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РЕЗЮМЕ
Съгласно популярната импактна теория, преди 65 плн. г. голям метеорит причинява експлозия, превишаваща 10 000 пъти съвременния ядрен потенциал. 
Този сблъсък се счита за една от най-големите катастрофи през фанерозойската история на Земята. В резултат на това, голямо количество прахообразен 
материал се издига в атмосферата и покрива Земята за месеци наред. Последвалият пеплопад образува тънък, глобално проследим слой, набогатен на Ir 
и други редки елементи, окиси, минерали, шоков кварц и микротектити. На това катастрофично събитие вероятно се дължи изчезването на много типични 
мезозойски животни и растения – динозаври, водни влечуги, амонити, белемнити, над 90% от варовития нанопланктон и планктонните фораминифери, 60 
% от покритосеменните растения и т. н. Настоящото изследване предлага геоконсервационна характеристика на пет номинирани за защита разкрития на 
този геоложки  феномен в България:  геотоп  “Белите скали”  във варовиково-мергелни  периодити при Бяла,  Варненско;  геотоп  “Козя река”  в  циклични 
варовици при с. Аспарухово, Варненско; геотоп “Козичино” в турбидитна последователност при с. Козичино, Бургаско; геотоп “Каменица” във варовикова 
последователност при Мездра и геотоп “Кладоруб” в мергелно-алевролитова последоватеност при с. Кладоруб, Видинско.

ВЪВЕДЕНИЕ

   През последните 20 години границата Креда/Терциер 
се разглежда в светлината на  т. нар.  “импактна теория” 
(Alvarez  et  al.,  1980),  според  която  преди  65  млн.  г. 
Земята  се  е  сблъскала  с  гигантски  астероид  (Кратера 
Чиксулуб),  причинил  взрив  надминаващ  10  000  пъти 
съвременния  ядрен  потенциал.  Вследствие  на  това 
голямо количество прахообпразен материал се издига в 
атмосферата и покрива Земята за месеци наред.

   Пеплопадът след удара образува тънък слой, набога-
тен на  Ir  и други редки елементи, шоков кварц, микро-
тектити и редки минерали. Това събитие е една от най-
големите  катастрофи  във  фанерозойската  история  на 
Земята,  която  причинява  катастрофични  изменения  в 
организмовия свят. На това ниво изчезват напълно много 
типични  за  Мезозоя  животински  групи  -  динозаври, 
морски влечуги, амонити, белемнити, рудистите и иноце-
рамусите  от  мидите,  актеонелидите  от  гастроподите. 
Значителна таксономична редукция търпят и много други 
групи  от  мекотелите,  планктонните  фораминифери, 
ехинидите,  коралите,  примитивните  бозайници. Промя-
ната в параметрите на средата води до изчезване на над 
90  %  от  варовития  нанопланктон  и  60  %  от  покрито-
семенните растения.

   Този геоложки феномен с глобална научна стойност е 
установен на няколко места на територията на България. 
Поради уникалния му характер някои от тях са предло-
жени  за  защитени  геотопи.  В  настоящата  работа  се 
предлага оценка и мерки за защита на пет от тези раз-
крития,  описани  в различни фациални типове и обста-
новки:  геотоп  “Белите  скали”  във  варовиково-мергелни 
периодити при гр. Бяла, Варненско; геотоп “Козя река” в 
циклични варовици при с. Аспарухово, Варненско; геотоп 
“Козичино” в турбидитна последователност при с. Кози-

чино, Бургаско; геотоп “Каменица” във варовикова после-
дователност при гр. Мездра и геотоп “Кладоруб” в мер-
гелно-алевролитова последователност при с.  Кладоруб, 
Видинско (Фиг. 1). 

ИСТОРИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА

   Първите данни за мастрихт-дански отложения в Бълга-
рия са от първата половина на 20-ти век, но самата гра-
ница не е изследвана, поради предишната концепция за 
Данския етаж като част от Кредната система. По-късно се 
доказва, че повечето от тези разрези съдържат значите-
лен хиатус включващ най-горния Мастрихт и най-долния 
Палеоцен. 

   Целенасочени изследвания на потенциалните преходи 
през  границата  К/Т  започват  в  края  на  осемдесетте 
години  на  миналия  век.  Непрекъснати  последовател-
ности  са  установени  в  различни  фациални  типове: 
варовиково-мергелни периодити при гр. Бяла, Варненско 
(Stoykova, Ivanov, 1992) и Люти дол, Врачанско (Стойкова 
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Фигура 1. Регионално разпространение на 
геотопите, представящи границата K/T в България
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и др., 2000; Sinnyovsky, 2001b);  турбидити при с. Емона, 
Бургаско (Sinnyovsky,  Stoykova,  1995),  с.  Козичино,  Ай-
тоския проход (Sinnyovsky, Vangelov, 1997) и по р. Мараш 
северно  от  Котел  (Stoykova  et  al.,  2000);  циклична 
варовици при с.  Моравица (Синьовски, 1998) и  Мездра 

(Стойкова  и  др.,  2000),  Козя  река,  Разкраченица  и 
Чудните  скали (Вангелов,  Синьовски,  2000;  Sinnyovsky, 
2001a); мергелно-алевролитова последователност при с. 
Кладоруб, Видинско (Sinnyovsky et al., 2002). 
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Фигура 2. Разрез на варовиково-“мергелните” периодити при гр. Бяла, с истинската дебелина на пластовете в мащаб 1:100 
(по Preisinger et al., 1993ab и Sinnyovsky, 2001): В различни нива на разреза са представени цикли от различен порядък: циклите 

между 32,20 и 48,20 m (средна дебелина 0,8 m) са със средна продължителност 28 хил. г. и могат да се сравнят с 
прецесионните 21 ka цикли на Миланкович (виж Фиг. 4); циклите между 3,7 и 10 m (средна дебелина 0,315 m) отговарят на 11 ka 
суб-Миланкович цикли; циклите под K/T границата между -8 и 0 m (средна дебелина под 1 m) са с продължителност 33,33 хил. г. 

