, Германия, Холандия, Оклахома 
и Тексас; във валанжа и хотрива на Полша; у нас -- в цялата долна 
креда. Описваме го от валанжа и бериаса на сонд. Р-6, с. Дългоделци, и 
бериаса при с. Горна Вереница и Стубел (Северозападна България). 

Pox GLOMOSPIRA 

_GLOMOSPIRA GORDIALIS (JONES & PARKER, 1860) 

табл. Ш. фиг. 12, 13 

1884. Аттойвсиз gordialis Jones « Рагкег, Вгайу [25], p. 333, pl. XXXVIH, 
ig. 7—9. 

1937. Е а gordialis Jones & Parker, Bartenstein & Brand [18], $. 133, 
Taf. IV, Fig. 5; Taf. X, Fig. 7. 

1946. Glomospira gordialis Jones & Parker, Cushman [29], p. 18, pl. Г, Не. 38—40. 
1918, Glomospira gordialis Jones & Parker, Dam [30], р. 176. 
1950. Glomospira gordialis Jones & Parker, Dam [31], p. 7. 

Размери: диаметър от 0,12--0,18 мм.
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Черупката е малка, образувана по неправилно завита спирала. Начал- 
ната камерка не е различима, а втората е дълга, тръбовидна и възлесто 
завита. Първите завои се издават силно над останалите, което придава 
на черупката почти кълбовидна форма. Спиралният шев е вдлъбнат. 
Апертурата не се наблюдава. Стената на черупката е финопесъчлива 
и гладка. 

Бележки. Описваните екземпляри се отличават от тези, намирани в 
барема--алба у нас, чрез общо по-малката си черупка и чрез по-не- 
брежно завиване на спиралата. 

Разпространение. Широко разпространен вид, известен от юрата до 
днес. Познат е в юрата на Германия, алб--неокома на Хонландия, 
горната креда на Тринидат и др. У нас идва във валанжа на сонд. Р-6, 
с. Дългоделци; бериаса при с. Стубел и титона при с. Ерден и с. Горна 
Вереница (Северозападна България). 

Семейство REOPHACDIDAE 

Род КЕОРНАХ МОМЕОКТ, 1808 

REOPHAX DENTALINIFORMIS- BRADY, 1881 

табл. Ш, фиг. 18 

1884. Reophax dentaliniformis Brady, Brady [25] p. 293, pl. XXX, fig. 21,22.. 
1936. Reophax dentaliniformis Brady, Franke [85], S. 19, Taf. I, Fig. 20. 
1959. Reophax dentaliniformis Brady, Каптаренко — Черноусова [5], стр. 26, 

табл. 1, рис. 10. 
Размери: дължина 0,38 — 0,64 мм; ширина 0,10 — 0,14 мм. 
Черупката е малка, денталинообразна, права. Образувана е от 3—5 

заоблени камери, бавно разрастващи по големина, разположени право- 
линейно една над друга. Шевовете са ясни и вдлъбнати. Апертурата е 
терминална, неясна. Стената на черупката е дребнопесъчлива. 

Разпространение. Описан е за горната юра на Швейцария. Известен 
еи в лиаса на Германия, както ив съвременните океани. У нас в титона 
при селата Ерден и Горна Вереница (Северозападна България). 

REOPHAX NEOMINUTISSIMA BARTENSTEIN & BRAND, 1951 

табл. Ш, фиг. 19--21 

1951. Reophax minutissima n. sp, Bartenstein & Brand [19], S. 266, Taf. I, Fig. 12 
1952. Reophax neominutissima Bartenstein & Brand [21], S, 342. 

Размери: дължина 0,30--0,50 мм; ширина 0,07--0,0 мм. 
Черупката е малка, удължена, права или леко извита, едноредна. 

В повечего екземпляри се наброяват 6 камерки, които нарастват бавно 
по големина към апертурния край или са почти еднакви. Повърхността 
на отделните камери е силно сплесната и като че ли е вгъната в центъра. 
Шевовете са леко вдлъбнати или слабо дъговидно извити. Апертурата е 
елипсовидна, проста. Стената на черупката е финопесъчлива, стъкловидна 
и блестяща. 

Разпространение. В средния валанж и долния хотрив на Североза- 
падна Германия. У нас в бериаса и по-често във валанжа на сонд. Р-6,
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с. Дългоделци, и единични екземпляри в бериаса и титона при селата 
Горна Вереница и Стубел и титона при с. Ерден (Северозападна България). 

REOPHAX SP. 

табл. Ш, фиг. 22—24 

Разполагаме с 3—4 екземпляра от този представител на род Юеорйах. 
Размери: дължина 0,48 мм; ширина 0,15 мм, 
Черупката е дълга, кръгла в напречен пререз. Началният й край е 

заострен, а апертурният разширен и заоблен. Обикновено се наброяват 
5 почти сферични камери, които са малко по-широки, отколкото високи. 
Те нарастват бързо, като последната е най-уголемена. Шевовете са ясни, 
вдлъбнати и почти прави. Апертурата е връхно разположена. Стената на 
черупката е зърнесто песъчлива. 

Разпространение. В бериаса Ha сонд. Р-6, с. Дългоделци (Северо- 
западна България). 

Семейство /ТИОМШРАЕ 

Pox TROCHAMMINOIDES CUSHMAN, 1910 

TROCHAMMINOIDES PROTEUS KARRER, 1865 

табл. ГУ, фиг. 3,4 

1884. Trochammina proteus Karrer, Brady [25], r. 341, pl, XL, Но. 1--3. 
1899. Trochammina proteus Karrer, Flint [34], p. 281, pl. XXV, fig. 3. 
1933. Trochamminoides proteus Karrer, Cushman [28}, pl. IV, fig. 24, 25. 

Размери: диаметър 0,30 —0,50 мм. 
Черупката е закръглена със заоблена периферия. Образувана е от 

около 3 почти правилни завоя на спиралата. Последният завой е слабо 
издаден над останалите. Камерите са многобройни, около 14--18, и при- 
лепват плътно една към друга. Повърхността им е леко изпъкнала. 
Шевовете са леко вдлъбнати. Апертурата е неясна. Стената на черупката 
е дребнопесъчлива. 

Разпространение. Широко разпространен вид, познат ив съвременните 
океани. У нас в титона при селата Ерден и Стубел (Северозападна 
България). 

Pon HAPLOPHRAGMOIDES CUSHMAN, 1910 

HAPLOPHRAGMOIDES CF. CUSHMANI LOEBLICH & TAPPAN, 1946 

табл. Ш,. фиг. 27—29 

1946. Нарорвгавто ез cushmani y. sp., Loe blich&T appan [38]; p. 244, pl. XXXV, 
1g. 4. : 

1951. Huplophragmoides cushmani Loebl.& Tapp. Bartenstein & Brand [19], 
5. 485, Taf. I, Fig. 23. 

1958. Haplophragmoides cushmani Loe bl. & Tapp., Sztejn [48], str. XI, fig. 11. 
Разполагаме с 5--6 екземпляра от този представител на р. Наро- 

рвгартощез, които стоят най-близо до Нар!орвгартодез cushmani 
Loebl. & Tapp. 

