Геология на Еленския предбалканъ!

(Стратиграфски, тектонски и палеонтоложки изучвания)
отъ Ат. Стефвно■
1о.

Cieologie des Vorbalkan von Ellena.

(Stratigraphische, tektonische und palaeontologische Untersuchung�n)
von Rt. Stef■nov (Sofla).
Предговоръ.
Подробни геоложки проучвания на по-малки или по-голtми части отъ
България, засега, еж сравнително малко, обаче преэъ последнитt нtколко
rодини тtхния брой се бързо увеличава. Единственото, досега, цi;лостно
проучване на България въ геоложко отношение е направено отъ покойния
професоръ Г. Н. Зл а т а р с к и.
Той, съ помощьта на проф. Г. Б о н ч е в ъ за еруптивниn и кристапинни
терени, е далъ и най-добрата, засега, геоложка карта на Бълrария съ
1 : 300,000.
М
На тази карта еж нанесени осиовнитt, едри линии отъ геоложкия
�ставъ на Бълrария. При по-подробни изучвания, обаче, на много мtста се
коистатираt'Ь различия, непълноти и rрtшки, които съ новитt регионални
работи се кориrиратъ или допълнятъ.
Настоящата ни работа, върху rеолоrията на Еленския предбалканъ,
uва да допринесе нtщо ново къмъ нашата геология и палеонтология, както
и да коригира нtкои грtшки твърде възможни при голtмия масщабъ и за11аrь, съ който еж работили нашитt геолози въ миналото.
Считамъ за приятенъ дългь да изкажа особена благодарность на r-нъ
Д-ръ И в. Б у р еш ъ - Директоръ на Царскиn Научни Институти, за
rдето ми даде възможность да завърша настоящата работа, както и за rо
товностьта му да я напечати въ издаванитt отъ него - Известия на Цар
скитt Природонаучни Институти. Длъжа rолtма блаrодарность и на
r-нъ Д - р ъ Е л. Р. Косн ъ за редъ услуги.
При изучва11ето на терена еж използува11и картиn: М = 1 :42,000 и
М == 1 : 126,000.

=

Уводъ и географски бележки.
Мtстата, които ек. обектъ въ настоящата работа, се 11амиратъ северно
отъ наи-източнитi. отдi.ли на г.r.авнит·h гънки отъ Срtдна-Стара-пла11ина.
Това еж предплан11н11т·h на Ба,,ка11а uъ Еленско и Гор110-Орtховско, които

Лr. Сн·ф,111n111,

се 11к.1ю•11,ат�, 11·ь с.1..:.11111тt 1·ра111щ11: 11а ю1·ъ - шщ:сто uтъ 1·р. В.-Т1,р1ю1ю
11ре:,ъ .Гор1111н-сiоа:1ъ·, с. Икоuц11, 1·р. Е.1с11а.с. Марн11ъ, с. l>etipuuo, с. Кu11ста11т1111ъ :1а с. Стара-р·t,ка; 11:1 н::-:токъ
р·J;ката l\зра-.1ерс (Стара-рtка) ,1u
n.111ua11cтo й 11ъ р. Jlефе.:tж11йска; 11а ссверъ - ж. 11..1111111я Гор11а-Ор·J;хо111ща
Uарна, :-.1еж.1у с1111рю1т·�, Кuэареuсц·ь II Кссаронu; на з111а,1ъ - 11ро.10:-.1а 11.1
р. Дрtнтска (Kan11нouch:a), монастиря Со. Н11ко.,а. с. Цсрооа-кур11я, с. ..'lра1·11жево. с1111рка Козаревсцъ. Така 01·ран11чената м"hстность е око,,о 500 ю1.2
11 ад3,1инистрат11вно спада к·ы,1ъ Е,,енска 11 Горно-Ор"hховска околии. Този
край е срав1111телно гжсто населенъ - тука еж разпо.1ожен11, освенъ
гр. Елена, още 20 no-ro.1ill',1и села, а именно: Беброво, Константинъ, К11пилово,
Стара•р"hка, Маряиъ, Разпоповц11, Куван,ты.:а, Церова-курия, Капииово, Миндя,
Златарица, Мерданя, Тантури, Горско-иово-се,10, Козлубик-ь. Кесарево, Джу
люница, Добри-д"hлъ, Козаревецъ и Драгижево. Освенъ това. тука спадатъ
още около 75 други се,'lища
малки села, махали и 11р.
Орографията и хидрографията на ц-мата Еле11ска околия доста по
дробно е дадена отъ Проф. Д-р ъ Г. Б о н ч е в ъ (5).
Ще се спра само на известни нtща необходими за целнтt на настоящата
ми работа. Изучената область има .хълмисто-планински и ридовъ характеръ
и е силно разсtчена отъ повършиитt води. Общо взето терена се сиишnа отъ
юrъ къмъ северъ - въ такава посока текатъ и всички по-rОЛ'Мlи рtки, а
по-малкит-h текатъ въ най-различни посоки между ридоветt и Х"Ь.llмоветt.
Очертаватъ се нt.колко дълrи ридове съ посока западъ-изтокъ или
приблизителио такава, а сжщо и киожество rьлмове, голtми и малки, но
сящи обикновено мtстни имена. Господствующе положение въ нашата
область има иаА-южвиятъ ридъ - тоА е наА-дългнятъ, наА-високиятъ най
ясно очертаннять. Този ридъ е втори на северъ отъ главното било на Бал
кана и започва на западъ отъ .Горния-боазъ", минава северно отъ гр. Елена,
сжщо северно отъ селата Беброво и Константинъ. 8-ь западвиn си дtлове
тоА е по-тtсенъ и по-малко разчлененъ, а колкото отива на иэтокъ се разши
рява, разчленява се на по-малки рuове и източно ОТ'Ь р. Кара-дере
(р. Стара-рtка) преминава къмъ Сакаръ-Балканъ (северния клонъ на Източна
Стара-планина).
Проф. С т. Б о в ч е в ъ (11) нарича този ридъ общо - Еленски. Той е раз
сtчеиъ съ четири нап�tчии проломи на части, които носятъ различни имена:
Кокошковъ-ржтъ, Кара-бурунъ, Алагюнъ и np. Най-висока е Алагюнската му
часть около 900 м. На западъ отъ .Горния-боазъ• (пролома на р. Дрtнтска)
този рид-ь продължава като промtня nосоката на гребена си към,. Ю.-3.
На северъ отъ Еленския ридъ иэпжкватъ следнитt височини и ридове:
Могилата (428 м.) източно отъ с. Ми11дя и нейното продължение - Повика
Ю.-3. отъ с. Златарица; височината Кендиловецъ (439 м.) Ю.-И. оть сжщото
село; вис. Синанци (458 м.) източно отъ с. Дурна-дере; вис. Юрклю-дорукъ
(530 м.) С.-И. отъ с. Чаталъ-дере и др.
Още по на северъ имаме ридоветt. които минавать северно отъ селата
Куванлъка, Церова-курия и Миндя и южно отъ селата Драгижево и Мер
даня - носящи имената: Осой-баиръ, Трушанъ (325 м.), Кара-орманъ (273 м )
и Попово-бърдо. Като най-северни въ нашата область имаме височинm
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F..,енско се отводнява г.,авно отъ четнрн по-1·олt:.ш рtки. Тритt отъ
тt.хъ, а н::,,1енно: Дрtнтска, Е,1енска II Бебровска се с,111ватъ, отнача.,о пър
в11тi; две, въ една обща, наречени Джу.,юнска рtка. Тая пос.,е,1.нята се с,111оа
съ четвъртата - Кара-дере н обраэуватъ рtка Лефеджнйска, която е го
лt.иъ дtсенъ притокъ на р. Янтра. Така че Еленско 11 Горно-Орtховско
сnадатъ къмъ поръчието на р. Янтра.
Презъ западнит-в отд-вли· 11а Еленския 11редбалкан1, тече р. Дрtнтска, която
носи още имената Тодевска, Капинска и въ до,,ното си· течение --- Сtнокосъ.
Презъ rp. Елена минава Еленската рt.ка, която при с. Разпоповци се
съеАИнява с1, р. Маринска, а тая последната се образува отъ сливането на
Косте,1ската и Мийковски рt.кн. Еленската рt.ка в1, долното си течение се
нарича още и Зпатаришка. Друга, сравнително по-маловодна, е Бебровската
р'kка, която се образува ОТ'Ь сливането на р. Константинска и р. Брtзовчица.
Въ най-източния край на Еленско протича наА-rолtмата рtка по тия
мtста - р. Стара-рtка. Тя има изnнредно много притоци, по-гопtми от1,
които еж: Кипиловската р-kка (Керсенпишката), Кючукъ-дере, Орта-дере,
Туркоклийска рt.ка и пр. Рtка Стара-рt.ка по течението си носи разни имена:
Стеврешка, Бююкъ-дере и Кара-дере. Преди да се cnt.e съ Джулюнската
рtка и да образуваn р. Лефеджийска, Кара-дере О1"Ъ д-Ьсно приема иде
щата ОТ'Ь К'ЬМЪ с. Стражица рt.ка Бююкъ-дере.
Споменатитt четири по-главни рt.ки въ Еленско, съ тtх.нит-в изв-ьн
редно многобройни притоци, като рtкички, потоци и долове еж разсi.кпи
терена на Еленския подбалканъ извънредно много. Това явление е обърнало
внимание още презъ ср-Ьдата на миналото столtтие на видния френски гео
погъ А m i В о u е ( 1 ), който е миналъ по тия мt.ста.
Еленскиятъ предбапканъ е единъ от1, многото красиви к.111.тища на наш�-:-о
отечество, обаче поради безразборното изсичане на rоритt, водит-t nро
дължаваТ'Ь и днесъ да разсичатъ повърхностьта на терена, като му прида
ватъ, на изв-tстни мt.ста, крайно неприветлив„ и некрасивъ изгледъ.
ГЕОЛОЖКИ ОТ Д1»ЛЪ.
Исторически бележки.

П1,рвитi. данни за геологията на Еленско с.111. дадени отъ видния на
времето си френски rеологъ А m i В о u е ( 1). 1 fеrовитi. бележки еж много
кратки и днесъ почти безъ значе11ие.
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К1>:-.1ъ края 11а :\11111а.,ото сто.1"hт11с, 11резъ н"hа.:011 мtста 11а Е.,енско е
:-.11rна.1ъ II В11с11ск11я 1·\.'О.1огъ - 11рофесоръ F r. Т о н I а. 1 :!). Отъ :\rt.стата,
ко11то 111, с.,рrаи 1111 1111тересунаn, тoii зас·Ьга една съвсс:-.1ъ :\1а.1ка часть. а
11:-.1е111ю - .Горн11-6оазъ· - Яh:оuц11 -- Е.,ена. To11l.1 (2) 11ъ сuuита работа 11а
стr. 8, 9 и 10 01111cua маршрута с11: 13. Тър1юво � Е.1ена - Тuър,11ща,
тогаuа п,11.т11 (шuсето) е вървt..,ъ 11резъ �Горния - Монаст11рск1111 6оазъ·
Макаръ и маршрутно, тоА описва доста подробно срtщнатнтt мате
рна.111, като ,·и разглежда петрогrафски, геоложки и палеонтоложки. При
Капиновския монастиръ Св. Ннко,,а и при с. Яковцн, Т о 11 I а (2) намира
неокомски фосил,1, които изброява, а и-h�.:ои описва и па,,еонтоложки.
Той зас-hга отчасти и тектониката на терена, обаче профнлитt. му еж
за мtстата лежащи на северъ и на ю1 ъ отъ нашата область.
По-късно и професоръ Г. Н. Зл а т а р с к и (3), (4) въ своиn обиколки,
вtроятно, е посетилъ нtкои мtста отъ Еленско. Обаче, в-ь неговитt работи
еж цитирани само находищата и не.окомскитt фосили дадени отъ Т о u I а.
Сжщиятъ авторъ, въ геологическата карта на България М = 1 : 300,000,
дава една картина доста много различна отъ д�Аствителното положение на
наслагитt въ Еленско и Горно-Орuовско. Въ въпросната карта Зл а т а р с к и
дава голtмо разпространение на Барема (неритичен-ь фациесъ - юрски
типъ) на изтокъ и юго-нзтокъ отъ В. Търново - смtтамъ че това не отго
варя на деАствителиостьта.
Споредъ него, южната и юго-източна граница на споменатия Баремъ е
дадена така: Отъ с. Дебелецъ (на ю.-з. оть Търново) границата отива на
изтокъ и минава край селата Куваилъка и Церова-курия, между селата Мер
даня и Миндя - южно отъ с. Златарица, юго-заnадно отъ с. Чаталъ-дере,
on тамъ nрезъ Юмрукая, Дебели-ржтъ, Баиръ-махле, северно отъ Тънки
ржтъ, минава nрезъ махалиn: Каваджикъ, Башпаръ, Дуранлари, Абдалари и
северно отъ с. Кипилово отива ва изтокъ. Значи, сnоредъ 3 л а т а р с к и на се
веръ и северо-изтокъ отъ тази граница е Барем,.; В'Ь деАствитепиость обаче,
по въпросниn мtста на северъ до ж. 11. линия Г.-Орtховица - Варна, въ
rранициn на изучената отъ менъ область, се констатираха само неокомски
наслаги.
Въ по-ново време .:_ 1925 год. проф. Г. Б о н ч е в ъ (5) изследва ска
лит-1» на Еленска околия отъ петро'графско гледище, като отчасти засtга
и геологията и..-ь.
Автор·ьтъ е обходклъ доста подробно Еленска околия, като админи
стративна едкница и дава, маршрутно, вtрна и пълна петрографска харак
теристика на скалиn и.
Относно геоложката В'ЬЗрасть на последнит-в, той е ималъ nредвидъ
работиn на предишнитt автори, както и своиn наблюдения, обаче безъ
палеонтоложки данни, поради което е допуснат. известни недоказани за
ключения.
Г. Б о нч е в ъ дава голtмо разпространение на Ценомана, заемащъ спо
редъ него цtлия Еленски ридъ и мtстата на северъ до границнтt на око
лията, безъ обаче да го доказва палеонтоложки. По въпроснитt мtста Це-
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1ю11ан·ь 11е се 11а1111ра. (t\\щш1тъ а11тuр·ь от1,чшuа за 11ръоъ 11t\\Th Еоцс111, uъ
Е.1е11с1,;о, оъ 11tстностьта Тt'�.:енъ-бунаръ. мсж.1.у Тр.1уа.,а11ъ II h:11ш1,1ouo.
Наб.1ю.1.сю1ята 11у uърху те1,;тон111,;ата на терена нъ соо11тt оuщ11 .111жш С,'- оtрно отuе.,язани.
Проф. С т. Бо II че н ъ t 11) uъ една тсор11т11•1ес�.:а работа. из.1i.:1.1а отъ
псч.�тъ напос.1е.1.ъкъ, засt1·а нъ 11ай-общ11 •1ерт11 1·ео.1оп1ята на нtко11 11tста.
отъ Е.1е11ско и Г.-Ор·l.хонско.
По всичко личи, че много даню1 за тази работа не еж черпени отъ
прtки наблюдения въ терена, а еж отбелязани само въэъ оснона на хорфо
ложката карта (М =1 : 126000). поради което еж АОпуснат11 най-обикновени
rрtшки.

Стратнграфия.