Размери: дължина 0,20 mM; ширина 0,15 мм. 

12 Год. на Управлението за геол. проучв.
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По-пълно този вид е описан от апта по р. Русенски Лом |4 Наме- 
рените в бериаса вкземпляри имат малка, почти кълбовидна черупка. 
Периферията е налобена и широко заоблена. Пъпният център е леко 
вдлъбнат. Камерките са 5, ясно отделени от вдлъбнати и почти прави 
шевове. Апертурата е неясна. 

Бележки. Екземплярите от бериаса са дребни и лошо запазени, но 
по общи белези се доближават най-много до Нарорйгарто4ез сизвтат! 
Loebl. & Tapp, намерен в апт--алба у нас. 

Разпространение. В долния алб на Оклахдма и Тексас и във валанжа 
на Полша. У нас в горния апт по р. Русенски Лом и в бериаса при 
с. Стубел (Северозападна България). 

HAPLOPHRAGMOIDES AFF. NEOCOMIENSIS (CHAPMAN, 1894) 

табл. Ш, фиг. 25, 26 

1948. Haplophragmoides neocomiana (Chapman), Раш [30], р. 176. 
1957. Нарорвгагто!4ев пеосотапа СПпартап, 521е)п [47], $. 29, вЫ. Ц, Нч. 8. 
1958. Haplophragmoides neocomiensis Chapman, Sztejn [48], str. 11, fig. 13. 

Размери: дължина 0,20 — 0,25 мм; ширина 0,19 мм. 
Черупката е малка, леко сплесната и с неправилно заоблена форма. 

Периферията е закръглена. Началният завой не се различава. Последният 
е образуван от 5--7 камери, които понякога са неясно очертани. Тяхното 
разположение в пъпния център е замаскирано от образуваното на това 
място стъкловидно вещество. Шевовете са слабо вдлъбнати или почти 
равни, ясно забележими. Апертурата се разполага в основата на послед- 
ната камера. Стената на черупката е финопесъчлива, матово стъкловидна. 

Бележки. Нашите екземпляри описваме като Нарорйгартоез «aff. 
neocomiensis; понеже при тях трудно се наблюдава началният завой, имат 
обикновено 6 камери в последния и черупката им е леко сплесната. 
Освен това ги намираме в по-ниско ниво от описаните в чужбина екзем- 
пляри на вида. Считаме, че описваните от нас екземпляри се нуждаят от 
допълнително изследване при наличие на по-добре съхранен и повече 
материал от юрата и долната креда. 

Разпространение. В хотрива на Холандия, алба на Англия и валанжа 
на Полша. У нас в титона, бериаса и валанжа от сонд. Р-6, с. Дълго- 
делци, бериаса и титона при с. Горна Вереница и титона при с. Ерден 
(Северозападна България). 

HAPLOPHRAGMOIDES SP. 

табл. ГУ, фиг. 1, 2 

Притежаваме 2 екземпляра от този представител на р. Haplophrag- 
moides. 

Размери: ширина 0,12 и 0,13 мм. 
Черупката е малка, закръглена, инволютна. Периферията й е широко 

заоблена, леко налобена. Наброяват се 4 равномерно нарастващи по го-
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лемина камери, ясно очертани и с изпъкнала повърхност. Шевовете са 
прави, вдлъбнати. Апертурата е неясно очертана в основата на послед- 
ната камера. Стената на черупката е песъчлива. 

Бележки. Описваните от нас екземпляри по външен вид са много 
сходни с изобразените от 1 оуй|40, р, ПУ, Не. 16 поп 17) Аттобасий- 
1е5, който според този автор представлява млада форма ot Ammobacu- 
Шез зибаедиайз Май. Засега обаче поради недостатъчното количество. 
на екземплярите, с които разполагаме, не можем да дадем една по-пълна 
характеристика на описваните от нас екземпляри. Приемаме ги за Нар!о- 
рвгаргто! ез, понеже идват в асоциация с представители от този род. 

Разпространение. Във варовиците на титона от сонд. Р-6, с. Дъл- 
годелци, и титона при селата Горна Вереница и Ерден. 

Pon AMMOBACULITES CUSHMAN, 1910 

AMMOBACULITES SUBCRETACEUS CUSHMAN & ALEXANDER, 1930 

табл. ТУ, фиг. 12,13 

1930. Ammobaculites subcretacea Cushman & Alexander [27], p. 6, pl. Il, fig. 9, 10 
1958. ees Subcretaceus Cushman & Alexander, Sztejn [48], str. 13 

У нас видът е описан за апта по р. Русенски Лом [4]. 
Размери: дължина 0,65 мм; ширина на завитата част 0,48 мм. 
От описаните за апта екземпляри на вида намерените в бериаса се 

отличават с по-малък размер и по-грубопесъчлива черупка. По тези бе- 
лези те се доближават до екземплярите на Ваг!епз!е1п « Вгапа |19) 
от валанжа на Германия. 

Разпространение. В долната креда на Германия, алба на Оклахома, 
Тексас и Холандия, барема на Тринидат и валанжа на Полша. У нас в 
апта по р. Русенски Лом. Намираме го и в бериаса при с. Стубел (Се- 
верозападна България). 

Семейство ТЕХТОГАЮПРАЕ 

Pon TEXTULARIA DE FRANCE, 1824 

TEXTULARIA FOEDA REUSS, 1845 

табл. ТУ, фиг. 5--9 

1935. Texiularia foeda Reuss, Eichenberg [83], S. 4, Taf. VH, Fig. 3. 

Размери: дължина 0,40 — 0,60 мм; ширина 0,12 — 0,16 мм. 
Черупката е малка, сплесната, с конична форма. Периферията й е 

закръглена и слабо налобена. Началният край е стеснен и полузаострен, 
а апертурният разширен и закръглен. Притежава многобройни 20--24
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ниски, леко изпъкнали камери, които нарастват равномерно по големина. 
Шевовете са тесни, вдлъбнати и почти хоризонтални, Апертурата е в ос- 
новата на последната камера. Стената на черупката е ситнопесъчлива, 
добре загладена. 

Бележки. Екземплярите на този вид могат да бъдаг сплеснати и де- 
формирани в различна степен и в различна посока. Този белег е харак- 
терен както за описваните екземпляри от валанжа, така и за тези, наме- 
рени в останалите поделения на долната креда у нас. 

Разпространение. Е! спепЬеге съобщава вида за апта на Германия. 
У нас се среща в долната креда на Северна България. Описваме го от 
валове на сонд. Р-6, с. Дългоделци и с. Стубел (Северозападна Бъл- 
гария). 

TEXTULARIA JURASSICA GUMBEL, 1862 

табл. ГУ, фиг. 10, 11 

1955. Textularia jurassica Giimbel, Siebold, E. & J. [45], p. 98, abb. 2 a, b, 
tabl. ХШ, Не. 1. 

1959. Textularia jurassicaGimbel, Kantapenxo—UepuHoycosa [5] стр. 48, табл. 
VII, puc. 8 a, b. 

1959, Textularia jurassica Giimbel, Lloyd [40], p. 314, pl. LIV, fig. 26. 

Размери: дължина 042 - 0,60 мм; ширина 0,14 — 0,20 мм. 
Черупката е удължена, слабо сплесната, стеснена в началния край. 

Периферията й е заоблена, равна. Камерите са многобройни, нарастващи 
бавно и равномерно по големина. Във всяка от страничните плоскости 
на черупката се наброяват около 14 камери, които прилепват плътно 
една към друга. Шевовете са съвсем леко вдлъбнати, почти равни, трудно 
забележими. Те се разполагат перпендикулярно към оста на черупката. 
Апертурата се намира в основата на последната камера. Стената на че- 
рупката е дребнолесъчлива. 

Разпространение. В долния малм на Германия, оксфорда на Днепро- 
Донецката впадина и кимериджа на Англия. У нас в титона при с. Ерден 
и Горна Вереница (Северозападна България). 

Pon BIGENERINA D’ORBIGNY, 1826 

BIGENERINA MINIMA М. SP. 

табл. ГУ, фиг. 14--18 

Derivatio nominis: minima на латински малка, по размерите на че- 
рупката. 
Но! отур: Екземплярът на фиг. 18. 
Paratyp: Екземплярът на фиг. 14--17. 
Locus typicus: северозападно от с. Стубел (Северозападна България) 
Материал: 17 екземпляра. 
Диагноза: Един вид от рода Вшепеппа. Малка, удължена черупка, из- 
градена от къса двуредна част и по-дълга едноредна. Шевовете са- 
ясни. Апертурата е връхна. 

Размери: дължина 0,25 — 0,58 мм; ширина 0,12 — 0,17 мм.
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Описание. Този вид притежава удължена черупка с кръгъл до елип- 
совиден напречен пререз. Началният й край е заострен. Двуредната 
част е малка и заема до 1 от височината на черупката. Тя е образу- 
вана от малки, ниски камери по 4--5 в един ред. Началните камери са 
трудно различими, но впоследствие се уголемяват и стават по-закръглени 
и издути. Едноредната част на черупката е изградена от 2—3 почти 
кръгли камери, които са малко по-широки, отколкото високи. Шевовете 
са тесни, вдлъбнати в двуредната част и равни и трудно различими в 
едноредната. Към оста на черупката те са по-вдлъбнати и по-огънати. 
Апертурата е малка и се разполага на леко издадения край на послед- 
ната камера. Стената на черупката е финопесъчлива. 

Бележки. Освен описваните екземпляри, коите са от бериаса при 
с. Стубел, в титона от сонд. Р-6, с. Дългоделци, намерихме няколко 
екземпляра, който са с твърде малки размери, но които по всяка вероят- 
ност са идентични с бериаските екземпляри на вида. 

Bigenerina minima n. зр. се различава от описваната за валанжа на 
Tepmanua [19] Bigenerina clavelata Гоев!. & Тарр. чрез много по-късата 
едноредна част на черупката, по-малък брой камери и общо с по-мал- 
ките си размери. 

Разпространение. Често.срещана в бериаса и по-рядко в титона около 
селата Горна Вереница и Стубел и рядко в титона при с. Ерден и сонд. 
Р-6, с. Дългоделци (Северозападна България). 

Семейство ТКОСНАММИМ АЕ 

Pox TROCHAMMINA PARKER & JONES, 1860 

-TROCHAMMINA GLOBIGERINIFORMIS PARKER ET JONES, 1865 

табл. ГУ, фиг. 19, 20 

1884. Мар(от свриат globigeriniforme Park. a. Jones, Brady [25], p. 312, pl. XXXV, 
ig. 10, 11 

1892. Haplophragmium globigeriniforme Park. a. Jon., Chapman [26], p. 324, pl. V, 
ig. 16. 

1937. Trochammina globigeriniformis (Park. a. Jon), Bartenstein & Brand [18]. 
p. 189, taf. 1 A, fig. 21; taf. 4, fig. 13; taf. V, fig. 76. 

1959. Trochammina globigerini formis (Park. a Jon), Kantrapenko. — Черно- 
усова [6], стр. 42. 

1959. Krochammina globigeriniformis (Park. a. Jon.), Kanta ренко. - Черно- 
усова [5], стр. 52, табл. УШ, рис. 4 ав. 

1959. госваттта к globigeriniformis Park. a. Jon. Lloyd |40), р. 317, pt. LIV, fig. 31; 
ех! Но. ос.“ 

Размери: дължина 0,30 — 0,40 мм; ширина 0,25 — 0,35 мм.
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Черупката е глобигериноподобна, дебела, с широко закръглена пе- 
риферия. Образувана е от два завоя на спиралата. В началния завой се 
забелязват няколко дребни и неясни камери, които заемат една малка 
част от размерите на черупката. За разлика от тях камерите на послед- 
ния завой на брой 4 са ясно по-големи, заоблени и с изпъкнала повърх- 
"ност. В пъпната област има тясно пъпно вдлъбване. Шевовете са вдлъб- 
`нати, прави. Апертурата не се наблюдава ясно. Стената на черупката е 
дребнопесъчлива. 

Разпространение. В лиаса и догера на Германия, в. кимериджа и 
алба на Германия и в калова и проблематичните горноюрски—долнокредни 
седименти в Днепро-Донецката впадина (СССР). Намерен е също и в 
съвременните океани. У нас в титона при с. Ерден и Горна Вереница 
(Северозападна България). 

TROCHAMMINA NEOCOMIANA MJATLIUK, 1939 

табл. ГУ, фиг. 21—23 

1939. Trochamina пеосотапа Мятлюк |8|, стр. 51, табл. 1, рис. 10. 
Размери: диаметър 0,20 — 0,50 мм. 
Черупката е ниско трохоидна, сплесната, заоблена. Периферията й 

е налобена по очертанието на камерите. На дорзалната страна се на- 
блюдават 2 завоя на спиралата с около 10 камери. На вентралната 
страна се вижда само последният завой, съставен от 5--6 камери, които 
нарастват много бавно по големина. Те имат приплесната повърхност и 
при подреждането си се застъпват злабо една друга. Шевовете са вдлъб- 
нати. Апертурата е цепнатовидна и се разполага на вентралния край 
на последната камера. Стената на черупката е дребнопесъчлива. 