Скалнитt материяли отъ Еленския nредбалканъ, въ rраницитt на эа
сtrнатитt въ настоящата работа мtста, по В'ЬЭрасть спадатъ почти изклю.
чително към-ь Неокома и тукъ тамъ върху него имаме Кватернеръ: Дилу
виум-ь и Алувиум,.. Никжде въ граннцнтt на нашата область нtма разкри
тия, гдето да се вижда каква е подложката на Неокома. И наА-дълбокнn
рtчнн проломи еж врtзани иэключl_ffелно въ Неокомъ.
Въ Еленския пре.11балканъ, Неокомътъ е представенъ съ двата си под
етажа: Валанжиенъ и Отрнвненъ; това се доказва фаунистично съ доста
rолi.мъ брой вкаменелости. Обаче, петрографскиятъ хабитусъ на скалитt
не е много различенъ, поради което границата на двата подетажа не е на
всtКJ11.Де много ясна и лесно установима.
Въ петроrрафско отношение, Неокоиътъ въ нашата об.пасть е оредставенъ
главно отъ два вида скали: 1mсъчници и мерrелн, а между ·nrь идать
и най-различни комбинации и преходи оть едниn въ друrнтt.
Общо взето въ Валанжвева преобладавать n1к:ъчницитt като често
алтерниратъ съ мерrели, а въ Отривнена имаме обратното явление - преоб
бладаватъ мерrелm алтерниращи съ малко пtсъчиици. Въ горния Отри
виенъ, обаче пtсъчницитt почватъ да преобладаватъ и вэематъ надмощие
надъ мерrелнтt.
За пръ� пжть проф. З л а т а р с к и (3) дtли Неокома въ Еленско на
доленъ и rоренъ, обаче само фаунистично, но не и регионално. Проф. Г.
Б о н ч е в ъ (5) говори общо за Неокома въ Еленско. Проф. С т. Б о и ч е в ъ
(11) взема Е:ленския ридъ сжщо за неокомски, както и рида северно отъ с.
с. Куванлъка и Церова-курия, продължение на Дебе.пецкия ридъ, като
тоя последния смtта за .вtроятно горно-неокомски•.
Неок о м ъ.
а. До.инъ Неокомъ - Ва.11анжнеwь.
Както се вижда отъ дадената геоложка скица, Валанжиенътъ изгражда
Еленския (Алаrюнския) ридъ, като заема неговата централна часть и се
явява раэкритъ, както по височинитt, така и по дълбокиn му проломи.
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11.1.оа CJl\щo 11 по ci,:.1oнoucтt на р11.1а 11одъ uтр1шсю1тt )1атер11я.111. .1.ето 0611�,:но11ено е раз�,:р11тъ по напрtчно с.111защ11т-t 1ю с�,:.1она .1.о.1ове.
lltсъ 11н1щ11тt отъ .1.о.111ш1 Нео�,:омъ еж твърде раз11ооuра�н11 по боя,
тuър;�,ость. състаuъ, спой�,:а, ;i.euem1нa 11а n.,acтuoeтt и цр. Ср·Ьщатъ се п.1а
сто11е съ .1.ебе:шна оть 1-2 с11. до 3-4 м. По боя оuи�,:новено II наii-често
еж c11нi,:ou11 н.,н пс11еляво-снв11, бuзаuо-с11ви, же,1то-ръждиви, червеНJtкаuи, зе
,1ен11каои II np. Въ дълбоч11иа боит'h еж по-тъ)1ии, а на повърхнината всички
бои се пром'hиять спедствие на изветряването. Главната съставна частъ на
п'hсъчницитk, въ ц'hпата изучавана область, еж. кварцовит'h зрънца съ Раз
лична rо.11-Ьмина.
Преоб.,адавать ситно и д ребкозърнеститЬ. Много отъ п'hсъчкицитt. съ
държать и бiLna слюда повече ипи по-малко.
Спойката имъ е главно rпинеста, варовита ипи см 'hсена. На много мtста
глинесто-варовитото вещество почва да преобладава и тогава пtсъчннцитt
nремнкаватъ въ пtсъчливи мерrели. Тия последниn обикновено еж тьнко
слойни и най-често еж въ съседство съ мерrслнт-s.
Вспедствие на вжтреwни и външни динамични процеси, пtсъчницитt. еж
напукани едро или дребно пара.11е.11опнпедно, сферично и пр.
Друга особеность на неокомскиn пt.съчници въ Еленско и Горно-Орt
ховско е тази, че много р-Ъдко мастовата им-ь повърхность е rладка: въ
повечето случаи тя е грапава, вълновидна, съ иероrлнфии отпечатъци, съ
ходове отъ червеи и пр.
Като краен-ь nродукть отъ разпадането на пt.съчницитt се получава
чакълесто-nсъчлива или rлннесто-пkъчлива почва, каквато се CJmuta въ от
дtпитt на Еленския (Алаrюиския) ри.пъ и склоиовеn му.
Мерrелиn на долния Неокомъ въ нашата область еж. обикновено син
каво-сиви и ·гьпжбови, изобщо съ по-тъмна боя въ сравнение съ rорно-иео
комскиn. Често бивать nлътно-землести, пt.съчливи ИJIИ слюдести, р-ьдко
минавать въ мерrелни варовици. Сжщииски варовици, обаче не можахме да
констатираме.
Навсtкжде мepremn-t. следватъ посоката и наклона на пt.съчиициn,
съ които еж въ алтернация. Понеже еж по-лесно разрушими оть пtсъчницитt.
то по рtчнитt nerла, изъ qроломиn особно, се образуватъ каменни корита
между стьрчащитt nkъчникови прагове.
Посоката на пластоветt на долно-неокомскитt иаспаrи е най-често И.
3., обаче идватъ и други посоки: оть 45°-135°, даже тукъ-тамъ има посока
почти С. Ю. (иапрt.чно наrъ9аие). Напр„ пластове съ такава посока има no
севериитt склонове въ западния дt.лъ на Еленския ридъ. Накпоиитt. на nna·
стоветt се движатъ въ най-широки граници - отъ 101' до 9()0, Накпоиитt най
често еж къмъ Ю. и С., resp. къмъ Ю. 3. и С. И., а най-рtдко къмъ 3. И· И.
Това добре се вижда въ приложената скица.
Общо може да се каже, че долниятъ Неокомъ има флиwки хабитусъ
Въ мерrепиn и то само въ известни хоризонти се срtщатъ повече
фосили. Една такава сравнително богата зона може �а се проследи по се
вернит-Ь склонове на Епенския (Алаrюнския ридъ). Отъ нtколко находища,
по тази зона, имамъ събрани доста много валанжиекски форми:

1·0:n.10,·1111 11:1 l:,1,:11с1ш11 11po:.1il;1.1i.,111-ь.
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1. Северо-;-4а11а.1110 отъ с. i'loвi.00101, нс,1а.1ечъ отъ ,.,оста и 110 нов11я пжть
за мах. Разuалац11 въ с11во-с1111кав11тt п.1очест11 �ерге.,11 се на)ti.рнха:
Holc·ost1•plll11111s (.\"pitic·c·r11s) кrariclll()p()/ifc•nse Kilian
Tlшrm111111ia Тlшгтттi Pictet et Camp.
Тl111rmmmia mmpyloto.t11 U/11ig
/·loplirc•s 11mЫigoni11m �eum. et Lil1l.
Hoplitt's (.\'t'o,:omite.,;J neocomiensis d'Orb.
D111mlia lata Blainville. и др.

На това м-hсто мерrелитt алтерниратъ съ синкави пtсъчници отъ раз
лична дебелина - 10, 20, 30 см. Ппастовеn иматъ посока 850-9()0 и иа
клонъ 25°-ЗQО, къмъ юrь.
2. По Чуканския ридъ, северно и северо-заnадно отъ rp. Елена, къкъ
Енчовци и Долни-Чукани има добре развита мерrелна зона, отъ която се
събр�а:
Berriasel/a Calisto d'Orb var. n. Toucas
Holcostephamis gratianopolitense Kilian
T/u,rmannia (Кiliane/la) Rouba11di d'Orb. sp.
Тhurmannia Boissieri Pictet
Tlшrmannia Ьochianensis Sayn
Hoplites (Neocomltes) ne«omiensls d'Orb.
Hop/Ues perispblnctoides Uhlig
З. По долътъ отъ с. Разпоповци за мах. Кринковци и Ганевъ-долъ, сжщо
отъ мерrе,1111щ се събраха сле.u.ниn видове:
Hokostephanus gratlanopoШense Kilian
Тlшrmannla campylotoxa Uhlig
НорШеs amb/igomium Neum. et Uhlug
DuvaUa /ata BlainviUe
4. По пролома на Бебровската рtк&; между изхода на Босевския долъ
и Щирковото ханче, се намtриха:
Berriasella Calisto d'Orb. var. п. Toucas
Holcostephanus gratianopoШense Кilian
Tlшrmannla Roubaadi d'Orb. sp.
Tlшrmannla Tlшrmannl Pictet et Camp.
Hoplites paraplesias Uhlig
Hoplltes neocomlensis var. sabquadrata Sayn
Hoplites pont�us Ret. и др.
5. По на югъ отъ това м-Ьсто, все по рtката, се наnриха още:
Hoplites neoconiensis, d'Orb.
Phylloceras semisawatus d'Orb.
Holcodiscus lncertus d'Orb. и др.
6. По течението на рtкичката Селишки-долъ, дtсенъ притокъ на Беб
ровската рtка, се намtриха доста вкаменелости отъ JI.OJIВИI и горния Нео
коr.rь. Оть Валанжиена, който идва по срtдиоrо и rорно течение на в-ьпрос-

\!llj

lli!Тa р hк11чю1, OClll.'IIЪ 11tют nт·ь 11е11с ltJiipr)ИJ\31IIIT"h ,1,0.1\IO•IKOKU�\CtШ фор�ш.
11a�1i;p11xa се II с.1е,1.н11т-t:
.\",•1•1·vmit1•s t1•scllf'lt1•11si.� t.:11\i�
flщr,11111111i11 cfr. Hщui,•ri Si111.
floplit1•s cfr ,\liclю1•/is t.:11\i�
Rlн•щlim11•/111 cfr co11rrш·ta d'I lom. f'irm.
T1•;t>br11t11la Mo11to11i, d'Orb.
1. Надъ мах. Черни-д:t..1-ь, северо-източно отъ нея и по горното течение
на Попина-рtка, дtсенъ притокъ на Бебровската рtка, се на.мtриха ся.що rо
Л'ВАtъ брой валанжиенски форми :
Hopliles neocomiensis var. s11Ыm11is Sayn
Holcodlscus incertш,, d'Orb.
Duvalia /ata Blain., и още нtкои видове вече иэброянани
при другит-Ь находища.
ОсвеН'Ь тия по-гпавни находища, има още много, пръснати по проломитi.
и склоновеn на Еленския ридъ, на които обаче, нi.ма да се спирамъ, понеже
отъ тtхъ еж събрани само по единъ-два вида.
б. Горень HeoKOlll'Ь - Отрнвиенъ.
Както вече се изтъкна, Отривиенътъ въ Еленския предбапканъ е пред
ставеиъ главно отъ мерrепн, които обаче ·еж твърде често в-ь алтернация съ
пtсъчннци, особно въ no-ropниn си хоризонти.
Имаме широки мерrелни зони, както на юrъ, така и на северъ отъ Елен
ския ридъ. Мерrелитt. отъ горния Неокомъ еж доста разнообразни по боя,
съставъ, плътиостъ, дебелина на пластоветt и пр. Преобладаватъ бtлезни
каво и rължбово-сивитt мергели, обаче срtщатъ се бtлезникаво-синкави
желтеникави и пр. Всички мергели, до като еж въ дълбочина или подъ
други материяли, изобщо иыатъ по-тъмна, боя и изrлеждатъ по-плжтни, обаче
щомъ излtзатъ на повърнината, избtляват-ь и почват-ь да се разпадатъ. Почти
навсtкжде, въ изучената облtсть мергелитt еж rрифелно нацtпени.
По съставъ сжщо еж твърде разнообразни: до като едни еж много rли
нести, финни и на пипане почти мазни, други еж пtсъчливи, груби на пи
пане и по-твърди.
Интересно е да се отбележи ·още, че въ севернитt отдtли на нашата
область: наnр. по Куванлъшко - Капинския ридъ, както и по Тантурския
ридъ, така и въ околноститt на селата Добри-дi.лъ, Горско Ново-село и
Кузлубикъ - rорно-неокомскитi. мергелни пластове ставатъ силно глинести
и съ неясно напластяване.
Сжщиn на повърнината си силно изб1.ляватъ и приличатъ на бtпа пръстъ,
народа ги нарича .бtлипки" и rи използва за ма:::ане на стени, пещи и пр.
Изъ .бtлнлкитi.• се ср-kщатъ вкаменелости - главно белемити: Be
lemmites pistilliformis Blainv„ Du'iJalia dilata 8/ainv., Duualia crimica k.ar.
и Duvalia Ыnervis Rosp.; срi.щат-ь се въ тi.хъ още фосилни G а s t е r о р о d а
L а m е 11 i Ь r а п с h i а и бодли отъ правилни ехиниди. .61.пипкитt• се cpt-

1 ,·1'1,1'•1"1111 11;1 1:.1\.'IICKll•I 11('4: 1,·,,1.1к.11п„
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щат,, 11 11ъ ю;юшт·I; Oixh.111 на 11ашата шi.1аст1,, 11а11р. южнu оп, с. с. 1;eu
pt11ю 11 Кu11ста1п1111ъ, ui.:tцo 11аха.111т·h: J;·J;.11,u1щ11, .1,111ер11, lloпpyceu1111 11 11р.
Въ н·l;кu11 ж•р•·�.11111 11.1:.�стов� ct: ср·l;ща 11 11ус�.:u1штъ 11ъ 1111.п, !\а с11тн11
.1юсшщ11. (рtщатъ ct'. 1ш,ар1, 11 1ю-pi;,1i.:o. 11epi t•.111 съ щюго варов11то llt'Щt:•
ст1ю, 11ре,11111аnащ11 uъ г:IIIH\:lТII uар1ч1111111: на11р.. 110 [:.1е11ската pti.:a юж110
отъ З.1атар1ща 11 по Бебровс�.:ата p·ti.:a 11р11 дп111а-,1.сре. 11 въ 1·ор1111и Не1жn:wъ
11а ш,учената об.,аст,. сжщш1сю1 11аро111щ11 не се констат11раха.
Отъ раэпа.:r.ането 11а �1epre.1111"h, uъ эа1шс11мость отъ съ�тана 11:wъ, се по
.,учаuа или финно-r.11111еста н.111 пtсъч.,иво-г.,инеста почва. Първата се изпол
зува като най-добъръ :\lатерия,,ъ за праиене на кере:ииди, тух.111 и грънци
въ Е.,енско и Горно-Орt.ховско.
Отривскитt мерrел11, отъ изучената область, заедно съ а.,терниращитt
11мъ пtсъчници, сн. по,1.чинен11 на общата тектоника на терена. Тtхното по
ложение е общо съ онова на допно-неокомскитt материяпи, съ които еж на
пъпно конкордантни.
Пtсъчницитt отъ Отривиена почти не се раэпичаватъ отъ допно-нео
комскитt. Tt си пр11пичатъ, както по вънwенъ иэг11едъ, така и по съставъ.
На югъ отъ Еленския (Алаrюнски) ридъ отривски фосили еж събрани
отъ следнитt по-важни находища :
1. Отъ мергепитt око.10 селата Яковци, Долни-Геновци и западно отъ
гр. Елена:
Astieria astieri d'Orb.
Asteria Ou.ebhardi Kilian
Lytoceras su.Ьfimbriatum d'Orb. sp.
Duvalia dilatata Blainv.
Belemnites pistilliformis Blainv.
Aptychus angulicostatus Pict.
2. По р. Марянска между Разпоповци и Марянъ отъ сиво-rъпж/Sовитt
мерrепи:
Astieria Sayni Kilian
Crioceras Duvalii Lёveille
Haploceras (Lissoceras) Orasi d'Orb.
Dlvalia dilatafa Blainv.
Belem11i/es sub/11siformis Blainv.
3. Изъ мергет1тt по пролома на Бебровската рtка - срещу .Бивол
ска-глава• и .Гопtма-попяна•:

Opis cfr neoromiensis d'Orb.
Atieria astieri d'Orb.
Lytoct•ras sub/imЬriatum d'Orb. sp.
Haploceras Orasi d'Orb.
Belenmites pistilliformls Blainv.
Aptyclms Sera11011is Coq. 1)

l!IR

Ат. Сh:ф:1110111,

-1. 1 lзъ )lep1·em1тli по ,щ.1t1ото течение на р1.ю1 11ката t:е.111шю1-,10.1ъ:
T,•r,•lm1t11l,1 Jtt111to11i d'Orb.

/-loplites r1•1:alis Pa\·I.
Hoplit,•s trm1sylt•1111it·11s Jek•
.4..,;fi,•ria 011t•/)li11r1ii Кilia11

H11ploceras cfr. щ•oco111i1•11sis Jek.
Belem11ites pi_,;til/iformis Blainv.
Belem11ites ...ubfisiformis Blainv.
Aptyclшs Morfi/Mi Pictet et Loriole 1).
5. По долното течение на Попина-р1.ка сжщо има хубави разкрития на
Горния-Неокомъ. Оттамъ еж събрани:

Hoplites rega/is Pavl.
Aslieria astieri d'Orb.
Asteria Sayni Кilian

Crioceras Duvalii Levelle
Нaploceras Orasi d'Orb.
Lytoceras subfimbriaJum d'Orb. sp.
Duvalla dilataJa Blainv.
Belemnites pistilli/ormis Blainv.
Aptyclшs Seranonis Coq.
6. Много отъ изброениn вцове се нам-вриха изъ б-мезникаво-сивит-в
мерrели при махалитt: Тилкилери, Тузлуалаll'Ь, Кучеклари, Керсевлика и пр„
кцето минава зоната на ОтривиенL
На северъ отъ Елевскиятъ (Алаrюнския) ридъ, rорниятъ Неокомъ има
сжщо ronкo разпространение, Ч&К'Jt до rраиициn на зас-вrнатата область, а
може би и още по ва северъ.
Типични ржководви фосилн, отъ горе изброевитЪ, се наприп и на много
други nста.
Напр„ Du1Ja/la dtlataJa BI„ Belemnltes pistilliformls Blainv., Duvalia cri
mica Kar. имамъ отъ: б'ЫИтii мерrели северно отъ с. КуваКЛ'ЬК'Ь и с. Це
рова-курия, Тантурския ри.11.ъ и северно отъ с. Добри-д'Ы'Ь. Оть сжщиn
м-вста HMIIIЪ и Aptyclшs angulkostatas Pict.
ОТJ)ИВИеиски форми имаll'Ь още отъ: .Могилата• при с. Миндя, вис.
Повика при Златарнца, пролома на Еленската рtка южно оть сжщото село ,
Юмрукая, с. Чаталъ-дере, долътъ на Ковчаз�дере, АржкьоА, с. Софуюртъ,
с. АйдънкьоА, по долината на р. Кара-дере северно отъ последното село и пр.
Южно отъ Козлубикъ се нам-ври Nautilus neocomiensis d'Orb„ а въ ка
риернт-в при Горско-Новь-село, Costldlscus cfr rectkostatum, d'Orb. Тия послед
нит-в .11.ва вида се наnриха въ синкаво-сивнтt варовито-rлинести п1.съчници.
.
И двата отъ посочениn видове идватъ, както въ горния Неокомъ, така
и въ Барема. Въ случая n еж неокомски, защото пtсъчиицнn, въ които се
11 Посоченнт� .11.u Aptychu1'и еж оnред11ленн от-ь Д-р-ь В. Цанкоn, комуто 1131Сазвааrь
Олаrо,uрность.

11a:.1tp11xa, .а.пl.'р1111рат1,
:\11.:'JIH�.111
11соко:.1сю1.
,\\а.1ко 11u-ocu�н11 се 11u11в.ат1, 11tсъ11ющ11тi, от·ь нaii-.-np1111n страт111·рафсю1 хuр11зонт11 uъ 11aii•Ct'lll.:'p1111тt отхh,111 Hil Ш)"ll.:'IJaTil UU.1i1CTЬ, 3 IIЖ'IIHO
110 11.1атото сснср110 uт ь с. Та1пур11 11 око.11юст11тt. ш1 с1:.1ат:1 .1oup11-:tt.1ъ•
.1жу.11он1ща, Kl.:'capoвu, 1·uрско Нuно-се.10 11 Ку:-:.1уu11къ. l lo т1111 :.1·hста 111,11рос
н11тt ntсъчн1щ11 нматъ 1·0.1tыо ра:шространсн11е.
Това еж с11нкав11 11.,н рж.ж.з.иво с,1011. r.111несто-вароы1т11 ntсъчн1щ11 на
нtко11 ыtста доста дебелос.1оию1 и даватъ почти отuесн11 3-4 :11. високи
стени, които се в11ж.з.атъ отъ далечъ. Въ тия ntсъчющи rл11иесто-варовитото
вещество се уве.,ичава много и тt вече моrатъ, на нtкои мtста, да се взе
матъ като нечисти ntсъч.,иви варов•щи. Hanp„ такива има въ кар11еритt
ю,:о-западно отъ с. Добри-дtлъ.
Въ тtхъ идоатъ твърде често :
Rhy,ichone/la mlllliformis Roemer
Terebratula Moutoni d'Orb. и др.
Смtтамъ, че тия ntсъчници и нечисти варовици спадатъ nмъ най-rор
ния Неокомъ. Лиnсватъ данни да се смtтнать за бiремски.
Горна-Креда и Терциеръ въ засtrнатата область не се установяватъ.

Кватернеръ.
а. Д....увнуиъ. Къмъ него трtбва да се отиесатъ запаэенитt тукъ-тамъ
останки оть стари тераси край по-rолtиитt рtки въ Еленско и Горно-орi;
:а:овско. Тукъ трtбва да се отнесатъ и едни особеини глинести, .пьосоnодобни
нас.паrи. които се срtщатъ тукъ-тамъ изъ Еленско.
Такива нас.паrи има: северно оть с. Миндя, между се.11ото и р. Ка
пниска; край rp. Елена, въ дtсно на шосето Елена - Беброво, близо до
Ванкова рtка. По външенъ видъ и структур• тия иаслаrи при.пнчатъ на
льосъ. За такива ги и взема nроф. С т. Б о нче в ъ (устно съобщение).
Въпроса за nхната с.111.щность за сега остава откритъ.
Сжщински дилувиални наслаrи, състоящи се отъ влачени и заоблени
кварцитни материя.пи, се срtщатъ по платото на „Еленската джбрава • особенно въ западиит-Ъ и краища. Типични стари, ,.високи• или ди•увиални
тераси край рtкитt въ изследваната область не еж наблюдавани.
б. Алувнумъ. Тука спадатъ съвременнит-Ь наносни материяли по низ•
кит'h или съвременни тераси край nо-rолtмитt рtки, поройнитt конуси,
както и почвения слой, който припокрива на много мtста основнитt скали.
Минерали.

Изучената область е твърде бедна на минерали, освенъ калцитъ, пи
ритъ и малко лимонитъ не еж намtрени други никакви.
Калцитътъ, макаръ и не рtдъкъ, се срtща главно въ видъ на жи.1ен-ь
материялъ, изпълиящ11 нtкоrаш11и по-тtсии или по-широки пукнатини.
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l laii-.,�Gc.111 ка,,цит1111 ж11ла1, 11·ь 11зследоа11ата область; се ;1а::ш1ратъ на
изток1, о·rъ се.1ата Бпъскоо1н1 11 Търкашс1111, 11t> :1:t.с1111и ск.1011ъ на ;1:ь.1боюш ,1,u.11, с.111:iащъ кы1ъ Е.1енска1я боазъ. Тука ж11.1ата ш1а .з.с�.,ина 30-40
C)I. Ка.щ11n,тъ с ч11сто бtлъ и 11р11 у.1.аръ съ чукъ се разпада 111 хубави
ро)1боедр11.
П11ритъ се срtща 11 то не много често r.,авнu 110 п·hсъчн1щитi.. Л11мо
н11тътъ се срtща тукъ-тамъ въ в11дъ на .1.реб11и конкрекц1111.
Единствениять минераленъ изворъ въ Еленско и Горно-Орtховско е
този въ с. Беброво. Известенъ е подъ името .Хонтя•, водата му е слабо ми.
нерализнрана и има дебитъ 1500-2000 л. на денонощие.
На много м1кта, главно между nластоветt на долния НеокоМ'Ь, се срt
щатъ тьнкн прослойки отъ черни каменни в.vлища, обаче безъ вс:tкакво
практическо значение.
Фацнални бележки и връзка.

Оть изложеното до cera се вижда, че В'Ь Еленския предбалканъ е развитъ
изключително НеокоМ'ЬТЬ съ неrовнтt два подетажа. Границата между дол
ния и горния Неокоn по тия мtста не е много ясна - тя е повечето
фаунис:тична, отколкото петроrрафска.
Както вече се изтъкна, В'Ъ изучената область Неокомъть е nредс:тавеН"Ь съ
пtсъчници и мерrели, въ разни алтертенацни и преходи, при това, на много
nс:та с:ъ съвършено флишки хабитусъ.
Прис:жтс:твиеrо на растителни отпечатъци н каменни вжrлища по и меж.ду
пtсъчницитt показва, че wя последниn еж краАбрtжни образувания. Твърде
честата алтернация на п1къчници съ мерrели говори, че морето е било ТВ'Ьрде
непостоянно. Само В'Ъ известни периоди то е ставало по-дълбоко и тогава
еж се наслагвали по-дебели комплекси оть мерrели, нtкон пластове, on ко
ито еж и доста богати на пелаrичиа - цефалоподна фауна.
По своя петро;-рафс:ки характеръ, Неокоll'Ьть оть Еленския nредбаnкlН'Ь
може да се сравни съ Неокбма on Западна България. Напр., съ този раз
внть северно отъ Драrоманъ и северно отъ Искрецкия санатори)'К'Ь (Меча
поляна), както и с:ъ Неокома отъ Тетевеиск:1я предбалкаиъ, Троя11ско, Габ
ровско и Трtвнеиско, съ които е въ неnосрtдс:твена връзка.
Неокоll'Ьть оть изучената область е сжщо въ непосрtдствена връзка и
съ НеокЬка оть Ески-ДжумаАско, Преславско и Шуменско, съ който има
фаунистична и отчасти петроrрафс:ка прилика.
По фаунистичнитt си особености, наwиять Неокомъ спада К'Ъ11'Ь Алпий�
ско-Медитеранския типъ, а оть друга страна притежава общи елементи съ
Неокома отъ Централна и Северна Европа, както и съ този отъ Кримъ и
Кавказъ.
ТектоникL

Въ тектонско отношение прев.планинитt на Балкана въ Еленско и Гор
·но-Орtховско еж часть отъ старо-манинската сложно нагъната верига. Спе
циално съ тектониката на тия мtста никой не се е занимавапъ. Данниn
въ това отношение, дадени оть F r. Т oula (2) и Г. Б О"Нч е в ъ (5), еж твърде
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ос�.жд11и II ж.·11ъл1ш. С т. Б о 11 11 с u ,, (11) бе.1еi1ш, че 111> Е.1енско 11 1·uptю-Opt
xuвci.o 11ро.1.ължаuа .Б·t..101·ра.:1.ч11шката ант11�..11ша.1а·.
Oiiщo uзето 11ластuuетt. нъ Е.1снсю1я 11ре.1ба.1кан·ь uupa�iptaтъ е..1на
ширuка (oi.0.10 :Ю-2Б к.1�.) ант11к.111на.,а. ч11ято ядка е доuйно. тройно 11.111
на мtста сложно нагъната.
Тази антиклинала може ,1а се 11арече l:::.1eнci.:a 11редiiа.1�.:анска. Да.111
тя е продъ.,жение на Бt.1оградч11шката 11ли на Тетеоенската а11т11к.111на.111
(Ел. Р. Коенъ (10) н Ек. Ст. Бончеuъ (8)1 и.111 пъкъ е са)lостоятелна такава,
още се не знае. За сега, обаче, нtма данюt за или противъ твърдението на
Ст. Бончевъ (11).
Пластоветt въ Е.1енско и Горно-Орtховско ниатъ най-често посока И.
3. съ малки или по-голt:11н отклонения къмъ северъ или югь. Срtщат-ь се
пластове съ посока отъ15° чакъ до 145° (напрtчно нагъване). При тия по
соки наклонитt на пластоветt еж главно къn югъ и северъ, resp. към-ь
Ю. Э. - С. И. и къаrь С. 3. - Ю. И. Tt еж различно наклонени отъ 100 9()0, обаче най-често се срi.щать пластове съ наклонъ - 15°, 200, 300.
За да се уясни тектониката на мtстата разrлеАанн въ настоящата ра
бота, се даватъ нtколко напрtчни профили, повечето отъ които минаватъ
близко 11.0 проломитt на по-rолtмитt рtки.
Както вече се спомена, проломитt на рtкитt Дрtнтска, Еленска, Беб
ровска и Кара-дере еж много хубави естествени профили, по конто ясно се
наблюдаватъ, както стратиrрафията, така и тектониката на засtrната1"а
область.
ПрофиЛ"Ьтъ I пресича най-западнитt д'Ълове на Еленския ридъ. Той за
почва юrо-заnадно отъ с. Йовковци и съ посока почти · С. Ю„ сtче р. Дрtн
тска, минава малко западно отъ най-високия nунктъ въ този краА, минава
източно оть мовастиря св. Никола, сtче Капинската рtка, върви между се
лата Каnиново и Церова-курия, минава nреэъ височината Трушанъ (338 м.),
минава малко източно отъ с. Драrижево и стига границата на нашата область.
Отъ този профНЛ'Ь, както и отъ следващитt, се вижда, че ши·
роката антиклинала, която запълня Еленско и Горйо-Орtховско, е сложно
нагъната и се състои изключително отъ Неокомъ: Valangien u Hauterivien .
Тука, въ високитt западни части на Еленския ридъ, се очертаватъ две
антиклинали и две синклинали, сравнително тtсни и плитки, а въ по-низкитt
му д-мове на сtверъ - други две антиклинали и синклииали.
По дtсниятъ брtгь на р. Дрtнтска, малко Ю. И. отъ мои. св. Никола,
нагъването е доста сложно: тамъ има nсни и остри анти- и синклинали
съ почти отвесни пластове. На профила това не е показано. Оть дадения
профиЛ"Ь се вижда още, че Отривиенътъ има по-широко разпространение от-ь
Валанжиена. Така, оть юrъ rорннятъ Неокомъ се изкачва не високо по склона
на рида, обаче, на северъ отъ мои. св. Никола и Капинската рtка е развитъ
изключително само тоА.
Валаижиенътъ заема ядката на Еленската антиклииала и е разкрит-ь
сравнително по-малко, въ него главно е за.l(ълбанъ проломъть на р. Дрtнтска.
ПрофиЛ"Ьтъ II минава малко западно отъ пролома на Еленската рtка.
Той започва южно отъ rp. Елена, съ посока почти С. Ю., минава презъ Долни
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11 Горн11-Чукани, 11зточно отъ м. Търка111с1111, :1а11ад110 отъ Дър.1с1щ11, Щ\�.iЪ
н11со1111ната .Могила• (428 м.), върн11 11зто 11110 отъ с. М11н.1.я, ма,1ко запа,1110
отъ с. З.,атарнца и преэъ Тантурск11я рндъ от1111а на севсръ кы1ъ с. Добр11-.1.h.1ъ.
Въ общи .111111111 и тука п.11астонетt ш,1атъ по.1ожен11е почт11 както при 11ро
ф11.1ъ. 1. Раэ,1иката е въ шир11ната на втор11чн1tтt а11т11к.111на.1и и с11нк.111нали
- тука тt сн. по-широки. Ва.1анж11енътъ тука е по-ш11роко раэкр11тъ: той из
гражда двет-t. вторични антиклинал11 отъ нисок11т-t. дt..,1ове на Е.1енския р11дъ;
срtща се и по южнит-t. �у склонове, при Долни и Горни-Чукани.
Въ северния края на Еленския проломъ, този профилъ с-t.че една съв
семъ правилна (симетрична) малка антиклинала. Тая последната се с-t.че ес
тествено отъ Еленската р-t.ка, малко на Ю. И. отъ кантона, дето се отдtля
пж.тя за с. Златарица отъ шосето Елена-В. Търново. Там,., на дtсния брtrъ
на рtката, ясно се вижда споменатата антиклинала, чиито бедра еж. симе
трично наклонени къмъ северъ и юrъ подъ жr-ыrь 40-45°. Отъ тукъ на се
веръ е представенъ само Отривиенътъ, чакъ до rраницитt на нашата область.
Профилътъ Щ съ посоката на първитt два, минава западно отъ пролома
на Бебровската рiка и върви почти успоредно съ него. Той започва отъ
Марянската рtка и с. Марянъ, върви презъ ·мвхалитt Ганевъ-долъ и Босевци,
сtче Еленския ридъ презъ височината му Кара-борунъ и стига Ю. И. отъ
Юмрукая. Отъ този пунктъ профилъть измtня посоката си къмъ С. 3. и стига
Тантурския ркдъ източно оть с. Тавтури.
Отъ този профилъ се вижда, че южното бедро на широката Еленска
предбалканска аитиклинала е нагънато. Hanp., това може да се види при
мах. Гавевъ-долъ, дето има една плитка антиклииала и сжщо такава сииклн
нала. Валавжиенътъ · и тука заема високитt отдtли на главния ридъ и се
разкрива добре оть пролома на рtката и нtкои долове.
Северно оть Кара-борунъ - къмъ Юмрукая, Чаталъ-дере и Дурна-дере
Отривиенътъ е представенъ съ ПD1рока зова мерrелн и е силно и многократно
наrънать въ нtколко антикпинали и синклинали. Пластоветt на ТантурсЮtя
ридъ, сжщо отривиеиск.-, изrраждать северното бедро на Еленската ·предбал
канска антиклннала. Източно отъ селото и изобщо по цtлия ридъ, тt иматъ
посока бQО-700 и еж нак.,1о�ени къмъ С. 3. подъ жrълъ 15°-200.
Профилътъ IV минава почти по срtдата на онази часть оть Еленския
(Алаrюнския) ридъ, която се включва между проломитt на рtкитt Бебров
ска и Кара-дере.
� Той трvва малко южно отъ Бебровската рtка, между селата Беброво
и Констаитинъ, минава презъ м. Козъ-дере, източно отъ най-висока точка на
рида (върхъ Алаrюне 998 м.) и се отправя къмъ с. Козлубикъ.
Профилътъ V върви почти успоредно на рiката Кара-дере (Стара-рtка}
Той започва отъ къмъ мах. Визлери, сtче Еленския (Алаrюнския) ридъ за
падно оть махалитt Тилкилери и Кьовбашлари, върви запа..11.но отъ Кавад
жикъ и Тозпатлии, близо до мах. Емелеръ, Сюлеманкьой, източно отъ Дюл
rеръ-махала и nрезъ мах. Айдънкьой стига р. Кара-дере.
Тия профили (IV и V) иматъ посока Ю. Ю. И. - С. С. 3. И по тtхъ
могатъ да се видятъ пои-t.колко антиклинали и синклинали, които влизатъ
въ широката Еленска предбалканска антикпинапа.