Разпространение. В неокома на Средното Псволжие. У нас във валанжа 
от сонд. Р-6, с. Дългоделци, и бериаса около с. Стубел (Северозападна 
България). 

TROCHAMMINA SQUAMATA JONES & PARKER, 1860 

табл. 1У, фиг. 24—27 

1884. Trochammina squamata Jon. a. Park. Brady [25], ©. 337, pl. XLI, fig. 3 a—c, 
1937. Trochammina squamata Jon, a. Park, Bartenstein & Brand [18], 5. 190. 

Taf. VI, Fig. 41; Taf. XI B, Fig. 29; Taf. XXII, Fig. 22 a, b. 
1959. Trochammina squamata Jon. a. Patk., Lloyd [40], p. 316, pl. LIV, fig. 290; 

text. fig. 5. 
Размери: височина 0,17 — 0,32 мм; ширина 0,12 — 0,25 мм. 
Черупката е трохоидна, заоблена, сравнително тънка. Вентралната 

страна е леко вгъната. В последния завой се наброяват <--7 камери, 
които нарастват бавно по големина. Началните завои са тесни, неясни. 
Шевовете са почти прави, леко вдлъбнати. Апертурата е ниска и се раз- 
полага в основата на последната камера. Стената на черупката е дребно- 

песъчлива.
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Разпространение. Видът е познат в лиаса и догера на Германия, в 
кимериджа на Англия и в съвременните океани. У нас в титона от сонд. 
Р-6, с. Дългоделци, с. Ерден и с. Горна Вереница (Ссверозападна Бъл- 

гария.. 

Семейство VERNEUILINIDAE 

Pox VERNEUILINOIDES LOEBLICH & TAPPAN, 1949 

VERNEUILINOIDES NEOCOMINSIS (MJATLIUK, 1939) 

табл. У, фиг. 1—4 

1989. УегнешШпа пеосопёет5 Мятлюк 8, стр. 50, табл: |, рис. 12, 18. 
1951. Verneuilinoides neocomiensis Mjatiliuk, Ваг епз ети 4 Втапа 1191, 8. 276, 

taf. IV, fig. 77, 328. 
1957. Verneuilina neocomiensis Mjati., Sztejn [47], sir. 32, tabl. П, Но. 13. 
1958. Verneuilina neocomiensis Mjatl., Sztejn [48], str. 15, fig 23. 

Размери: дължина 0,28 — 0,60 мм; ширина 0,10 — 0,12 мм. 
Черупката е триредна, удължена с почги успоредни страни. Начал- 

ният й край е слабо стеснен. В пререз има елипсовидна до почти кръгла 
форма. Камерите са многобройни, наредени винтово-спирално по 3 във 
всеки завой. Във всеки ред се наброяват 10--12 по-широки, отколкото 
високи камери. Шевовете са ясно вдлъбнати и прави. Апертурата се 
открива в основата на последната камера. Стената на черупката е фино- 
песъчлива и гладка.. | 

Бележки. Нашите екземпляри от валанжа обикновено имат тесни 
и дълги черупки, понякога и деформирани, идентични с тези от валанжа 
на Германия, както и тези от валанжа на Полша. При сравнение с ек- 
земплярите на Мятлюк те се доближават само до екземпляра на рис. 12, 
която за съжаление не е много ясна. От последния нашите форми се 
отличават главно с по-дълга и по-тясна черупка. Дължината на нашите 
еквемпляри е 0,60 срещу 0,57 мм с тези от Средното Поволжие, 
а ширината 0,12 срещу 0,15 мм, на руските екземпляри и камерките 
са по-многобройни. Не е изключена възможносгта описваните във ва- 
-ланжа тесни удължени форми, като Verneuilinoides neocomiensis (Mjat|.), 
да представляват един самостоятелен вид. 

Трябва да добавим, че описаният от неокома на Варненско [3] вид, 
xato Verneuilina neocomiensis Mjatl., също не е идентичен с описваните 
екземпляри от валанжа и бериаса на Северозападна България. 

Разпространение. Описан е за неокома на Средното Поволжие 
(СССР). Известен е и във валанжа на Полша и Германия. У нас във 
валанжа и бериаса на сонд. Р-6, с. Дългоделци, и бериаса при с. Стубел 
(Северозападна България).
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Род GAUDRYINELLA PLUMMER, 1931 

GAUDRRYINELLA HANNOREVANA BARTEHSTEIN & BRAND, 1951 

табл. У, фиг. 11—18 

1951. учийгутейа hannoverana Bartenstein & Brand [19], S. 276, Taf. IV 
Fig. 429, 78. 

г Размери: дължина 0,225 — 0,50 мм; ширина 0,15 мм. 
Черупката е удължена, тясна, със заоблена или слабо приплесната 

повърхност: При някои от екземплярите се наблюдава ясно къса триредна 
част, образувана от няколко неясно очертани камерки. Следват няколко 
двуредно разположени камери, които накрая преминават в едноредни. 
Наброяват се 6--7 камери в двуредната част на черупката. Отделните ка- 
мери се разподагат в малък отстъп една от друга, но обикновено са 
плътно прилепнали. Повърхността им е леко изпъкнала. Шевовете са по- 
вече или по-малко вдлъбнати. Апертурата е терминална и представлява 
малък заоблен, пепнатовиден отвор. Стената на черупката е финопе- 
съчлива. 

Разпространение. В горния валанж и долния хотрив на Северозападна 
Германия. У нас в бериаса на сонд. Р-6, с. Дългоделци (Северозападна 
България. 

Семейство /ТООМШРАЕ 

Pox PSEUDOCYCLAMMINA JABE ET HANZAWA, 1926 

PSEUDOCYCLAMMINA EX. GR. SEQUENZA MERIAN VAR MINOR MOHL,, 1938 

ra6a. V, par 5 

1938. Pseudocyctamina sequana Merian var. minor Mohler а, 5. 16, 17, fig. 5; 
tabl. 1, Но. 5,6. 

1954. Pseudocyclamina sequana Merian var. minor Mohler, Bielecka & Poza-- 
ryski [24], p. 30, tabl. Il, fig. 9. 
Размери: дължина 0,32 мм; ширина 0,025 мм. : 
Черупката е малка, почти инволютна, странично сплескана. Перифе- 

рията йе стеснена и съвсем леко налобена по очертанието на камерите. | 
Централната част на черупката е малко вдлъбната. Камерите на началния. 
завой са тесни и почти покрити от тези на следващия. В последния се 
наброяват около 10 камери, които нарастват равномерно по големина. 
Повърхността им е деко изпъкнала. Шевовете са слабо вдлъбнати и едва 
извити назад. Апертурата е неясна. Стената на черупката е дребнопе- 
съчлива. 

Бележки. Нашите екземпляри описваме като ех. рг. (от групата) по- 
ради недостатъчното им количество за едно пълно наблюдение, което 
се налага още г затова, защото са намерени в по-високо ниво -- титон. 

Разпространение. В секвана на швейцарската юра и в кимериджа 
на Полша. У нас в титона при с. Ерлен (Северозападна България).
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Семейство OPHTHALMIDIIDAE 

Pox BULLOPORA QUENSTAETD, 1856 

BULOPORA SP. 

табл. М, фиг. 6 

Размери: дължина 0,60 мм. 
Черупката е фина, малка, удължена. Началните камери не са запа- 

зени. Следващите са малки, закръглени и се подреждат почти праволи- 
нейно една над друга. Наброяват се 6 камерки, Последната от тях е 
леко удължена. Шевовете са вдлъбнати, ясни. Апертурата е проста: 

Разпространение. В титона при с. Ерден (Северозападна България) 

Pox NUBECULINELLA CUSHMAN, 1929 

NUBECULINELLA AFF. TENUA BYKOVA, 1952 

табл. У, фиг. 7—10 

1952. Hubeculinella tenua ВукКоуа—Богданович [2], стр. 65, табл. П, рис, 5--8 

В титона на с. Горна Вереница установихме няколко екземпляра 
от ЛАибесийпеЦа {епиа ВуКоуа, идентични с тези на фиг. 7 и 8 от 
Богданович [2]. 

Размери: дължина 0,35 — 0,62 мм; ширина на завитата част 
0,12 — 0,15 мм. 

Черупката е малка, съставена от начална почти кръгла част и втора 
дълга почти тръбовидна. Началната част е слабо сплесната, изградена 
от кръгла камерка, около която се завива в полукръг втора тръбовидна. 
В нашите екземпляри над завитата част следва една изправена ка- 
мерка, която в пререз е кръгла. Към основата тя е слабо разширена, а в 
края стеснена. Шевовете са слабо вдлъбнати, ясно отбелязани на по- 
върхността. Апертурата е кръгъл отвор, разположен на края на послед- 
ната камерка. 

Бележки. От описаните екземпляри |2), изградени от няколко едно: 
редни камерки, ние не разполагаме. 

Разпространение. Рядък вид за горния калов на СССР. У нас също 
е рядък за титона на с. Горна Вереница (Северозападна България).
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Семейство LAGENIDAE 

Род ВЕМТАММА ОПОКВТОМУ, 1826 

DENTALINA VARIANS TERQUEM, 1866 

табл. У, фиг. 19, 20 

1866. Dentalina varians Terquem [50], p. 412, pl. V, fig. 19. 
ив 1987. Dentalina varians Terquem, Bartenstein & Brand [18], S. 185, Taf 

, 1951. Dentalina varians Terquem, Bartenstein & Brand [19], $. 311, Тай. 
X, Fig. 241, 242. 

Разполагаме с няколко екземпляра от Пешайпа varians Terquem. 
Размери: части с дължина 050 -- 0,80 мм. 
Черупката е тясна, леко огъната, изградена от бутилко видни камерки. 

Шевовете са тесни и слабо вдлъбнати. Апертурата е терминално раз- 
положена. 

Разпространение. В лиаса, догера и валанжа на Германия и в лиаса 
на Франция. У нас в тигона около селата Ерден, Горна Вереница и Сту- 
бел (Северозападна България). 

Семейство ROT ALHIDAE 

Род SPIRILLINA EHRENBERG, 1843 

SPIRILINA ELONGATA BIELECKA & POZARYSKI, 1954 

табл. Ш, фиг. 14, 15 

1954. Spirilina elongata Bielecka & Pozaryski [24], зи. 67, tabl’ X, fig. 53. 

Размери: диаметър по удължената част 0,20 — 0,45. mM. 
Черупката е плоскоспирална, елипсовидна. Периферният край е за- 

облен. Началната камера обикновено е разядена от киселината и не се 
наблюдава. Следващата камерка е тръбовидна, нарастваща бавно по го- 
лемина към периферния край на черупката. Завойте на спиралата са 
около 3--4. Те са плътно прилепнали един към друг и неясно очертани. 
Апертурата се разполага на края на тръбовидната камера. Стената на 
черупката е варовита, пореста и често пъти излужена. 

Разпространение. В кимериджа на Централна Полша. У нас в титона 
от сонд. Р-6, с. Дългоделци, и този около селата Ерден, Горна Вереница 
и: Стубел (Северозападна България). |
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SPIRILLINA ORBICULA TERQUEM & BERTHELIN, 1875 

ra6a. Yl, mur. 16, 17 

1954. Spirillina orbicula Terquem & Berthelin, Bielecka & Pozaryski [24], 
str. 67, iabl. X, fig. 54. 

Размери: диаметър 0,17 mM. 
Бележки. У нас този вид е описан за средния лиас при с. Саранци 

и с. Брезе и горния лиас от с. Зимевица, Софийско [13]. 
Титонските екземпляри на вида се отличават от лиаските главно с 

по-малка тънка и стъкловидна черупка. 
Разпространение. Изобилствува в титона на селата Ерден и Горна 

Вереница, по-рядък за титона на сонд. Р-6, с. Дългоделци и с. Стубел, и 
единични екземпляри в бериаса при с. Горна Вереница и сонд. Р-6, 
с. Дългоделци (Северозападна България). 

Pox TROCHOLINA PAALZOW, 1922 

TROCHOLINA SOLECENSIS BIEL. & POZ. 

табл. \У, фиг. 21—28 

1954. Trocholina solecensis Biel. & Poz. [24], str. 69, tabi. XI, 57. 

Размери: височина 0,25 мм; диаметър на основата 0,30 мм. 
Черупката е ниско конична, изградена от 5--8 спирални завоя. Вен- 

тралната страна е плоска и на 1 от нейния диаметър се разполагат 
10--15 зърнести образувания. Те са подредени така, че последният завой 
остава обикновено открит. В много случаи откъм вътрешния ръб на по- 
следния завой се забелязва тенденция към слабо набраздяване. Шево- 
вете са тесни и едва вдлъбнати. Апертурата не се наблюдава. Стената 
е варовита и. гладка. 

Бележки. Този вид варира по отношение височината ча конуса, както 
и по броя на зърнестите образувания, освен това и по диаметъра на 
зърнестия диск на вентралната страна. 

Разпрсстранение. В кимериджа на Полша. У нас е установена в ти- 
тона при селата Ерден, Горна Вереница (Северозападна България). 