Tp·hбua да се отбе.1сж11, •1е к�•.1кото от11на 11а ютuкъ Е.1е11ск11итъ (А.1а1·юнск11ятъ1 р11:а.ъ става 110-н11зъкъ, по-ш11рокъ 11 11u-ра;-111,1е11енъ.
Нъ изтuчн11т-t. отд-t..111 на изучената область е разкр11тъ nu11c•1e гuрн11я Не
окомъ--Отр11011ена, а зоната 11а :а.олн11итъ Неокuмъ - Ва.1а11ж11енътъ се стtс
нява. Тоя после.1.ниятъ остава д:ь.1боко 11 е разкр11тъ сравн11те,1но по-ма.1ко.
Профилътъ VI прес11ч;� една сраон11те.,но м:1.1ка •1асть отъ най-юrоиэточ
ннтi; отдtли на нэучената об.,асть, а ю,1енно Кучек.1арск11я ридъ 11 височн11т-Ь
при с. Дуранлари. Той има посока 10. 3. - С. И.
Кучекларскиятъ ридъ представлява една малка, второстепенна анти
клинала по южното бедро на Еленската предбалканска антиклинала. Пласто
ветi., които я изграждатъ, както и осьта и, иматъ посока 110-1200. Наклониn
на пластоветt с.111. къll'Ь Ю. 3. и С. И. подъ .111.rълъ 30-500. Между Кучек.,ар
ския ридъ и Дуран,,арскитt височини има една т-Ьсна плитка синклинапа,
по-к9ято протича р. Стара-рtка обикаляйки споменатия ридъ.
По тия м-Ьста е разкритъ само горенъ Неокомъ-Отрнвиенъ.
Морфологични бележки.

Теренътъ въ Еленско и Горио-Орtховско, както още по-рано се из
тъкна, има хълмисто-ридовъ характеръ и е силно разсtченъ отъ повършниn
и текущи води. Тия морфологични форми с.111. резултатъ отъ действието на
тектонични, ерозионни и денудациоини процеси, а отъ друга страна с.111. въ
зависимость отъ естеството и различното понасяне на пластовитt материапи
по отношение на споменатиn процеси.
Твърде интересни морфоложки форми въ изследваната область еж. на
прtчнитt проломи на четириnn по-rолtми рtки. както и на нi.кои nхни
притоци.
Наистина, прави силно впечатление напрtчното разсичане на рндовет11
(rлавенъ и второстепенни) отъ ptlfm въ Еленско и Горно-Орtховско.
Още на пръвъ norледъ, може да се дойде до заключение, че тия про
ломи не еж. резултатъ само на ерозията и човi.къ си задава въпросъ - ка
къвъ е т11хииятъ произходъ?
По този въпросъ, за сега, най-приемлиево е мнението изказано отъ С т.
Бон ч е в ъ (11), а именно, че rънкитt еж. нак.111.сани още въ периода на
нагъването имъ и въ последствие ерозията и денудацията еж. оформи,'IИ и
продъпжаватъ да дооформятъ днешиитt проломи. С т. Б о и ч е в ъ ( 11) е ба
зиралъ своето мнение главно върху работата на М. Bogole p ow. -'Die
Dehnung der LithospЫl.re. - Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. Вd. 82 S. 206-228.
Разглеждайки много напрtчни долини въ oбctra главно на Предбапкана,
Ст. Бо н ч ч е в ъ (11) се спира и на проломитt въ Еленско и Горно-Орi.хов
ско. Интересно е, защо той нищо не споменава за пролома на най-гол-Ьмата
рtка въ Еленско - Стара-рtка (Кара-дере), макаръ че и за нея напълно
важи всичко казано за другитt рtки пресичащи Еленския ридъ.
Отъ друга страна, по много факти .се вижда, че С т. Бо н ч е в ъ (11) не
познава всички долини и проломи, които разглежда въ работата си, ннъче не би
допуснапъ най-обикновени rрtшки. Между другото, напр., той като се спира на

до,1ш1.1та на lкupoi1ci.:aтa p·J;i.:a ка:ша: .Т.ш дt•.11111:1 с т.ъй т·hсна. •1с 110 нен
не :-.11111а1ш 1111�.:а�.:ъ11ъ 111'\ть, а с тъii ;1:ь.1u,жа. �.:аю111то С,'-' др)т11т·Ь ,ще·. l la
npnr1111ъ. 110 таи ,1.о.111!1а uър1ш шосето u1:upo1ю -З.1атар11ца -.'!жу.,юшща, оuаче.
uъ тр1111ерстооата 1-\арта (,\\ = l:11t>,O0U) T\ll!a не с отбе.,я::.�но.
Аuтор·ьтъ 11р11е)1а .мие1111сто на ( т. u о н ч с n ъ :ta проюхо,1.а на про:ю:\штt
н·ь Е.,енс�.:ия ридъ като най-11ран.1.011одоuно 11 даже ще се оrшта, ,·а с.,у
чая, да го подкре11и съ нt,i.:011 фal-\TII. На11рю1·J;ръ, Е.1с11с1шятъ рн.:�:ь,
който въ тектонско отношен11с, �акаръ •1е пре,1.стаu�1ява н·hщо цt.ло, е.з.на
с.,ожка ант11клинала, обаче неговитt тр11 части, зак.1ю11аващи се между изве
стнитt вече четири проломи, не еж са110 разсtчени отъ последнитt, но, из
глежда, че еж и отмtстени една cnptмo друга. Най-:::ападната часть вк.1ю
чена между рtкитt Дрtнтска и Еленска лежи най-наюгъ, срt.дната часть между рt.китt Еленска и Бебровска лежи по-насеверъ и третата - между
- Бебровската и Кара-дере - лежи още по-насеверъ. Това положение ви
димо е изразено най-ясно по билата на споменатит-в части на Еленския (Ала
гюнския) ридъ, то може да се види и въ картата съ M=l:126,000.
J:Sтopo, като се върви по пролома на Бебровската р-вка, на около
7 клм. оть селото и малко северно отъ върха Кара-борунъ, се стига до осьта
на първата второстепенна антиклинала въ Еленския ридъ.
Тука може да се види, че осьта на антиклиналата е скжсана и частиn
и еж отм-встеии една спрtмо друга на стотина метра. На това мtсто пла
стоветt по двата бр-вга на рtката не си кореспонднратъ.
Не кореспондиращи пластове би могпо да се видятъ и на други мiкта
и то по всичкит-в проломи на Еленския ридъ. Въпросътъ се касае само 38
известни пунктове.
Ерозията и денудацията В'Ь връзка съ тектониката на терена, както и
въ зависимость отъ петрографския характеръ на материалиТ-Ъ, и днесъ иг
раять най-важна роля за морфологията на Еленския предбалканъ.
Възрасть на нагъването.

По-млади фор�ации отъ Неоко.мската, въ картираната область не се ср1.
щатъ. Обаче, въ близко съседство съ нея,на изтокъ въ м-встностьта Текенъ
бунаръ при с. Кипилово и на эападъ, между с. Малкия-чифликъ и В. Тър
ново има раэвитъ Еоцевъ съ горе-долу еднакъвъ хабитусъ.
Еоценътъ тук-ь лежи направо върху долнята Креда - на изтокъ върху
Неокомъ, а на эапаn върху Баремъ и е вэе.71'Ь участие въ нагъването. На
югъ отъ зас'hrнатата область, близо до Балкана, се ср-вща раэвитъ и Сенонъ.
По вс-вка nроятность и надъ изследваната область е имало еоценски
наслаrи, обаче n еж вече окончателно измити.
Отъ даннитt, съ които сег� се разполага, не може съ положителность да
се каже точно, кога е станало нагъването на предбалкана въ Еленско и Горно
Орi.ховско, обаче най-вtроятно това нагъване ще да е п о с т е о ц е и с к о.
А, може би, да е още по-младо, както твърдИ С т. Б о н ч е в ъ (11), то да е
станало къмъ края на Терциера или даже презъ Кватернера.
Дервентъ-Дервишката планина, която се намира не много далечъ на
северо-изтокъ отъ Еленския предбалканъ, споредъ Е л. Р а ф. К о е и ъ ( 10) е
нагъната сжщо следъ Еоцена.

_'tl,'j

rt А .'1 Е О Н ТО JI О Ж К И О Т д ·r. Л Ъ.
Въ 11а.1сu11тu.1uжката 1асть се с1111ра:-.1ъ са:-.ю на цсфа.,оподната неоком
ска фауна катu rю-нажна. както нъ стратш·раr·рафс�.о, така 11 нъ 11а.1ео11то
.,ож�.о отноwен11е.
Отъ описанит·i; а1 фор;-.1и, 15 вида 11 1 вариететъ еж нови за гео.,�
1·нята на Българ11я, а 18 в11да и 2 вариетета еж нови II за палеонтологията на
сжщата. Всички фигури дадени въ палеонто.,ожкитi. таблици еж В'Ь естествена
величина, съ изключение на ф. 2 оть табл. 1.
1

Се:м. N а u tl 11 d а ·е О w е п
Nautllus neocomlensls d'Orb.
Табп. 1, фиr. 2.

1840. Nautilus nt'Ocomiensis. D'O r Ы g n у - Pal. fran,;. terr. cret. PI. XI. р. 7 4.
Naut/lus neocomiensis. Рi с t е t е t С а m р I с h е -_ Terr. cret. des environs de
.S-te Crotx.• PI. XV. р. 128 (Mat. pal. Sulsse II ser.).
1907. Nauti/us neocomiensis. К a ra kasc h - Le cret11ce lnferteur de la Crtmee et sa faune.
PI. 11. f. 1 а, Ь.; р. 26 (Travaux d. 1. s. 1. d. N. d. st. Petersburg).

1858/60.

Притежавамъ ядка отъ ед"Ьр'Ь екземпляр"Ь сравнително добре запазена
'диаметър"Ь 18 с. м.).
Обща форма дискоидална - сплескана, вентралниять край заоблен-ь.
Пж.n'ЬТ'Ь широК'Ь, отворен-ь и позволява да се виждатъ вж.трешниn завивки,
които се почти припокриватъ. Завивкиn бързо нарастватъ на височина и
широчина и еж. повече високи (особно въ предния край), отколкото широки
тази имъ форма е усилена вследствие на сплескване, което е проявено и В"Ьрху
цtлата форма на вида. Цw�иять екземnляръ е украсенъ съ мощни ребра,
между които се образуватъ бразди nо-тtсни отъ ребрата. Тия последнит'!s
започватъ оть пжnа като вървитъ почти радиално (прави) до към-ь срt
дата на завивката, гд�то леко се наклоняватъ на напредъ, следъ което силно
се извиватъ на назадъ и образуватъ rолtма дж.rа обърната назадъ. Презъ
вентралния край ребрата премннаватъ безъ прекжсване, като образуватъ
джга съ тж.nъ ЖГ'ЬЛЪ обърната на напредъ. На известни мtста въ намtре
ния екземпляръ въпросниятъ ж.гьлъ е станалъ правъ или остьръ вследствие
на сплескването.
Ребрата еж. единични, обаче макаръ и на рtдко при нашия екземпляръ
се явянатъ разклонения. За подобни разклонения споменава и К а r а k а s с h.
даже споредъ него Nautilus Ыfurcatus отъ Барема не е освенъ наследникъ
на Noulilus neocomiensis.
Ниво - Hauterivien. Намtренъ е въ пtсъчниковитt кариери южно отъ
с. Козлубикъ,

.\т. Сt\:ф:11111,

С е :.1. Р h у II о с е r а tl d а е Z i t t е 1
Phylloceras semlsulcatus d'Orb.

Таб.1. 11, ,t111r. -1 11 ,')

1840. Amm,mites semisull'11/us. d'0 r hi Jit n у - Pal. f r. lerr. cret. PI. 53. 1. 41:i. р. 172.
1 Htii, .-tmmonites St·misuk11t11s. Р I с t с t-Mtlanges paleontologique. PI. XI, f. 3, 4. р. 67, :.?22.
1901. Pl1yll11ceras semisulcat11s. О. S ау n - Les ammonltes pyriteuses de s marnes VзJanglennes du S.-E. d. 1. France. PI. 11 (VIIIJ f. 5, 6, р. 12 (Мёm. d. 1. s. g.
d. Franc:e. - -Paleontoloete, Т. IX).
1902. Ph_vlloccras semisulcatus. U h 11 g W. - Cephalopodenf auna der Teschener und
Grodlsc:hter Sc:hichten. Taf. 1, f. 3. р. 21 (Denksc:hr. d. k. А. d. W. m. n. CI. 8d. 72)

Нtколко ядки С'Ь характерна Phylloceras'нa форма. Живелищиата камера е
rолtма и украсена с-ь бразди в-ь пжпната область образуващи п.жпна розета.
Нtколко напрtчни на завивкитt nсни издутини започватъ приблизително на
1/:s от-ь в-ьншния край преминаващи и презъ заобления сифонален-ь край.
Нtкакво отношение между браздиn и издутинитt не може да се установи.
Приликата и разликата с-ь близки видове е дадена· от-ь горнитt автори.
Ниво - Valangien. Споредъ U h I i g не отива въ младитt неокомски на
слаrи. Находище - Пролома на Бебровската рtка.
С е м. L у t о с е r а t I d а е N е u m. emend. Z i t t е 1
Lytoceras subflmbrlatum d'Orb.
Таб.11. VIH, фвr. 2.

1840. Ammonltes iuЬ/lmbrlatus. d'0rЫgn y - Pal. fran�•• Terr. c:ret, р. 121. PI. 35.
1868. Ammonites sub/lmЬrюtш. Pic:tet. - M.SI. pal. 11. Pl. XII. f. 2. PI. 37, f. 4.
1882. Lytoceras sub/lmbriatum. UЫlg - Wernsdorf. PJ. 5, f. 11-13.
1901. Lytoceras subfimbriatum. S аr а sI п е t S с: h о п d е I m а у е r - St.-Denls. PI. 2.
f. з, р. 16.
1908. Lytoceras suЬflmbriatum. Bau m Ь er g er-Unter Kreide V. Р. Textf. 146, 147, р.39.
191_9. Lytoceras sub/lmbriatum. R о d I gh I е r о - Neotomiano dei Sette Comniuni etc:. PI.
VIIJ (1) f. 7. р. 75 (PaL ltalic:a Vol. 25).
1932. Lytoceras suЬJlmbriatum. А с: k е r m а n n Е. - Die Unterkreide u. s. w. р. 28
(Вalkan-for1c:hungen d. g. J. d. U. Lelpzlg. IX).

Имамъ много екземпляри, обаче все парчета - нито едии-ь цtл-ь екзем
пляр-ь. Украската се състои от-ь финни г.жсти ребра, които вървят-ь радиално
от-ь п.жпа къмъ широкия сифонален-ь кpa.ft, презъ който минаватъ безъ пре
кжсваие.
Ребрата еж дребно наз.жбени - фестонирани, съ неравноnрна гжстота
11 не съвсемъ еднаква мощность. Забелязват-ь се и не дълбоки бразди на пр11щъnване-нарастни.
Този вид-ь нtма установено стратиграфско ниво, освенъ в-ь Неокома
11два и въ Барема, следователно той не е рж.ководеиъ фосил-ь и въ никакъв-ь
случай не може да опредtля .стратиrрафска зона•.
Проф. Г. Н. 3 л а т а р с к и, който е работил-ь най-цtлостно в-ьрху стра
rиrрафията на България, дава този вид-ь като неокомски. (Справка отъ сжщия
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l\•n.1n1·11м 11.1 f..1.:11с1шм 11р1:.1t"iа.1кз11-ь
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а:tторъ: 1. Еокретацеiiс�,;ата 11.111 ;ю.111ьо-крt•,111ата 1..-ерш1 въ Бъ..1rар11я-стр. 8,
1:i, 1-1, 19; :?. 11 ('еолtч·11ята на Бъ,1rарш1 -- стр. 105, 1U6J.
С:\1tтамъ, 11е прав11 ro.1ti1a rрi;шка проф. С т. Б о 11 ч е в ъ, като създава
въ Баре:\1а-.Зо11а съ Lytoc,•гa.� .�uЫiml1riat11m d'Orb". --Справка отъ сжщ11я
авторъ - .Обяс11енис на .111ста Царибро,1.ъ• стр. 52, 53. (Ун11верс11тетска
библиотека ,;14'о] 100).
Намi.ренъ е по про.,омитt на Дрtитска и Беброоска рiiкн.
Lytoceras (Costldlscus) cfr. rectlcostatum d'orb.
Та�. 1. фиr. 1.