Pon PATELLINA WILLIAMSON, 1858 

PATELLINA SUBCRETACEA CUSHMAN A. ALEXANDER, 1930 

табл. М, фиг. 24--27 

1930. Patellina subcretacea Cushman a. Alexander [27], p. 10, pl. Ш, fig. 1. 
1943. Patellina subcretacea Cushman a. Alex., Tappan eh р. 511, pl. LXXXIIL, fig. 4. 
1948. Patellina subcretacea Cush. а. Alex., Dam [30], р. 
1949. м, subcretacea Cush. a. Alex., Loeblich ‘& в аррап 1891, р. 264, р!. 

ig. 3. 
1950. Putellina subcretacea Cush. a Alex., Dam [8l], p. 47. 
1991. Patellina subcretacea Cush. a. Alex, Bartenstein a. Brand [19], S. 325, 

Taf. XI, Fig. 319. 
1957. Patellina subcretacea Cush. a Alex, Sztejn [47], str. 80, tabl. X, fig. 92.
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Размери: височина 0,06 мм; диаметър на основата 0,12 мм. 
Черупката е малка, спирално завита, с нискоконична форма. Вентрал- 

ната страна е силно вдлъбната. Дорзалната е по-ниско или по-високо 
конично изпъкнала и е образувана от 5—6 завоя на спиралата. Начал- 
ните завои са трудно отличими. В по-късните ясно се наблюдават във 
всяка по 2 тесни и лентовидни камери. Последните са с леко назъбена 
периферия. По повърхността на всички камерки на дорзалната страна се 
различават допълнителни тесни преградки. Шевовете са тесни, плоски, 
понякога трудно отличими. Има характерната за рода апертура. Стената 
на черупката е варовита, гладка. 

Бележки. Този вид варира по отношение височината на конуса и 
общата големина на черупката. 

. Разпространение. В хотрива и алба на Холандия, апта на Оклахома 
и Тексас. Познат е и във валанжа на Германия и Полша. У нас се среща 
често в цялата долна креда (валанж--алб) на Северна Бългрия. Опи- 
сваме го от валанжа и титона на сонд. Р-6, с. Дъдгоделци, бериаса и 
титона при с. Горна Вереница и титона при с. Ерден (Северозападна 
България). 
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МИКРОФАУНА ТИТОН-ВАЛАНЖИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В СЕВЕРО- 
ЗАПАДНОЙ БОЛГАРИИ 

П. М. Йовчева и Е. Трифонова 

РЕЗЮМЕ 

В настоящей работе сделана попытка отделить отложения верхней 
юры от отложений нижнего мела в Михайловградском районе (Северо- 
Западная Болгария) по микрофауне. Основным материалом для наблюдения 
послужил разрез нижнего мела и верхон верхней юры вскрытый скважиной 
Р-5 — Дылгоделцы в Михайловградском районе (Северо-Западная Болгария): 
Кроме того, с целью сопоставления и дополнения микрофаунистических 
данных по титонским и берриасским отложениям, которые полного осве- 
щения скважиной Р-6 не получили, были просмотрены также и разрезы 
титона и титон-берриасса- из других мест (сс. Ерден, Горна Вереница, 
Стубель и др.) того же района. 

Пробы обрабатывались 80/-ым раствором уксусной кислоты. В работе 
Дается микрофаунистическая характеристика отложений. титона, берриасса 
и валанжина по отдельным местонахождениям. Литологически эти отло-. 
жения представлены известковой фацией, незаметно изменяющейся в вер- 
тикальном направлении. 

В помещенных в конце работы выводах указано, что отложения ти- 
тона, берриасса ‘и валанжина имеют близкие, но ясно разграничимые сооб- 
щества фораминифер. В титоне преобладают и являются более характер- 
ными представители рода ЗриШта с видами 5риШта огисша Тега в. 
Berth. u Spirillina elongata Biel& Рог., а также и с разнообразнътми 
Trochammina — Trochammina squamata Jon. & Park, Trochammina 
globigeriniformis Par. & Jon., Ammodi:cus elongatus n. sp., Haplophrag- 
moides, aff. neocomiensis (Chapman), Trocholina solecensis Biel & Poz., 
Patellina subcretacea Cush. & Alex., вместе с единичнътми зкземплярами 
-Trochamminoides proteus (Karrer), Bigenerina minima n. sp. и пр. 
(puc, 3). 

Описанное выше сообщество имеет большое сходство с сообщест- 
вами других ярусов мальма в этом районе, чем в отложениях нижнего 
мела. На основании установленной микрофаунь доказывается, что бер- 
риасс следует относить к нижнему мелу; в его сообществах отсутствует 
более значительная часть видов, характерных для титона. Из последних 
остались, главным образом: НарорЁгаето@ез$ а//. пеосотепт515 (СВар- 
тап) и Врепетта тиита п. зр. Одновременно с ними появляются и 
виды, характерные для нижнего мела, как например, Ггосйаттита пеосо- 
тапа Ма! 1, Verneuilinoides пеосотензв {М]а11.), вместе с Атто- 
discus gaultinus Berth, Reophax пеоттийззипа Ват!. «. Вгапд. идр. 
(рис. 3). Микрофауна валанжина различается от микрофауны предыдущих. 
горизонтов, главным образом, по разнообразию видов, из которых чаще 
всего встречаются Trochammina neocomiensis Mjatl. Verneuilinoides 
heocomiensis (Mjatl.), a также (в большом количестве) Кеорйах пеопипи- 
tissima Bart. & Brand., Ammodiscus gaultinus Berth. u Textularia foeda 
Reuss, koropnie sMecte c Ammobaculites subcretaceus Cush. & Alex. x 
другими форминиферами составляют сообщество валанжина (рис. 4). Кроме.
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фораминифер в шлифах были определены и тинтинниды. Характерным 
для титона является сообщество, состоящее из Са/лопеЦа арта Гог. 
u Calpionella еШриса Сай1всй. В берриасском ярусе присутствуют 
Tintinnopsella carpathica (Murg. & Fill). Tintinnopsella oblinga (Ca- 
disch), Calpionella elliptica (Cadisch), a B валанжинском - Calpionel- 
lites darderi (Colom), Stenosemelopsis hispanica (Colom) u_ Tintinnop- 
sella carpathica (Murg. & Fil)). 

В работе описаны 30 видов фораминифер, из которых 2 новых вида 

и 7 видов тинтиннид. : 

AMMODISCUS ELONGATUS N. SP. 

табл. Ш, рис. 5—8 

Описание. Раковинка удлиненная и закругленная, приближающася по 
форме к эллипсу. Начальная камера выражена плохо, а вторая имеет форму 
трубки, образующей 4—5 спиральных оборотов. Обороты иногда непра- 
вильно свернуты, вследствие чего раковина в поперечном разрезе выгля- 
дит почти круглой. Поэтому она очень похожа на С1ошозр!иа, но из-за 
свернутости в одной плоскости она принадлежит к p. Ammodiscus. Ubu 
углубленные и ясно выражены на поверхности. Апертура с круглым ус- 
тием, расположенным в конце трубчатой камеры. 