1885. Lytot:eras (Costidi1tus) recticostatum. U h 11 g - Die Cephalopoden ,Ier Werns
dorfer Schlchten. T1f. VII, S, 69.
1889., Costidiscus recticostatum. f r а n z То u I а - Geologische Untersuchungen lm Centralen Balkan. S. 9).
Притежавамъ парче (ядка) отъ голtм-ь екземпляръ съ белези, по които
много схожда съ горния вцъ. Виждатъ се главни и вrоростепеини ребра : пър
виn сж ясно изразени - силно иэпжкнали и носять по чифтъ странични
вжзли; вторичнитt ребра на брой 5-7 се разполаrать между главниn, тt еж
безъ вжзли, и нtкои отъ nхъ и� достигатъ до пк.пния ржбъ. Ребрата пре
минаватъ преэъ широко заобления сифоналенъ край. Наnренъ въ горно-не
комскнтt пtсъчникови кариери при с. Горско-Ново-село.
Сем. Н ар I о с е r а t I d а е Z i tt е 1
Haploceras (Llssoceras) Orasl d'Orb.
Т1бл. VII, фвr. 4, 5, Табл. 11, фиr. 6, 7.
1840. Ammonites Orasianus. d'OrЫg n y-Terr, crёt, pl. 44. f. 1 р. 1·41.
1867. Am,,,onltes Orasianus. PI ctet - Mel. paleont. pl. 13 f. 1: р. 74.
1888. Haploceras Огаsiапит. U h 1 1 g - Ueber neocomc Fosslllen vom Gardenazza ln
S0dtlrol. р. 104 (36) (Jabr. d. k. k. g. R. Bd. 37)
1900. Haploceras Orasi. S I m I о n е s с u - Fauna neoc. Dimbovlc. р. 192 (An. Scient. de
rUnlv. de Jassy.)
1907. Haploceras (Lissoceras) Oгasi. К а r а k а s с h - Le cretace lnferleur de la Crime et
sa faune. pl. V, f. 6, р. 55 (Traraux d. 1. s. 1. d. N. d. St. Petersburg)
1908. Haploceras (Lissoreгas) Oгasi. В а u m Ь е rg е r - Dle Amonlllden der unt. Krelde
lm Westschw. Jura. р. 40 (Mem. d. 1, s. р. Sulsse - Вd. 36).

Притежавамъ само ядки. Формата е доста характерна съ своитt бързо
нарастващи завивки, както на височина, така и на дебелина (ширина), К?ито
се твърде много приnокривать, но не напълно.
Странитt с.111. слабо изпжкнали, сифоиалната страна е заоблена. Сутурна
линия се наблюдава въ нtкои екземпляри, но не е ясна. Тази форма се срi;ща
твърде често въ мерrе,1итt на Haнterivien'a въ Еленско.

Haploceras cfr. neocomlense Jek.
1 !115. lf,,p/111·,·ras I Lisso,·1•rmi) 111•,.1,:omiL•11s1·. J е k е I i u :; Е r. - Die N�ocornfauna von
Hr3sso. T3f. IX, f. 1, 2, Texlflg11r 16, S. 118. (Mitteilungcn а. d. Jahr. d. kgl.
Ung. R. Bd. 23J.
Н"hколко екземпляра ядки, не особе110 добре запазени, които по обща
форма твърде много схождатъ съ горния видъ.
Вънwиияn. nредеиъ край около устата, който се източва като стtснено
ухо, при нашитt екземпляри липсва.
Раэликитt отъ Нар/. grassianum са. изтъкнати О1"Ь U h 1i g.
Идва на разни оста изъ долния Неокомъ въ Еленско.
С е м. S t е р h а n о с е r а t I d а е N е u m. emend. Z i t t е 1
Нolcostephanus (Spltlceras) gratlanopolltense Kilian
Таб.11. 111, фv.r. 2, З. 4, 5, 6, 7, Таб.11. V, фиr 1, 2.
1892. Holcostepha,шg gratlлnopolitenu К 111 а n - Sur qurlques �phatopodes nouve1ux
ou peu connus de la p,rlode �cundaere (П partlr) pt. 11, р. 4 (Extraet de
Bull. de la soc. de Statlstlque de d,partement de l'l�re).
1919. Ol,stephanus (Spltlcera,) gratianopolite,,u. R о d l g h I е r o.-II slstema critaceo del
Veneto occldentale compresso fra 1'Adtge е II Piave con speciale rlguardo al
Neocomiano det Sette Communi. р. 89 Tav. (Х) Щ f. 8 (PaL Itallca, Vot. 25)
1933. Holcostephanus (Spltireras) gratianopolltenu. Д-р-ь l!л. Раф. Коен-ь - Геоло
гия на Дервенть-Дервишката планина. Табл. ( фиr. 2, стр. 166, Спис.
Б'Ь.llr. Геол. .а-во год. V, ки. 2.
Форми съ доста wирокъ па.пъ и сравнително дебели завивки, които
бавно нарастватъ и nокриватъ nредходнитt съ около ¼.
Височината на завивкнтt е по-rолtма отъ дебелината имъ. rio горния
край на пж.пната стена, която е твърде стръмна, еж. наредени продълговато
заоблени сипни ВЖ.3,//И на брой 24-26. Тия вж.эли са. слабо наклонени на
назадъ. Отъ вс1.кн вж.зелъ иэлиэатъ обикновено най-малко 3 ребра, които
отивать радиално по страннтt или се насочватъ слабо напредъ. Едни отъ
ребрата къмъ срtдата на завивката се раздвояватъ. Всички ребрi премина
ватъ напр-Ьчно преэъ заобления сифоналенъ в-ьншенъ край, като при това се
иэвива1"Ь доста на напред'Ь. При эавивкитt се срtщатъ 1-3 нарастни при
щъпвания, които минаватъ преэ-ь сифоналния край. Приликит-Ь и раэликитt
С'Ь сродннт-Ь му видове са. изтъкнати О1"Ь К il i а п.
Този видъ е характеренъ за долния Неокомъ. Въ Франция се дава като
дост� рtдъкъ, обаче у насъ е твърде честа форма ОТ'Ь долния Неоком-ь
въ Еленско.
Притежавамъ множество екземпляри отъ разни находища : Чукански
рндъ, пролома на Бебровска рtка, Попина рtка и пр.

Astlerla astleri d · О r 1,.
I IH 1 .. \ttu11011it,·s ,1.,·r,·ri,11111s. d · О r 11 i � 11 у - P;1kont. fr:iщ. Т.:rr. i:ri:taci:. р. 11 :;, pl. :!�.
Н1112 •. 1.�ri.-ri11 ,,sti,·ri. \". К oi: 11 i: 11
Di� .-\1111no11it.:n de" �orddeuts.:hen :',;i:oco111. S.
149 t.-\lJh. d. k. Р. �- Н. N. F. Bd. :!41.
1 �• 1 О•. \stiai11 asti.-ri. Н зu m Ь е r g- е r - Fauп.1 ,kr L:ntere 1,reide irn Westsi:h,veiz. Jura.
Тзf. 32, f. 1, Textf. 1-lbl \, 11; Тзf. :!!J, f. 3 а. Ь. S. З, 5. (.\bh. d. Si:h,v. pal.
Oes. Vo\. 36)
Този видъ е описа11ъ отъ разнитt автори съ доста промtнливи бе.1еэи.
Моитt екзе�п.,яри С"'- дреб1111 (м.,а.з.и) и доста r�ромtнени вследствие на
натискъ.
У нtкои 11ндивидн ясно се вижда, че завивкнт-Ь еж по-широки откол
кото 1;1исок11. Близо до пж.пния ржбъ еж разположени бодлести вжз.1и, от-ь
които къмъ пжпа излизатъ кжси единични изчезващи ребра. Отъ с.жщитt
вжэли излизатъ снопчета отъ 3-4-5 прави, тънки ребра, които преминаватъ
безъ прекжсваие 11 върху широкия заоблеиъ сифоналенъ край.
Между тия ребра у по възрастниn форми се раэполаrатъ по 2-3 еди
нични не свързани въ снопчета ребра. Броятъ на пжпнитt вжзли е разлнченъ
- 14-15-20.
Този видъ е характеренъ за срtдиия Неокомъ - границата между Va
langien'a и Hauterivien'a. Намtренъ е на разни мtста въ Еленския предбалканъ.
Asterla Saynl Kilian
Таб11. IV, фиr. 2.
1901. Holcostephanus Sayni. Sa r11s\n et S c h o n d e 1. - Ammonltes du Cretacique
inferieur de Chatel St. Denls. PI. IV, f. 2, 3, р. 38. (М. s. р. Suisse. Vol. 28).
1907. Astieria Sayni. В а u m Ь е r g е r und Н е I m. - Palaeontologtsch Stratlgraphlsche
Untersuchung zweler Fossllhorizonte an der Valangien-Hauterlvien Grenze.
im Churfirsten-Mattstockgeblet. Taf. 1, f. 9. р. 27. (Mem. d. s. р. Sulsse. Vol. 34).
1908. Astleria Sayni. В а u m Ь е r g e r -· Dle Ammon. der unt.-Kreide in. Westschw. Jura
Taf. XXV, f. 1 а, Ь, 2, Textf. 118. р. 1. (Mem. d. 1. s. р. Suisse. Vol. 35).
1909. Astieria Sayni. W e g n е r - Ueberslcht der Ьlsher bekannten Astlerfa-Formen u.
s. w. р. 80. (N. JahrЬ. f. М. G. Р. - 909).
1909/91О. Astieria Sayni. В а u m Ь е r g е r - Die Ammon. der unt. Kreide im Westschw.
Jura. Т. VI, Taf. 29, f. 4. Taf. 32, f. 2, 3. (Mem. d. 1. s. р. Sulsse. Vol. 36).
1915. Astieria Sayni. J е k е 1 i u s Er. - Dle Neokomfauna von Brasso. Taf. Х, f. 1 . S.
121. (Mitteilungen aus dern Jahr. d. kgl. Ung. g. R. Вd. XXII).
Притежавамъ нtколко дребни (млади) екземпляри отъ rорния видъ.
Запивкитt еж по-широки (дебели), отколкото високи и нарастватъ посте
пенно. Пжпнитt стtни еж стръмни и образуватъ хуниевиденъ пжпъ. По
п.жпния ржбъ на последната завивка еж разположени вжзпи, отъ които из
лизатъ снопчета отъ 3-4-5 тънки страннчни ребра, които преминаватъ и
презъ широко заобления сифоналенъ край. Върху последната завивка има
нарастни прищъпвания (бразди), които сtкатъ страничнит-Ъ ребра подъ
остъръ жrълъ.
\.\
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. -·-·-· --·==-..:..:....::.--·----- ·-· ---��-.

По сuоита оuща фор11а и на11ра11а тоJ11 1t11..1.ъ стон между .-tstieria pilo.-a
11 .-tstieri1l 11stit'ri. 1 Iървата с� от.11111а11а 110 11ногобройнs1т1» сн финн11 ннжко1111;1н11 стран11чн11 p�upa, 1.:011то 11з.1ш1атъ 1ю 8 -10 отъ п.v.пно в.v.зе.1че.
1 lрн uп,рата (.-\st. astir:ri) броятъ 11а 11,11.11н11т-t, р�бра (о.v.з.111) е по-:\1а.1ъкъ
11 изобщо 11аребр11ването е по-едро �• по-р·hд�.:о.
Ннво - Hauterivie11. На:\1tрена на разнн :мtста uъ Е.1енсю1я пре.1.ба.1канъ.
Astlerla Ouebhardl К i 1 i а п
Таб11. IV, ф1u-. ti.
1902. Holstephanus (Astieria) OueЬhardi. К i I i а n-Sur quelques fosslles r�marquaЫes de
l'Hauterlvien de la r�gion d'Escragnolles. р. 866 1 pl. 57, f. 2 а, Ь. (Bull. s. g.
d. Fr. Ser. IV, Vol. 11).
1908. Astieria Quebhardi. В а u m Ь е r g е r - Untere Krelde. V parte, р. 12, pl. 25, f.
3 а, Ь. (Abh. d. Schw. pal. Ges. Vol. 34).
1919. Astieria Ouebhardi. R о d I g h I е r о А. - La fauna neocomlana del Veneto occl
dentale. р. 82 (46) pl. Х (111) f. 3. (Pal. ltalica Vol. 25).
Завивки много по-широки отколкото високи, така че устниятъ отворъ е
НИЭ'ЬК'Ь. Отъ ясно изразенитt пжnни в.жзли изли38Т'Ь снопчета отъ 4-5 прави
радиаJПtи ребра минаващи и презъ широкия слабо заобленъ сифоналенъ край.
Отличава се отъ Astieria astierl по формата на аавивкитt и по своята по
rол-Ъма дебелина (ширина).
Новревиn екземпляри еж доста деформирани, но все пакъ съ доста
запазени белези.
Идва често въ горния Неокомъ (Hauterivien) на Еленския Предбалканъ.
С е м. DesmoceratJdae Z i t t е 1
Holcodlscus lncertus d'O rbigny
Таб11. 11, фиr. 1, 2, 3.
1840. Ammonites incertus. d'O r Ь i gn у - Paleont. fran� terr. crёt. PI. 30, f. 3, 4, р. 120.
1919. Holcodisc11s incertus. R о d i g h i е r о - 11 ststema crftaceo del Veneto occldentale.
PJ. 10, f. 6, р. 99. (Pal. ltallc:a Т. 25).
1930. Holcodiscus incertus. Ц а н к о в -ь В. - Шуменското nпоскоrорие стр. 55. (Сп.
на 6-ьпr. Геоп. д-во год. 11 ки. 1).
Последниятъ авторъ дава само синомия и находища на вида. Тукъ
спадатъ форми съ бързо нарастващи завивки, които nрипокриватъ до rолtма
стеnень предидущитt.
Пж.пътъ не е много rолtмъ и е зiобиколенъ съ вtиецъ отъ пжnни вн.зли,
отъ които тръrватъ ребрата въ видъ на снопчета. Обикновено отъ вж.зела
тръгватъ 2-3 ребра, които се дtлятъ и то често бидихотомно. Ребрата преми
наватъ nрезъ сифоналния край, обаче по ср1.дата му n отспабватъ и се
образува една тtсна гладка ивица. Характерни за вида еж нарастнитi; при
щъпвания, които въ видъ на широки бразди с'hкатъ ребрата обикновено косо
или р-Ьдко вървятъ по твхната посока.
Намtренъ въ мерrепнТ'Ь на горния Неокомъ на разни мi;ста въ Елен
ския предбалканъ: Северно отъ мах. Черни-дtпъ, южно отъ с. Златарица,
по Еленска рtка и пр.

С е �1. Cosmoceratldae Z i t 1 � ,
Berrlasella Callsto tl'Orb. var. п. Тонсаs
Tati.1. 111. ф. 1. 1 :i.
1 �tiH • .-lmm1111it,·s Ct1/bl1J. Р i , t 1: t - Mel. pal�on1. pl. 3М 1. 3, 4. р. :!46.
Hl!.IO.' Hoplit1·:. Ct1/ii.tu var. n. То u с as - f':iunc des cousches tithonique dc l'Ardeche.
PJ. 17, f. 5, 13, р. liUO (Bull. d. 1. s. �- d. Fr. S1:r. 111, Т. VIII).
1916. Huplitts (Berri11scl/11) Clllisto. Somogyi - Das Neocom des Gerecsgeblrges. S. 336.
(Mltt. а. d. Jзhr. d. kgl. U. g. R. Вd. 22).
1919. Berriasel/a Cafi�·to. R о d i g h i е r о - 11 Slstema crelaceo etc. Neocomlano dtl
Selte Comunt. PI. IV (XI) f. 11, р. 10-1. (Pal. ltallca. Vol. 25).
Завивки слабо издути, бавно нарастващи въ ширина и едва досi.гащи
се. Пжпъ wирокъ. П-'>пнитt. стени заоблени и стръ:мно-полеrати. Орнамен
тацията характерна: ребрата започватъ единично отъ пжпния ржбъ и
отиватъ радиално къмъ периферията. По срt.дата на слабо-изпжкналитi;
страни ребрата се раздвояватъ и то така, че предното клонче отива като
продължение на основното ребро, а задното клонче е слабо отклонено наэадъ
и изглежда като прибавено. Единични ребра ·по външната завивка не се ср-в•
щатъ. Ребрата преминаватъ презъ сифоналния край н се съединяватъ срещу
положно. Въ единъ добре запазенъ екземппяръ предниятъ краА се източва
като ухо нзходяще отъ срt.дата на завивката. Сутурна линия не се вижда.
Първоначално този видъ е вземанъ като горно-юрски - титонски, обаче
сега отъ всички автори се приема за форма отъ най-долния Неокомъ.
Находище - Чуканския ридъ, северно отъ rp. Елена.
Тhurmannla (Klllanella) Roubaud l d'Orb. sp.
Табп. V, фиr. 3.