Примечания. Этот вид изменяется только по величине и толщине 

раковины. 
Распространение. Часто встречающийся в отложениях титона в районе 

сс. Ерден и Горна Вереница вид. В титоне, пройденном скважиной Р-6, 
Дылгоделцы, встречается редко. 

BIGENERINA MINIMA М. $Р. 

табл. ГУ, рис. 14—18 

Описание. Раковина удлиненная; в поперечном разрезе круглая до 
эллипсовидной. Начальный ее конец заострен. Двурядная часть небольшая 
и занимает до 1/3 высоты раковины, состоит из небольших низких камер 
по 4—5 в ряду. Начальные камеры трудно различимы, но впоследствии 
увеличиваются и становятся более закругленными и вздутыми. Однорядная 
часть раковины состоит из 2—3 почти круглых камер, которые несколько 
больше в ширину, чем в высоту. Швы узкие, углубленные в двурядной 
части и гладкие, трудно различимые в однорядной. В направлении к оси 
раковины они более углубляются и изгибаются. Апертура небольшая и 
расположена на слегка выдающемся конце последней камеры. Стенка ра- 
ковины тонкопесчанистая. 

Примечания. Кроме описанных экземпляров из отложений берриасса 
(с. Стубель) и титона (скв. Р-3, Дылгоделцы) найдено и несколько экзем- 
пляров небольших по размерам, но которые по всякой вероятности иден- 
тичны берриасским экземплярам вида.
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Bigenerina minima п. зр. отличается от характеризующих отложений 
валанжина в Германии |19| в Врепеа сщоеща |оей. & Tapp. no 
наличию более короткой однорядной части раковинь, по меньшему числу 
камер и вообще по своим небольшим размерам. 

Распространение. Встречается часто в отложениях берриасса; реже — 
в отложениях титона около сс. Горна Вереница и Стубель и редко в 
титоне с. Ерден и скв. Р-6, Дылгоделцы. 

MICROFAUNA OF THE TITHONIAN-VALANGIAN 

IN NORTH-WEST BULGARIA 

P. M.Iovcheva and E. Trifonova 

SUMMARY 

The present paper attempts to differentiate the Upper Jurassic from the 
‘Lower Cretaceous sediments according to fauna in the area of Mihailov- 
grad (North-West Bulgaria). The profile of the Lower Cretaceous and the 
Upper Jurassic near Dulgodeltsi village, revealed by drill P-6 has been used 
as basic material for observation. For supplementing and comparison 
microfaunistic data of the Tithonian and Berrisian — which were not very 
clear in drill P-6, profiles of the Tithonian and the Tithonian-Berrisian near 
Erden, Gorna Verenitsa, Stoubel and other villages in the same area were 
also examined. The samples were treated with 8 per cent acetic acid. A micro- 
faunistic characteristics of the Tithonian, Berrisian and Valangian in the 
individual localities has been made. They are represented lithologically in 
a calcareous facies which changes unnoticeably in a vertical direction. The 
chief conclusions of the studies carried out are given at the end. It is 
stressed in them that the Tithonian, Berrisian and Valangian contain close 
but clearly distinguishable foraminiferous assemblages. The representatives 
of the genus Spirillina and the species Spirillina orbicula Terg. & 
Berth, and Spirillina elongata Biel. & Poz, as well as various 
Trochammina — Trochammina squamata Jon. & Park. Trochammina 
globigeriniformis Park. & Jon. predominate and are more characteristic 
of the Tithonian. There are found also, aparat from them, Ammodiscus 
elongatus n. sp., Haplophragmoides aff. neocomiensis (Chapman), Trocho- 
lina solecensis Biel. & Poz., Patellina subcretacea’ Cush. & Alex, 
together with single Trochamminoides proteus (Karrer), Bigenerina minima 
n. sp. ete. 

The assemblages described posses a much greater similarity to the 
assemblages of the rest of the Malmian subdivisions in the area than to 
those of the Lower Cretaceous. It is proved by the microfauna that the 
Berrisian belongs to the Lower Cretaceous. The greater part of the Tithonian 
species are not represented in its assemblage. Of the Tithonian species exist 
mainly: Haplophragmoides aff. neocomiensis (Chapman) and Bigenerina 

13 Год. ва Управлението за геол. проуче.
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minima n. sp. Parallel with them there appear the characteristic Lower 
Cretaceous species Trochammina neocomiana Mjatl. Verneuilinoides nev- 
comiensis (Mjatl.), together with Ammodiscus gaultinus Berth, Reophax 
neominutissima Bart. & Brand. ete. The basic faunistic difference in the 
Valangian from the preceding horizons is expressed chiefly in the pre- 
sence of a greater variety in species among which are more often encountered 
Trochammina neocomiensis Mjatl. Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl.) 
and in greater quantities Reophax neominutissima Bart. & Brand, Ammo- 
discus gaultinus Berth. and Textularia foeda Reuss. which together 
with Ammobaculites subcretaceus Cush. & Alex. and other fossils compose 
the assemblage of the Valangian (Fig. 4) Apart from Foraminifera, Tintin- 
nidae were established a%o in the thin sections. An assemblage of Calpi 
onella alpina Lor. and Calpionella alliptica Cadisch. is characteristic ot 
the Tithonian. There are present in the Berrisian: Tintinnospella carpathica 
(Murg. & Fill.), Tintinnospella oblonga (Cadisch), Calpionella elliptica 
Cadisch, while in the Valangian —- Calpionellites darderi (Colom), Steno- 
semelopsis hispanica Colom and Tintinnospella carpathica (Murg. & 
Е 111). 

' Thirty species of Foraminifera, 2 out of. which new and 7 species of 
Tintinnidae are described. 

AMMODISCUS ELONGATUS n. s p. 

Pl. Il, figs 5—8 

Description. The species established by us has. an elongated test very 
close in shape to an ellipse. The initial chamber is not clear. The second is 
similar to a tube and without any interruption builds 4—5 spiral whorls. All 
whorls are sometimes irregularly coiled in such a manner that they render 
the testin section almost circular. This makes it very close to the genus 
Glomospira, but owing to the uniform single direction coiling, it belongs 
to the genus Ammodiscus. The sutures are depressed and clearly marked 
on the surface. The aperture has a round opening placed at the end of the 
tube-like chamber. 

Remarks. This species varies only in size and in the thickness of the test. 
Occurrence. Frequeritly encountered species for the Tithonian of Erden 

village, as well as for the Tithonian at Gorna Verenitsa village. Rare for 
the Tithonian of drill P-6, Dulgodeltsi village (North-West Bulgaria). 

BIGENERINA MINIMA n. sp. 

Pl. IV, figs 14—18 

Description This species possesses an elongated test with a round — 
almost elliptical corss section. The initial end is pointed. The early bi-. 
serial part is small and takes up to ‘/; of the height of the test. It con- 
sists of small, low chambers, from 8—10. The initial chambers are di- 
stinguished with difficulty, but later on become larger and more rounder and
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inflated. The:uniserial part of the test is formed by 2—3 almost round 
chambers which have a greater width than height. The sutures are narrow, 
depressed in the biserial part and smooth, and distinguished with difficulty — 
in the uniserial part. Towards the axis of the test they are more depressed. 
The aperture is small at the slightly bulging end of the last chamber. The. 
test wall is of fine sand. 

Remafks. Apart from the specimens described which are from the Ber- 
risians near Stoubel village, in the Tithonian of drill P-6, Dulgodeltsi vil- 
lage we found several specimens very small in size which, however, in all 
probability are identical to the Berrisian specimens of the species. 

Bigenerina minima n. sp. differs from the Bigenerina clavelata Loeb. 
& Tapp. described for the Valangian of Germany [19], by the much 
shorter uniserial part of the test, smaller number of chambers and generally 
by its smaller size. 

Occurrence. Frequently in the Berrisian and more rately in the Titho- 
nian near Gorna Verenitsa and Stoubel villages and rarely in the Tithonian 
near Erden village and drill P-4 Dulgedeltsi village (North-West Bulgaria).
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ТАБЛИЦА 1 

Pur. 1, 3 — Calpionella alpina Lorenz 120 
фиг. 1 от титона при с. Ерден 
фиг. 2 от титона при с. Горна Вереница 
our. 3 Calpionella alpina Lor. u 

Calpionella еШриса Сай. и от титона 
при с. Ерден 

our. 4, 5 — Calpionella elliptica Cadisch 120 
фиг. 4 от титона при с. Дългоделци 
фиг. 5 от бериса при с. Дългоделци 

Фиг. 6 — Calpionellé undelloiges Colom 120 < 
от титона при с. Горна Вереница



Таблица 1 

 



ТАБЛИЦА И 

Фиг. 1 — Calpionellites darderi (Colom.) 120 < 
от валанжа при с. Дългоделци 

Фиг. 2, 3 — Stenosemelopsis hispanica Colom 120 х 
от валанжа при с. Дългоделци 

Фиг. 4 — Tintinnopsella carpathica (M. & Fil}.) 120 х 
от бериаса при с. Дългоделци 

Фиг. 5, 6 -- Пийппорзейа oblonga (Cadisch.) 120 Х 
фиг. 5 от бериса при с. Горна Вереница 
фиг. 6 от бериса при с, Дългоделци
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Фиг. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

ТАБЛИЦА Ш 

1 — АЮШгаттта таза Втаду 
2 — Hyperammina elongata Brady 

от бериаса при с. Стубел 
3,4 — Ammodiscus cretaceus Reuss 

от бериаса при с. Горна Вереница 
5—8 — Ammodiscus elongatus п. sp. 

от титона при с. Ерден 
фиг. 5 — холотип; фиг. 6, 7, 8 — паратип 

9—11 — Ammodiscus gaultinus Berthelin 
фиг. 9 от бериаса при с. Дългоделци 
фиг. 10, 11 от бериаса при с. Стубел 

12, 13 — Glomospira gordialis (Park. & Jon.) 
от валанжа при с. Дългоделци 

14, 15 — Spirillina elongata Biel. « Рог. 
фиг. 14 от титона при с. Стубел 
фиг. 15 от титона при с. Дългоделци 

16, 17 — Spirillina orbicula Terqg. & Berth. 
от титона при с. Дългоделци 

18 — Reophax dentaliniformis Brady 
от титона при с. Ерден 

19—21 — Reophax neominutissima Bart. & Brand. 
фиг. 19 от валанжа при с. Дългоделци 
фиг. 20, 21 от бериаса при с. Дългоделци 

22—24 — Reophax sp. 
от бериаса при с. Стубел 
фиг. 22—70 Ж; фиг. 23, 24—38 Х 

25, 26 —- Haplophragmoides aff. neocomiensis (Chapman) 
от титона при с. Ерден 

27—29 — Haplophragmoides ci. cushmani Loeb. & Tapp. 
от бериаса при с. Стубел 
фиг. 27, 28—75 Ж; фиг. 29—50 Х 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

ТАБЛИЦА 1У 

1,2 — Haplophragmoides sp. 
от титона при с. Горна Вереница 

3,4 — Trochamminoides proteus (Karrer) 
фиг. 3 от титона при с Стубел 
фиг. 4 от титона при с. Ерден 

5—9 — Textularia foeda Reuss 
от валанжа при с. Дългоделци 

10, 11 — Textularia jurassica Gimbel 
от титона при с. Ерден 

12, 13 — Ammobaculites subcretaceus Cush. a. Alex. 
от бериаса при с. Стубел 
фиг. 12—39 Ж; фиг. 13—50 X 

14—18 — Bigenerina minima п. зр. 
от бериаса при с. Стубел 
фиг. 18 -- холотип 70 Х 
фиг. 14—17 — паратип 40 Х 

19, 20 — Trochammina globigeriniformis Park. et Jon. 
от титона при с. Ерден 
фиг. 19 от дорзалната страна 
фиг. 20 от вентралната страна 

21—23 — Trochammina пеосотапа Ма Пик 
от валанжа при с. Дългоделци 
фиг. 21—25 Ж; фиг. 22 от дорзалната страна 
фиг. 23 от вентралната страна 

24—27 — Trochammina здиатёа Топ. е! Тега. 
фиг. 24, 25 от титона при с. Дългоделци 
фиг. 26, 27 от титона при с. Ерден 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

ТАБЛИЦА V 

1—4 -- Уегпештощез пеосотепз!з (М|а!1.) 
от валанжа при с. Дългоделци 
фиг. 1, 4—70 Х; фиг. 2, 3-50 Х 

5 — Pseudocyclammina ex. gr. sequana vat. minor Mohler 
70 х 

от титона при с. Ерден 
6 — Bulloropa sp. 70 < 

от титона при с. Ерден 
7—10 — Nubeculinella aff. tenua Bykova 70 Х 

от титона при с. Горна Вереница 
11—18 — Gaudryinella hannoverana Bart. & Brand. 

от бериаса при с. Дългоделци 
фиг. 15—75 Ж; фиг. 12--50 Х 
фиг. 11, 13, 14, 16, 17, 18—70 Х 

19, 20 — Dentalina varians Terq. 50 ХХ 
° от титона при с. Горна Вереница 

21—23 — Trocholina solecensis Biel. & Poz. 70 X 
от титона при с. Ерден 
фиг. 21 — от дорзалната страна 
фиг. 22, 23 -- от вентралката страна 

24—27 — Patellina subcretacea Cush. & Alex. 50 
от титона при с. Горна Вереница 
фиг. 24 от вентралната страна 
фиг. 25 — в профил 
фиг. 26, 27 — от дорзалната страна
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