1889. Hoplites Roubaudi. К 111 а n - Bull. d. \. s. g. d. fr. Ser. 111 Tome XVI, PI. XVII f. 2,3.
1907. Thurmannia (Кilianella) Roubaudi. О. S а у n - Ammonltes Valangiennes du S.
Е. de la france. pl. VI. f. 9, 10. 14, 15, р. 47 (Mem. d. 1. s. g. d. Fr. Paleontologie Т. XV).
Подробната синонимия на вида, както и историята на неговото опредt
пение, е дадена отъ последния авторъ. Сжщиятъ изтъква подробно приликата
и разликата му съ близкит-Ь видове. Видътъ има спедииn по-характерни бе
лези: эавивкитt. еж слабо изпжкнапи, по-високи отколкото широки, постепен
но нарастватъ и слабо се припокриватъ.
Пжпътъ широкъ, пжпната стена не мноrо висока и заоблена. Наребрява
нето е твърде характерно. Ребрата еж ясно и добре очертани - започватъ
отъ основата на пжпната стена вина,·и като единични и безъ вжэли. Пове
чето отъ ребрата къмъ срt.дата си ипи малко по-навънъ се раздвояватъ. Еди
нични, нераздвоени ребра се срtщатъ доста р-вдко.
Сутурната пиния при нашит-Ь екземпляри не се вижда.
По общия си изгпедъ прилича на Berriassella Calisto d'O r Ь., при която
обаче нt.ма ёдинични ребра, както и други нt.кои особености.
Характерна форма за допния Valangien. Намt.ренъ е на много мt.ста въ
Еленско.
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Thur1nannla Bolsslerl Pictct.
T;11i.1. \'. фш·.

.\\1:langes p:111:ontol. 1-'1. 15, :\!1. f. З. р. i!1, :Н�.
ll'Hii . . \mmu11iti•s n.,;�•:;it'Гi. Pi.:tct
F:iunc des couches Tithonigues de \'Ardi:che. Pl.
18�S. l/11plit�s /Joissil'Гi. То u с а s
XVIII, f. 1. р. 60:.? IВull. cJ. 1. s. g. d. France. Ser. 111, Т. 1 N).
1907. Тl111rmanni11 Boissirri. S а у п О. - Les :1mmonites pyrlteuses des marnes Valan
giennes etc. PI. 111. f. 16. р. 39 ()\ёm. d. 1. s. d. Fr. - Palcont. Т. XV).
1932. Thunminnia cfr. Boissit'ri. Е. Acke r m a n n - Die Unterkreide u. s. w. (Ostbulga
rlen) S. 45 (Balkanforchungen d. g. 1. d. U. Leipzig IX).
Имамъ единъ екземпляръ съ характернитt за горния видъ белези. Обща
форма дискоидалиа. Зинивкитt бавно нарастващи и припокриващи се съ 1/з
оть височината. Странитt с.,або иэпжкнали. Ясно-изразени околопа.пни вжзли,
отъ които иэхождатъ обикновено 2 ребра. Между тия ребра се разполагатъ
други единични започващи пакъ отъ пжпния край, но беэъ вжэли. Ребрата
П'Ьрвоначално вървят1, право (радиално) почти до срtдата на завивката, тукъ
се иэвиватъ леко назадъ, следъ. което ясно се навеждатъ напредъ. Преди да
преминатъ къмъ вентралната страна, ребрата увеличаваn. броя си чрезъ раз
клонение или чрезъ вмъкване на междинни ребра.
По-подробни описания на вида се даватъ отъ горнитt автори. Споредъ
Sа у n белезитt на този видъ се движатъ въ доста широки граници.
Ниво - тъмно-сивитt мергели на Valangien'a. Намtренъ е на Чукан
ския ридъ.
Thurmaпnla (Klllanella) Ьochlanensls Sayn

Таб.11. V, фиr. 5, 6.

1901. Thurman.nia (Kilianella) Ьochianensis.

Sayn О. - Amm. Valang. du S. Е de la
Franc:e. PI. VI. f. 4, 8, 12. р. 46. (Mem. d. 1. s. g. d. Fr. Paleont. Т. XV).

Нtколко екземпляра ядки отъ горния видъ, отъ които единъ доста добре
запазенъ съ характерни белези, по които напълно схожда съ описаниn отъ
Sa y n форми.
Завивкитt сплескани, тtсни, бавно нарастватъ и слабо се об.хващать
една съ друга. Странитt са. плоски или слабо издути и еж украсени съ финни,
но ясно изразени ребра, които вървятъ радиално или слабо наведени къмъ
предния край. Почти всички ребра се раздвояватъ на разстояние 1/s отъ
външния (вентралеиъ) край. Върху външния (сифоналенъ) край ребрата спи
ратъ отъ двет-в страни и по ср-Ьдата се образува една гладка тtсна ивица.
Разликата между този видъ и приличния му Hoplites (11шrmannla) pe
xyptychus Uhlig е напълно изтъкната отъ S а у n. Тя е главно въ слабото об
хващане на завивкитt и р-вдкото присжтствие на единични ребра. Ниво
- доленъ Валанжиенъ. Находище - Чукански ридъ северно с,тъ гр. Елена.

Thurmannia pontetlana Si1y11
1·aii;1. \", ф11r.
Hl117.

S I у 11 G. - ,\111mo11iles val:11щknne:; du S. Е. do.: lil frJn��.
P..il.:untlogle Т. Х\').
PI. 1\". f. 1:!. р. -1:s, (.\\1:n1. d. 1. :;. g. d. 1.-r.

П111mы1111i11 pmtt,·ti,m,1.

l lма)1ъ, не ц·Ь.111 t'KJe11.1яp11, oua'II! съ :-1а11азе1111 характ\:рш1 1,е.1е:ш. Нареб
ряоането е неправ11.1нQ. Е,1.ни отъ ребрата сж11рост11, друrн се ра:➔.щояватъ u.шзо
до пжпн11я ржбъ, а трети се раэк.1оняватъ горе-долу по срtдата на страната.
Нt.кои отъ ребрата носятъ пжпки на .мtстото на раэк.'lонението си. Едни
ребра эапочватъ отъ основата на стръ:\1ната пжпна стена, други отъ пжпння
ржбъ, а трети - межд11нни, по-кжси, отъ раз.1ични мtста на страничн11тi:.
стени. Ребрата еж извити обикновено по срtдата и съ външния си край
напредъ.
Tt не преминаватъ презъ сифоналння край, а завършватъ по перифер
ния ржбъ съ надебелявания подобни на продълговати ва.зли. Общата форма
на този вндъ е твърде характерна: страннтt еж пйчти плоски и пжпъть
широкъ. СравнитеJIНо дребни форми, идватъ въ долния Valangien.
Находище-по пролома на Дрtнтска рtка ·(.Горния боаэъ•) близо до
кантона.
Thurmannla Thumanni Pic. е t. Camp.
Табп. V, фвr. 9, 10.

1907, Tlшrmannia Tlшrmanni. О. Sауп -- Les ammonites pyrlteuses des marnes valэn•
giennes du S. Е. de la France. PI. V.f. 5. 14 р. 40 (Mem. d. 1. s. g. d. France.
- Paleontologle Т. XV).
Цитираниятъ авторъ дава синонимията на вида и се спира доста об
стойно върху него, като зactra в-ьпроса исторически, а са.що описва и вt
колко стадии отъ развитие на вида.
Притежавамъ екземпляри отъ широко-пж.пвата форма дадена отъ G.
S а у л. на f. 5. Т абп. V; тt схождатъ съ почти типичния видъ - сжщата
табл. ф. 14. Завивкитt сплеснати, бавно нарастващи и припокриващи се съ
около 1/:s. Пж.пната стена не висока и заоблена. Почти всички ребра започватъ
като единични отъ пж.пния �въ, вървятъ радиално, спабо наведени иа
предъ до раздвояването си, спедъ което още повече се навеждатъ на на
предъ. Раздвояването става доста близо до сифоналния край, като ребрата
не минаватъ презъ него. Не се забеJIЯЗватъ никакви вжзли по-ребрата.
Идва често въ долния Вапанжиенъ. Намtренъ по пропомитt на Беб
ровската и Еленската рtки.
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Thurmannia (Klllanella) campylotoxa Ul1li�
Т:16.1. VI, ф11г. \11. 11.
1 !Ю:2. llщ1lit1·.� l',m1pyl1Jtox11s. L'hlii: -- Cepl1alopodcnfauna der Т cschencr und Grodiscl1ter
Si:hichtcn. Taf. IV, f. 1, :.!, J, S. -1!1. (Denkscl1r. d. k. ..\. d. \V. - Bd. i:.!).
1 !IOi. Тl111rm1rn11i,1 c11mpylotoxa. S а yn G. - Les ammonites p}'ritcuses des marnes va
longlennes du Sud-Est de la France. PI. V, f. 12, р. 42 ()\em. d. 1. s. g. d.
Fr. - Paleontologie Т. XV).
1932. Тl1ttrm1111ia (КШапt/1,,) campylotoxa. Е. А с k е r m а n n. - Die Unterkreide im
0stteil. des Preslav-Saitelsystems (0stbulgarlen) S. 42.
1934. Thurm1innia (КШапеl/а) campylotoxa. Е.,. Р. Кое 11 ·ь -1·еолоrи11 111 Дервенть Дервишката ппаю1на. Табп. 11, фиr. 11, стр. 162.
Форми плоски нпи салабо издути с-ь слабо абхващащи се завивки.
Въишниять - сифо11а.11еиъ краА слабо е заобленъ, безъ ребра, rладъкъ. Пж.
nътъ е широкъ. Пжnната стена е низка, заоблена и стръмноnадаща. Ребрата
по вж.трешиит-Ъ завивки еж финни и накпонени наnредъ. По външната за
вивка ребрата изпизать оть ВЖЭJIИ обикновено по две, отъ които само ед
ното се раздвоява к-ьмъ външния край. Съ нарастване на вида ребрата ста
вать по мощни и добиватъ издута с-ьрnовидна форма. Върху живепищната
камера броя на единичнит't ребра се увеличава.
Характерно за този видъ е, че върху последната завивка ребрата въ.
началото и края си еж по-дебели (мощни), а по ср-t.дата си силно отслабватъ
(изтъняватъ). като при ядкиn съвсемъ се губятъ. Лобна линия е едва различима.
Приликиn и разликит-t. между този видъ и следниn видове: Hoplites
pexyptlclшs, Н. Dufrenoyl d'Orb, Hopl. ambllgoni.us и Н. oxvgonius N. IL U h 1
еж дадени много добре от-ь U h 1 i g.
1nurmania campylotoxa сака за себе си е обособенъ и ясно очертанъ видъ.
ИАва често въ дол. Неокомъ - Valangien. Нам-Ьрен'Ь е на много м-t.ста
въ Еленския предбалканъ.
Тhannannla (Klllanella) cfr. Paqalerf Simionescu.

Т1б,11. V, фиr. 8.
1900. Hoplltes Paquieri. S I m I о n е s с u - Notes sur quelques ammonltes du Neocomlen
fran�ls. PJ. J. f. 6, р. 7.
1907. TlшrmtUUlia (KUianeUa) Paqшert. S a y n О. - Ammonltes valanglennes du S.-E.
de la france. PI. VI, f. 2, 5 р. 51 (Mim. de la s. g. d. fr. - Paliont. Т. XV).
Н-t.колко екземпляра, не напълно запазени, съ белеэиn на горния видъ:
nжnъ мноrо-широкъ, слабо засеrащи се завивки, които сж. по-високи откол
кото широки. Всичкиn ребра тръrватъ отъ nжnния ржбъ като едини11ии, къмъ
ср-t.дата на завивката повечето се раздвояватъ, но оставатъ и единични. По
раздвоенит-t. ребра има вжзли, както по външната, така и по вжтрешиитt.
завивки. На външннятъ (сифоналенъ) край ребрата не се ср-t.щать - остава
гладка ивица.
Идва въ rop. Valangien. Находище - Поnина-рt.ка изт. оть мах. Черни
д-t.лъ.
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Thurmannla (Klllanella) cfr. lucensls Si.1y11.
T;ili.1. \'J. фш·. ri.
1 :-1��- H11pli1t.� 11spt'rrim11�·. S :i у n - ,\111111onites no11velles 011 pcu i:onnucs. PI. Х\"11,
f, М :i, Ь, р. �tH. (Hull. S. G. f'r. Scr. 111. Bd. 1 i).
1 HUi. Тl1urt11111111i11 f/1.ifi1111t•({rJ) f11,·,·11sis. S :i )' n -,.\mmon11itcs val:ing. du S.-E. de \а 1:r:111.
PI. \'/, 1. 13, li-:Щ р. 50 (,\\1!111. d. 1. s. g. d. гr., Pali:ontologte Т. Х\').
Н1.колко 11арчета отъ екзе.мпляр11. ко11то .:а.оста �•ного схож.:r.атъ съ
горн11я видъ. Тuва еж форм11 съ субцилш1дричи11 зао11uю1, ко11то бавно на
растватъ. П.,1шътъ е много широкъ. Наребряването е доста неправилно.
Ребрата тръгватъ отъ пжпн11я ржбъ рад11ално, в11наги единични, като
повечето отъ тtхъ на разстояние 1/, отъ сифона.1ния край се разк.1оняватъ.
При повечето случаи на мtстото на разклонението има вжзпи.
Единичнитt ребра еж доста много. Сутурната линия пр11 нашитt ек•
земпляри не се вижда.
Формитt идватъ само въ долния Валанжиенъ. Намtренн еж по Чукан
ския ридъ и пролома на Бебровската рtка при Щирковата воденица.
Neocomltes (Hoplltes) neocomlensls d'O r Ь.
Таб.,, Vf, фнr. 1, 2, З.
1840. Ammonites neocomiensis. D' О rb I g n у - Pal. fran� terr. cret. pl. 59 f. 8- 10, р. 202.
1902. Hopfites neocomiensis. U Ь I i g - Tescbener und Grodlschler Schlcbten. Taf. 11,
f. 9, Taf. 111, f. 1, 2, 3, S. 5-'. (Denkschr, d. k. А. d. W. Bd. 72).
1907. Neotomites neocomiensis. Sa yn - Ammonttes pyrlteuse de marnes Vc1langiennes
etc. PI. Щ 1. 6, 1 0, 11, р. 29. (Mem. d. 1. s. g. d. Fr. - Paleont. т. XV).
1919. №осотшs мocomlensis. Ro d lrhle r o - Veneto occldentale etc. PI. IX, f. 3,
7, р. 102. (Pal. ltalica. Vol. 25).
1930 HoplUes (№ocomites) мocomiensis. Ц а н к о в1, В. - Шуменското плоскоrорие.
стр. 56. (Сп. 6. г. д•во год. 11. ки. 1).
1932 Neocomltes neocomi,nsis. Ac ker m an n Er. - Die Unterekrelde u. s. w. (Ostbul
izarlen) S. 45 . (Balkanforchungtn d. g. 1. d. А. Lelpzig. IX).
1933. Hoplites (Neocomitess) neocomiensis. Еп. Р. Коен1, - Геолоrии на Дерве11rь Дервнwката ппанина. Табп. 1. ф. 6. стр. 159.
Повече литература върху този видъ е дадена отъ предnоследниn
двама автори, чиито работи еж беэъ палеонтоложки таблици. Границитt, въ
които се движатъ белезитt на вида еж доста широки. G u s t а v е S а у п
освенъ типичния видъ дава и нtколко вариетети.
Наwитt екземпляри сжщо еж доста разнообразни, които по-гслtмина
на формиn и мощность на ребрата моrатъ да се взематъ като: едри, срtдни
и дребни форми. Освенъ това притежаваме и два вариетета.
Общо взето вида има следнитt по характерни белези:
Завивкитt еж плоски или слабо издути, бързо нарастватъ и се припокрива
до голtка степень. Пжпътъ е сравнително малъкъ и ограденъ съ вtиецъ
отъ nжпни вжэли. Оть тия последнитt, тръгватъ снопчета отъ по две или
по-рtдко 3 ясно изразени ребра, които се дiiлятъ oGиf(Jloвeнo на първата
третина отъ тръгването си. Ребрата отиватъ къмъ периферията повече или
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110-ма.11.:о н:1к.10111.'1111 11а11р1:дъ i,:,iтo :�а11ърш11атъ съ :ш1.1ю1 11:1:1,·r111111 (ll,'-Зl.',1•1eтa1
до с11фuш1.111ш1 p,'-бlh (11фо11а.111ата странif l' 1)тс·h11l'на, г.;а.111:а 11.111 с.1а61>
11з,1.ута.
l1u-p·J;,1i,:o Cl' ср·hщатъ фt1р�111. i,;011тu 11a11·1.,.111t1 ;1а схож.1атъ с-ь uсноuнш1
TIIIIЪ. UUIIIOIUIJeJIO Шlа vтк.1011е1111к 11:.1 Ul.'.1eз11тi; оъ l',111:1 11.111 :tp}TJ ПОСОh:З.
u u s t а\' е S а у п по,1.ро6но се с1111ра 11з тш1 р:�з.111,1ш1. l·lщ.• t1:\ta:\1e, 11:актu
се к:i:ia II no-rope, осnеиъ оаристет11тt, ,1.pyr11 3 т1111а форм11: l'ди11 сраои11тепио е.з.р11 съ rрубо нареuряuане, второ срt,1.н11 форщ1 съ по-ф11нн11 ребра
и трето дребни форм11 съ още по-фн11н11 ребра, които наii-.мно1·0 се прнб,1и
жаватъ до оснооиня т11пъ. Сутурната ,,ии11я се набпюдава рiщко въ еднн11чни
екзе:\ШЛЯри и то не съвсе.мъ ясна. Hopl. 11euco,ni,msis идва често въ разни
находища на Еленския предбалканъ - характеризира Valaпgien'a.
Neocomltes neocomlensls d'Orb. sp. var. suЬquadrata Sауп

Табл. VI, ф11r. 4, 4-а.
1907. Neocomitts neocomitnsis var. subqtiadraia. G. S а у 11 - Ammon. pyrit. des
marnes valangiennes etc. PI. 111. f. 5. р. 30 ( Mem. d. 1. s. g. d. Fr. Palenn. Т. XV).
Притежавамъ не цtлъ екземмяръ отъ rорния вариететъ, но еъ доста
тъчно характерни белези за да ба.де отиееенъ тука положително. Напрtчното
еtчение почти квадратно, четвъртито, жглесто. Наребряването е едро и реб
рата силни. Пжпкитt и особенно еифоналнитt вж.зли еж ясно изразени.
Valangien - Попина-рtка.
Neocomltes nюc:omlensls d'Orb. sp. var. suЬtenuls Sауп.

TaCS... IV, фвr. 5,5-а.
1907. NeocomLtes neocomlensis vm suЬtenuis. О. S ay n - Ammonltes valanelenes du
S.-E. de Ia France. PI. 111. t. 1 2. р. 31.
1933. Hoplltes neocomLensis var. suЫenuis. В. Ца и к овъ - 8-ьрху Валан:�киена n, С.
И. Б"Ь.lll'ари• стр. 90. CJL на Б"Ь.111'. rеол. д-во, V, ки. 1, 1933.
Парче съ белезитt на горния вариетеТ'Ь. Странитt на завивката еж. сплес
каии.Най-голtмата имъ дебелина е до пжпния край а К'ЬМ'Ь сифонаJ1ИИя край
постепенно иэтъпияватъ. Снфоналниять край е правъ, отеtчеwь. глад'ЬК'Ь.
Ребрата еж фннни, тtсни и не много правилно се разклоняватъ.
Находюце - пролома на Бебровската рtка.
Neocomltes teschenensls Uhlig

Табл. VI, фиr. 7, R.
1902. Hoplites teschenensis. U h 11 g - Cephalopoden fauna der Teschener und Grodi•
schter Schlchten. PI. 111, f. 4-а р. 56 (Denkschr. d. k. А. d. W. Bd. 72).
1907. Neocomites tescl,enensis. О. S а у n - Ammon. valang. du S. Е. d. 1, France PI.
ш. f. 13; PI. vr. f. 3 р. 32. (Mem. d. 1. s. g. d. Fr. - Paleont. т. XV.).
1933. Hoplites (Neocomites) teschetiensls. Ел. Кое II ъ - Геология на Дервент-ь-Дер
виwката 11ланнна. Табл. 1. ф. 7, стр. 159.
Подробно описание на вида, както и приликата и разликата му еъ
сроднитt форми е дадена отъ U h I i g.
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l lo uс.iщ11и с11 1111.п„ 11 1111 �шшо 1ic.1c:111 11р11.11111.1 н.� .\',•,•с. llt'()cm11i,msi.-.. с,,
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Hoplltes pontlcus R е t.
Т.16.1. \'11. ф11r. J.
1900. H,,plites ponticus. S i m I о n с s с u - Notes sur quelques ammonltes du Шocomien
fraщais р. Н7 PI. (. f. 1. (Ann. de l'Unlv. de GrenoЫe).
1932. 8,·rriase/la pontlca. А с k е r m а п n Е r. - Die Unterekreide u. s. w. (Osbulgarien)
S 39. (Balkanforchungen d. g. 1. d. U. Lelpzig, IX).
Форми съ wирокъ nж.пъ. Завивкиn еж. слабо 1sэпжкнали, почти плоски
бавно и постепенно нарастватъ като съвсемъ слабо се припокривать. Пжпната
стена заоблена. Наребряване е правилно: ребрата .еж финни, ясно изразени,
тръrваn отъ пжпния wевъ винаги като единични, насочени радиално или
слабо наведени на напредъ. T-t всички се раэдвояватъ веднага следъ като ми
натъ ср-адата на плоската завивка. Къмъ периферния край ребрата слабо за
дебелявать и минавать презъ сифоналната страна. Единични ребра се ср-tщать
като изключение. Върху живелищната камера иаребряването не е правилно.
Видътъ има приJОtка с-ь Berr/Qsella CaUsto d'Orb, отличава се обаче, съ по
широкиn си и по-плоски завивки ; сжщо и ребрата еж по-фиини, а най-ха•
рактерното е, че при В. Calisto н-tма разлика в-ь наребряването на живе
лищната камера.
Видъть · се ср-tща не особно често из-ь долния Неокомъ, в-ь Еленско.
Hoplltes parapleslus Uhlig.
TaCSn. VI, фиr. 9.
1902. Hoplites parapleslus V. U h 11 g - Cephalopodenfauna der Teschener und Grodl•
Schter Schlchten. Taf. 11, f. 8 •, 8 с, S. 59 (Denkschr. d. k. Ak, d. W. Bd. 72).
Видъn е с-ь nсенъ пжпъ, низка п,1шна стена, плоски ипн слабо изпжкнали
завивки, които се припокривать й бързо иарастватъ на височина и 1Ш1рииа.
Повечето on. ребрата излизатъ по-две оть ясни пжпни вжзелчета като
винаги едното, а пон-tкоrа и двеn ребра къмъ в-ьншния край на страниn се
раздвояватъ. По-р-tдко отъ пжпнит-Ь вжзелчета излиэатъ и единични ребра.
На външната си страна, близо до сифоналния край, ребрата еж ясно на
ведени напредъ и завършваn съ малки подутини. Приликата и разликата съ
близки видове е изnкната добре оть U hlig. Споредъ него, отъ н-tкои варие
тети на Hoplites neocomiensis, се раэличавать само по сутурната си линия. У иа
шиять екэемпляръ не личи сутурната линия.
Намtренъ е по пролома на Бебровската рtка, въ Valangien'a.

Hoplltes amЫlgonlum N1:11111. ct Uhli�.
Та,,.,. \'11, ф11r. 1, !.

11-\Х 1. 1/oplit,·s ambli_,:onium. N с u m а у е r und \'. U h l lg -·- Cb�r ,\mrnoniliden зus -i.l�tt
Hilsblld11ngcn �orddcutschlandes. Та!. ;iб, f. 1, Taf. ;J7, f. 1, Тзf. ;щ f. 1, S.
16/i. (Pзlaeontographica Bd. :.?i).
В11.1ътъ е съ бързо нарастващи заш1вк11, К011ТО покриuатъ 2/'J отъ пре.1и
.дущ11т1;. Пж11ътъ е сравн11те,1но широкъ и заоб1tко.1енъ съ вi.нецъ отъ пж11ии
вжми, отъ които изхож;r.атъ обикновено двойка ребра. Т-Ъ въ началото си
еж радиални или слабо наведени на напредъ, К'ЬМЪ срi.дата си образуватъ
джrа вдадена назадъ, следъ което силно се иэвиваn наnредъ като сжщевре
менно и постепенно эадебе.'IЯватъ. На външния (сифоналенъ) край срi.щупо
ложнитt ребра, макаръ и отслабени, се cpi.щan подъ тжпъ жгьлъ. Сутурната
линия доста неясна.
Намi.ренъ е западно отъ с. Яковци на д11сния брt.rъ на рtката, близо
до моста въ началото на пролома - Hauterivien.
Hoplltes perlsphlnctoldes Uhlig

Таб.11. VII, фиr. 7.
1902. HopllJes perisphlnctoides. U h 11 g - Cephalopodenfaunз der Tescbener und Gro
dlschter Schlchten. Taf. VI, f. 2 а, Ь, S. 51 (Denkschr. d. k. Ak. d. W. Bd. 72.
Пълно и подробно описание на вида, както и сравнението му съ близки
видове е дадено on U h 1 i g. Ще се спра само на н-Ькон по-характерни белези.
Видътъ е съ доста широК'Ь пжпъ и съ бавно нарастващи слабо изпжк
нали завивки, които иматъ наА-rол-Ьмата си дебелина по ср-Ьдата на завив
ката. Пжпната стена е закржrлена и стръмна. Сифоналниятъ край е затжпенъ.
Ребрата иматъ перисфинктенъ характеръ: т-в еж фиини, не много издути
и започватъ като единични отъ IUUIНИЯ шеВ'Ь. Има обаче и снопчета отъ две
ребра, отъ които въ последствие само едното се раздвоява. Както едииичнитt,
така и едното отъ ребрата на снопчетата, се раздвояватъ обикновено близко
до В'ЬНШНИЯ (сифоналенъ) край. Раэдвоенитt ребра леко эадебеляватъ и ми
иаватъ преэъ сифоналния край, обаче къмъ срiщата му се прекжсватъ.
По В'Ьншната завивка има прищъпвания, въ видъ на много широки бразди,
които В'Ьрвятъ успоредно на ребрата беэъ да еж много ясно изразени. Из
общо по ребрата н-Ъма никакви вжзли.
Наnреиъ е северно отъ rp. Елена по Чуканския ридъ - Valangien.
Hoplltes (Acanthodlscus) cfr Мlchaells Uhlig.

Т1бл. VII. фиr. 6.
1902. Hoplites (Acanthodtscus) Michaelis. U h 11 g - Cephalopoden fauna der Tesch. und
Orod. Schich. Taf. VП, f. 4, S. 35 (Denschr. d. k. Ak. d. W. Bd. 72).
1933. Hoplit„s Michaelis. Ел. Р. К о е н ъ - Геология 11а Дервенть-Дервишката пла
нина. Табл. 1, фиr. 8, стр. 160.
Нtколко парчета (ядки) съ белези почти напълно схождащи· съ тия на
горния видъ. При липса на цtли екземпляри не е дадено описание.

1 ,·o.1n1·11,1 11а E.1.:11ci.1111 щ1,·.1i,;1.1i..111-i,.
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l la:\1t.pr1ш С,'- на раз,111 :\1·tста 11зъ ..:10.1но-неокоr.1сю1т·Ь мер1·�.,11 11ъ E.1r11·
скu: Сr.111шк11 ;ю.,ъ, Туз.1уа.1а11ъ. 11ро.1ома на Беброuската рt.ка и пр.
Hoplltes (Neocomites) regalls Pavl.
Таб.1. 1\', ф111·. \, -1.

1 Н!12. Hoplili•s r1•g1llis. Р а v I о w е t G. \V. L а m р 1 u g h. - Argiles de Spe1:ton et l«:ur
equivalents. PI. Х (XVIII) L 1, 2, р. 102. - Moscou.
1 У 16. Hoplites (Neocom;res) regalis. S о m о g у i-Das Neokom des GerecsgeЫrges. PI. Xll,
f. 2, р. 3-1:0. (Mitteil. а. d. Jahr. d. Kgl. Ung. g. R. Bd. XXII).
Плоска кржrовидна форма. Завивкитii еж слабо изпжкнали въ ср-Ьдата си.
Сифонапниять край е п.,осъкъ. Пжпната стена е много стръмна. Пжпнит-Ь вж.зпи
сж наредени на ржба :.1ежду пжпната стена и плоската страна на външната
зави"ка. Отъ вн.з.1итt излизатъ единични ребра, които първоначално се насо
чватъ напредъ, къмъ срtдата се иэвиватъ силно напредъ като образу
ватъ широка джrа обърната назадъ, следъ това извиватъ назадъ, правятъ по
малка джrа обърната напредъ и близо до сифоналния край ребрата посте
пенно се издуватъ и силно се навеждать напредъ. Общо взето иматъ 5-видна форма. Едни оть ребрата оставатъ единнчн11,
други се разклоняватъ и то въ външната си половина. Ср-Ьщатъ се и вто
рични ребра, които не достигатъ до пжпиия рж.бъ. Ребрата не премина
вать презъ сифоиалния край, а свършвать съ в.жзлоподобни разширения,
между които остава тtсна гладка ивица.
Този видъ на пръвъ погледъ е близъкъ до Hopl. neocomiensis, отъ който
се отличава по широкия си п.жпъ, стръмната си пж.пиа стена и по особното
си наребряване.
Намtренъ е по Попина-рtка и Селишки долъ (Беброво).-Срtд. Неокомъ.
Hoplltes transsylvanlcus J е k.
Таб11. lV, фиr. 9.

1915. Hoplltes transsylvanu:us. J е k е 1 i u s - Dle Neokomfauna von Brasso. Taf. IX.
f. 6, 7, 8, р. 121, (Mitt. а. d. Jahr. d. kgl. U. g. R. Вd. XXIII, Н. 2).
Единъ екземпляръ, при който се наблюдаватъ много отъ белезитt на
горния видъ. Давамъ по-характернит'k белези посочени оть J е k е 1 i u s и които,
моrатъ да се наблюдаватъ и при нам-Ьрения екземмяръ.
Завивкит-Ь еж слабо изпжкнапи и малко се засt.rатъ. Пжпътъ е широкъ,
пжпна стена стръмна а сифоналната страна плоска.
Има ясно различие между ориаментацията на камерната часть и живе
лищната камера.
Ребрата на камерната часть еж сравнително тънки, гж.сто-стоящи и из
пизатъ по 2-3 или повече отъ пж.пнитif'вжзпи. Къмъ края обаче на камерната
часть излизать само 2 оть вжзепъ. Ребрата св1:ршватъ съ слабо задебеля
ване до сифоналиия край.
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Ж11111.'.111щ11ата ка)1ера 'cl.' раз.111ча1tа 110 с�.:у.111турата с11. Ти 1юс11 1ю-�ю
щ1111 11 111>-ра:�реден11 ребра. Тука прот11чатъ 11t.ко.1ко е.1.111111111111 �бра, )11.'Жду
конто CI.' ра:1110.1а1·атъ друп1 юхnдя11111 1ю :! отъ 11ж11енъ 11№.J-:.1ъ. Тукъ реuра
та, ocuul.'110 нъ предния край, еж с11.,нu ште1·.1ен11 tнаое:tешо 11а н:шрехь 11ъ
111,IIWHШI си кpaii. E,1.IIIIIIЧНIIТ'L pt.'6pa. пон-Ькоr:1, ос11енъ 11№.IIHIIT"h ОЖЗ.111 но
сятъ 11 друп1 такиоа.
Характерно за живе.11tщната камера е II то11а, 11е носи браэдоподоu1ш
прищъпвания, които �шнаватъ и презъ външната (с11фона.111ата) страна. 1Пр11
нашиятъ екзе3'fnляръ това не :wоже добре да се наблюдава). Обикновено И)1а
4-6 такива бразди. Живелищната камера заема половината отъ последната
завивка.
Находище - Селишки долъ (Беброво), Ниво - Hauterivien.
Crloceras Duvalll Leveille

Таб.,. VIII, фиг. 1. 3, 4, 5.
1840. Crioceras Willersianum. d'Or bigny - Cephal. cret. PJ. 114, f. 1, 2, р. 462
1902. Crioceras Vlllerslanum. S а r а s I п е t S с h О п d е I m а у е r - Ch4tel S-te Denls,
PI. XII, f. 3. р. 107. (Mem. d. 1. s. р. Sulsse. Vol. 29).
1902. Crioceras Duvalii. S a rasln et Sc:h0n d e l m aye r - Chatel S-te Denis. PI. XII,
f. 1, р. 105 (Mem. d. 1. s. р. Sulsse. Vol. 29).
1907. Crioceras Duvalii. Кара к аw -ь - Крнм-ь. PI. XV, f. 2, PI. XVI, f. 1, 2, 3, 6,
р. 131 (Trav. d. 1. s. lmp. d. Natur. de St. Petersbourg, 32).
1919, Crioceras Duvalii. А. R о d I f hl е r о - Neocomlano del Sette Comuni. PI. XII.
f. 4, 6, 11, р. 110 (P1l. ltallc:a, Vol. 25).
Нtколко парчета ядки отъ млади и стари екземмяри, косящи бе
пезиn ва горния видъ. Завивкитi еж слабо издути, не се досtrатъ и еж укра
сени съ главни и второстепенни ребра. Ребрата започватъ отъ пжпния шевъ,
отначмо еж слаби и вървять ра.аиално или слабо наведени напредъ по стра
ниn като прекииаватъ и презъ заобления сифонменъ край.
Гпавнll'П ребра носять по 3 вжзлн : единия близо до пжпния рж.бъ,
другия до сифонмния край, а третия почти по срtдата на страната. Броятъ
на второстенниn ребра варира отъ 4 - 6 и рtдко повече. Сутурната линия
у дребнитi форми се вижда, но не е достатъчно ясна за да се изолира.
Този видъ е характереиъ за Hauterivien'a. Срtща се въ сиво-rължбовитt
мерrепи по пропомитt на Бебровската и Еленската рtки.
Сем. Ве l e m n l t ldae В lai n v.
Belemnltes plstllllfonnls Blainv.
Таб4. 11, фиr. 8.
1827. Belemnitcs pistilliformis. В 1аi n v 111 e.-Mem. sur \es belem. Pl. V, r: 15 16, 24а, р. 98.
1840. Belemnites pistllliformls. d' О r Ь I g n у - Pal. fran�.• terr. cret. PI. VI, f. 1-4, р. 53.
1841. Belemnites pistllli/ormls. D u v а1 - J о u v е - Belemnites. PI. 8, р. 72.
1860. Belemnites plstilliformis. Plctet et Lo rl o l -- Terraln neocomten des Voirons.
PI. 1, f. 1-4, р. 5 (MaL pal. Sulsse II ser.)
1861. Belemnit11s pistiliformis. О о s t е r - Cata\oge des c:ephalopodes fossiles des Alpes
Sulsse. Pl. 1, f. 8-11, р. 21.
Нtкопко екземпляри rostrum'и отъ различни възрасти на горния видъ.
Видътъ е типиченъ. Отъ шийката, която е изтънена започва едно посте-
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пенно :1a,1cu�.,�11111• 11а тth1ото 111а ru:;trшrt'a), ко�то с ш1ii-ro.1t.мo 11а разстоян11е
око.10 една трета (1/з) отъ 11ърха, с.1едъ ко�то за11011иа постепенно изтъняоане
до кран. 1 lз са:-,шитъ uърхъ 11:.1а :.ш:1ко w1111 11e. Коре�шата бра:t.1а е ясно-11зра
з�на. 1 lдна често юъ l l:шtcri\"it.·11'a uъ Е.,�нско II l\>рно-Орtхо11ско.
Вelemnites (Hll�lltes) suьtusiformis Raspail.
1930. /Jt•lemnites subfusi/ormi�·. В. Ц 3 11 к о в ·ь - Гео:1оr1111 на Шу)1е11ското п.,оско
rорие 11 11р. стр. 61. Сп. Бъ:1r. Гео.,. д-во rод. 11. кн. 1.
1932. Hibolites sub/usi/ormis. - F r. А s k е r m а n n - Untekreide lm Ostteil des Pre
slav-Sattelsystems. р. 25.
Форм11т-Ъ отъ този видъ идватъ твърде често съ Bel. pistilli/ormis В1.
изъ мерrелнтt на горния Неокомъ въ Еленско и Горно-Орtховско.
Duvalla lata Blainville
1933. Belemnites(Duvala) /ata. Е.,. Р. Кое н ъ. - Геология на Дервентъ-Дервишката
планина. стр. 166, Табл. 11. фиr. 17 :1, ь.
Другата литература за вида е дадена отъ цитирания авторъ. Нам-Ърени
нtколко екземпляра отъ този характеренъ видъ. Срtща се нзъ долния Нео
комъ въ Еленско, но не твърде често.
Duvalla dllata Blainville
1827. Belemnites dllatatш. Blalnvllle - Memolr sur les belemnttes. PI. V. f. 18.
PI. 111. f. 13-а - е, р. 99.
1907. Duvalia dilatata. Кар ак ашъ-Ниж не-мtл.отлож. Крыма, Табл. 1. фиr. 1, 7, 14.
1930. Duvalia dilatata. В. Ц а нк о в ъ - Шуменското плоскогорие и пр. стр. 64.
1933. Belemnites (Duvalia) dilata. Ел. Кое н ъ - Геология на Дервентъ-Дервиwката
планина, стр. 167. Сп. Бъл. Геол. д-во rод. V. ки. 2.
При предпоследния авторъ е дадена по-пълно синонимията на вида.
Намtрени еж н-Ъколко екземппяри, съ белезитt на горния типиченъ и
характеренъ видъ, изъ разни находища на Hauterivien'a въ Еленско и Г.
Ор-Ъховско.
Duvalla crlmlca Karakasch
1907, Duvalla crimica. К а р ак а ш ъ - Ннж не-мtловыя отложения Крыиа, табл. 1.
фиr. 8, стр. 20.
1930. Duvalia crimica. В. Ц а ик о в ъ - Геология на Шуменското плоскогорие и пр.
стр. 65 - Сп. Бъл. Геол. д-в о, rод. 11. кн. 1.
Типиченъ и характеренъ видъ, лесно различимъ отъ другиТ-Ъ Di'Dalia.
Както другаде, така и въ изучената область, идва въ горния Неокомъ заедно съ
Divalia dilatata Bl. Този видъ има сравнително ограничено разпространение
- съоlr'щенъ е до сега само отъ двама автори.
Находище - мерrелитt на Тантурския ридъ и при с. Добри-д-tлъ.
Царскиn Приро.11онаучни Инст11тути
София. 1934.

Zusammenfassung.
Vorliegeшle Arbeit stellt dic gcolo�iscl1c11 u11d palaeontolщ�iscl1c11 L'11terя1chuщ�c11 dar, ,velcl1e der Verf:.1sser iщ Gebletc nurdlicl1 der Jstlicl,en Tcilc des
Mittlcrcп Balkans aufge11om111en hat.
Es sind das die Vorgeblrge des Balka11s i11 de11 Bezirke11 von Ellena und
Gorna-Orechowiza, die in folgende11 Grenze11 aufzufassen sind: vom SUden die
Scl1aussec von Veliko-Tirnovo Uber die Schlucht .Gornija-Boas•, 0ber das Dorf
Jakowtzi, die Stadt Ellena, die DOrfer Marjan, Bebrovo, Ko11stantin nach dem
Dorfe Stara-Reka; vom Osten her der Fluss Kara-Dere (Stara-Reka) bls zu sei
ner Mundung in der Lefedzijska-Reka; vom Norden die Eisenbahnlinie Gorna
Orechowitza - Warna, zwischen der Eisenbahnstation Kosarewetz und Kessa
revo und vom Westen - die Schlucht der Drentska-Reka (Kapinowska), das
Кloster .Sw. Nikola•, die Dorfer Tze�owa-Kuria und Dragigewo - bls ап
die Bahnstation Kosarewetz. Diese Grenzen schliessen ein Geblet vom са 500
klm. ein. Die untersuchte Gegend stellt ein niederiges Geblrgs-und Hage\land
dar und schliesst sich vo\kommen an das Entwasserungsgeblet des Flusses Jantra•
Alle vier grOsseren Flasse der Gegend Ьi\den tiefe und schOne Schluchten
quer durch das .Ellenski-Rid• (Das Gebrige von Ellena) wo man gute geolo
gische Aufnahmen machen kann.
Geologisch und petrographisch ist die gennante Gegend von А. В о u е (1)
F r. T o u l a (2), G. N. Zl a t a_r s k i (3) und (4), G. B o nfe v (б) und S t. B o n
f е v (11) erforscht worden.
Alle Untersuchungen der erwahnten Autoren sind aber durchaus unvoll
standig.
Vor\iegende Arbeit erganzt und korrigiert a\les Ьisher Bekannte. Das Geblet
wurde eingehend vom Verfasser stratigraphisch, tektonisch und palaeontologisch
erforscht.
Auf Grund von Versteinerungen bestatigt Verfasser das Neokom - Valan
gien und Hautrivien.
Die Tller entlang ist auch Diluvium und Alluvium vorhanden.
Das Vorhandensein von Вarreme und Cenoman, Uber welche manche Auto
ren berichtet haben. hat Verf. nicht bestatigen konnen.
Petrographisch betrachtet, besteht das Neokom von Ellena und Gorna-Ore
chowitza aus Mergel und Sandsteinen.
Der Merge\ ist weiss, grau-Ыau\ich und ge\Ьlich gefarЬt, mehr cin Ton
Mergel oder sandig.
Die Sandsteine sind grau-Ыaulich und rost-gelЫich geflrЬt und bestehen
fast ausschliesslich aus QuarzkOrnchen mit Топ oder Kalktonblndemittel.
Versteinerungen sind am meisten im Mergel, jedoch selten im Sandstein zu
finden.
Aus dem unteren Neokom (Valangien) wurden folgende Arten gesammelt:
Phylloceras semisulcat1ts d'Orb.
Holco.,;/ephan11s (Spiticeras) gratiaпopolitense Кilian
Berriasi•/la Calisto d'Orb. var. Ji. Toucas
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Тlmrmmmia
Т/111rm,11111i11
Тlmrmшmia
Тlmrmmmia
Тlmrmmmia
Тlmrmm111i11

(A.'ifi,1111•ll11) No11/111111Ji d'Orb. sp.
Bois.,il'Гi _Pict�t
lю1-/1i,111e11si., Sayrt
pi>nt,·ti,ma Sayn
Т/111rm111111i Pict. et Сащр.
cmnpylotoxa Ut11ig
71mrmmmia cfr Paquiai Simionescu
Tlmrma11ni11 cfr l11й•11sis Sayn
.Veoromites (Hoplites) m•oromiensis d'Orb.
Neocomites neoromil'nsis var. subquadrata Sayn
Neoromites neoromiensis var. suЬtenuis Sayn
Neoromites tesrhenensis Uhlig
Hoplites pontirus Ret.
Hoplites parap/esius Uhlig
Hoplites amЬ/igonium Neum. et Uhlig
Hoplites perispkinctoldes Uhlig
Hoplites (Acantkodiscus) cfr. Mickaelis Uhlig
Duvalia lata Blainv. u. s. w.
Das оЬеrе Neokom (Hautrivien) Jasst sich durch folgende gesammelte Arten bestatigen:
Nautilus neocomiensis d'Orb.
Lytoceras subfimЬriatum d'Orb. sp.
Lvtoceras (Costidiscus) cfr. recticostatum d'Orb.
Haploceras (Lissoceras) Orasi d'Orb.
Haploceras cfr. neocomiense Jek.
Astieria astieri d'Orb.
Astieгia Sayni. Kilian
Astieгia Ouebkardi Kilian
Hokodiscus lncertus d'Orb.
HopUtes regalis Pavl.
HopUtes transylvanicus Jek.
Crioceras Duvalii Leveille
Aptyclшs angulicostatus Pict.
Aptyclшs Seranonis Coq.
Aptyckus Mortilleti Pictet et Lor.
Belemnites (HiboUtes) pistilllformis Blainv.
Belemnites subfusiformis Raspail.
Duvalia dllatata Blainv.
Duvalia crimica Karakasch
In dem Palaeontologischen Teil gieЬt Verf. kurze Beschreibungen der ge
sammelten Cephalopodenfauna des Neokoms, von denen 15 Arten und 1 Varietat
neue fnr die Geologie Bulgariens, und 18 Arten und 2 Varietaten neu fnr die
Palaeontologie Bulgariens sind.
Zum ersten Ма) ist auch die Tektonik dieses Gebletes behandelt worde11.
Diese �tellt eine breite und weite Antiklinalc dar, welche in ihrem Кеrп mehr

z11sa111111eщ,:cfaltt•t i�t. Dic Scl1icl1tc11 uicscr A11tikli11alt·, \\·clcltc \\:rf, .Ellcш:ka
Vorbalk:1шtntikli11alc• 11e11nt, erstreckc11 sict, lia11ptsacl1tlicl1 \"U/1 Oste11 11acl1
Weste11.
IJics ist ,,·ot,I a11s de11 bci�c�cbc11c11 Prufilc 1111d uer geolщ,:iscl1c11 l,artc11skizzc ш erscl1e11.
Prof. St. Вонее,· (11) l1Jlt di� A11tikliш1le fllr ei11t: i.istlicl,e fortsetzшt�
der .Belo!-:rad�ik-A11tikli11ale•. Vcrf. .,-,at Ьis zur Zeit :ibcr kci11e Beweisc fiir
oder gegen diese A11nal1me J{efunden.
Die Faltung des Vorbalkans vo11 Ellena ist sehr ,vahrscl1einlich von po
steoztlnem Alter.
Alle in den palaeontologischen Tafeln angegebenen Figuren sind in na
tnrlicher Grc!sse, ausgenommen Fig. 2 auf. Taf. L
Kбnlgllches Naturhlstorlsches Musseum
Solla 1. Vlll. 193-l.
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3 а бел е ж к а. Използваната палеонтоложка литература е цитирана на
съответнитt мtста.

Ат. С т с ф а II о п ъ - Геология на Г:лс11с1шн 11рс,1.б;1лка11ъ.

Фнг. 1. - Lytoceras (Costidiscus) cfr. recticostatum d'Orb. (стр. 207).
Фнr. 2. - Nautilus neocomiensis d'Orb. (стр. 205).

Таблиuа I.

Таб.11ица 11.

Ат. Стефан о в ъ - Геология на Епенския предбалканъ.

2

5

6

Фиг. 1, 2 и 3. -Holcodiscus incertusd'OrЬ. (стр. 210). Фиг. 4 и 5. - .Pl1ylloceras semisulcatus

d'Orb. (стр. 206). Фиr. 6 и 7. - Haploceras

(Lissoceras) Grasi d•Orb. (стр. 207). Фиг. 8. 8elemnites pistil/iformis Blalnv. (стр. 220).
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Таблица iil•

.\ т. t. те ф а но в ъ - Геология на Еленския предбалка11ъ.

2

5

Фиг. 1. la. - Berriasel/a Calisto d'Orb. var. n. Toucas (стр. 211) Фиr. 2-7.- Holcostephanus
(Spiticeras) gratianopolitense Kilian (стр. 208).

Ат. Стефа н о в ъ - Геология на Еленския прсдбалкан-ь.

Таблица 1V.
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Фиг. 1, 4. - Hoplites (Neocomites) regalis Pavl. - (стр. 219). Фиг. 2. - Astieria Sayni Kilian
(стр. 209). Фиг. 3, 5, 7, 8. - Astieria лstieгi d'Orb. - (стр. 209). Фиг. 6. - Astieria Guebhardi
Кilian - (стр. 210). Фиг. 9. Hoplites transsylvaпicus Jek. - (стр. 219).

Таблиuа V.

Ат. С т!с ф а t-1 о в ъ - rсология на Елснtкиst предбал1<ан1».

2

3

5

4

6

7

Фиг. 1, 2. ......:. Holcostephanus (Spiticeras) gratianopolitense Кilian - (стр. 208). Фиг. 3. - Thur
mania (Кilianella) Roubaudi d'Orb. sp. - (стр. 211). Фиr. 4. - Т hurmannnia Boissieri Pictet
- (стр. 212). Фиг. 5, 6. - Thurmannia (Юlianella) bochianensis Sayn - (стр. 212). Фиr. 4. Thurmannia pontetiana Sayn - (стр. 213). Фиг. 8. - Thurmannia Paquieri Simioпcscu - (стр.
214). Фиr. 9, 10. - Thurmannia Thurmanni Pfctet et Camp. - (стр. 213).

Ат. Стефан о в ъ - Геология на Еленския предбалканъ.

Таблица VI.

з

t 1

1

4

8

10

Фиг..J, 2, 3. - Neocomites (Hoplites) neocomiensis d'Orb. - стр. 215). Фиг. 4, 4а. - Neoco
mites neocomiensis d'Orb. var. subquadrata Sayn - (стр. 216). Ф. 5, 5а. - Neocomites neoco
miensis d'Orb. var. suЫenuis Sayn - (стр. 216). Фиг. 6. - Tlzurmannia cfr. lucensis Sayn (стр. 215). Фиr. 7, 8. - Neocomites tesclzenensis Uhlig - (стр. 216). Фиr. 9. - Hoptilcs para
plesius Uhlig-(cтp. 217). Фиг. 10, 11. Тlшrmannia (Kilianella) campylotoxa Uhlig - (стр. 214).

Ат. Ст ефан о в ъ - Геоло1·ия на Еленския предбалканъ.

Таблица VII.

3

4

5

Фиr. 1, 2. - Hoplites amЫigonium Neum. et Uhlfg - (стр. 218). Фиr. 3. Hoplites ponticus
Ret.- (стр. 217). Фиг. 4. 5. Haploceras (Lissoceras) Orasi d'Orb. - (стр. 207). Фиr. 6. Hoplites
(Acanthodiscus) cfr. Michaelis Uhl. - (стр. 218). Фиr. 7. - Hoplites perisphinctoides Uhlig.
- (стр. 218).

Таблица VIII.

Ат. С т е ф а но в 'Ь

-

Геология на Еленския предбапканъ.

2

Фиг. 1, 3, 4, 5. - Crioceras Duvalii Leveflle (стр. 220). Фиr. 2. - Lytoceras subfimbriatum
d'Orb. (стр. 206).

Ат. Сте ф а и о в -ь - Геология на Еленския прсдбалкан-ь.
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