и вероятно отговарят на 41 ka цикли на Миланкович; 1 – здрав варовик, 2 – глинести варовици ("мергели" според полевата 
диагностика) и мергели, 3 – иридиев слой на границата K/T, 4 – метри от границата K/T (+ над; - под), 5 – корелация с 

абсолютната времева скала в млн. г., 6 – хрон на обратна полярност, 7 - хрон на нормална полярност, 8 – зонална граница по 
варовит нанопланктон

Фигура 3. Иридиевият слой, маркиращ границата K/T при гр. 
Бяла

Фигура 4. Варовиково-мергелни куплети между 32,20 и 48,20 m с 
периодичност ~0,8 m съответстваща вероятно на 21 ka цикли 

на Миланкович (мащабна линийка 30 cm)
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   Независимо от  това  границата  е  доказана  геохи-
мично само в разкритията при Бяла (Preisinger et al., 
1993a,b),  Моравица (Синьовски,  1998)  и  Козя  река 
(Вангелов, Синьовски, 2000; Sinnyovsky, 2001a). 

   Поради уникалния й характер като геоложки фено-
мен с глобална стойност, пет от разкритията на грани-
цата са предложени за защита в рамките на Проекта 
на  Министерството  на  околната  среда  и  водите  за 
съставяне на регистър и кадастър на геоложките фе-
номени  в  България. Настоящата  работа  разглежда 
геоконсервационните характеристики на петте разкри-
тия, номинирани за геотопи с висока научна стойност.

ЗАЩИТЕНИ ГЕОТОПИ

Геотоп “Белите скали”
   Този геотоп се намира на брега на Черно море и е в 
процедура на защита. Той е развит във варовиково-
мергелните  отложения  на  Беленската  свита  (Джура-
нов,  Пимпирев, 1989).  Границата при Бяла  (Fig.  3)  е 
намерена  за  пръв  път  севено  от  входа  на  плажа 
(Stoykova,  Ivanov,  1992)  в  рамките  на  Българско-
Австрийски  проект,  ръководен от  проф.  Антон Прай-
зингер. Неговият  екип  доказва  геохимично  иридиева 
аномалия  от  6  ppb  на  границата  между  най-горната 
кредна  нанофосилна  зона  Micula prinsii  (най-горната 
част на предишната зона Micula murus) и най-долната 
палеогенска  зона  NP  1  Biantholithus  sparsus  (=зона 
Markalius inversus) (Preisinger et al., 1993a,b).  Те поде-
лят магнитостратиграфски граничния интервал.

   По-късно Preisinger (1996)  открива периодичност от 
около 100 cm в кредната част и 50 cm в палеоценската 
част на разреза. Той предполага климатична промяна 
на  границата  К/Т  и  отнася  циклите  над  нея  към  20 
хилядните  цикли  на  Миланкович.  Дебелината  на 
куплетите в различни нива на разреза обаче, показва 
най-вероятно цикли от различен порядък (Sinnyovsky, 
2001a). Интервалът 32,20-48,20 m (Фиг. 2) съдържа 20 
добре изразени куплети със средна дебелина 0,8 m с 
предполагаема продължителност 28 ka,  съответства-
щи  приблизително  на  прецесионните  19-23  хилядни 
цикли  на  Миланкович  (Фиг.  4).  Интервалът  3,7-10  m 
съдържа  20 цикли със средна дебелина 0,315 m съв-
падащи точно с 11 хилядните суб-Миланкомич цикли.

   Геотоп  “Белите  скали”  е  едно  чудесно  място  на 
Черноморското  крайбрежие.  Неговите  геоконсерва-
ционни  характеристики,  включващи  стратиграфски 
цикли и събития с глобална научна стойност,  в ком-
бинация с туристическото значение и лесния достъп, 
го прави геотоп с глобално значение. 

   Съгласно заповедта, мерките за защита могат да се 
резюмират както следва: 

• Консервационни  дейности  –  научни  изследва-
ния;  подържане  на  посетителски  център,  пътища  за 
достъп до геотопа и информационни табелки, заздра-
вяване на скалния откос и брега; 

• Забранени дейности – всякакъв вид строителство; 
геоложки проучвания и откриване на кариери; катерене и 
делтапланеризъм.

Геотоп “Козя река”
   Геотопът се намира по Козя река Ю от яз. Цонево, на 4 
km ЮИ от с. Аспарухово, Варненско. Иридиевият слой е 
локализиран по голямата смяна в таксономичния състав 
на варовития нанопланктон.  Той  се  намира между две 
литостратиграфски единици – Аспаруховска свита (Горен 
Мастрихт)  и  циклична  варовикова  последователност, 
считана за “Мездренска свита” (Долен Палеоцен). 

Фигура 6. Разкритието на границата K/T по Козя река: 
иридиевият слой между граничните нанофосилни зони Micula 
prinsii (най-горен Мастрихт) и NP 1 Biantholithus sparsus (най-

долен Палеоцен) с 5 ppb съдържание на Ir

Фигура 5. Разрез на граничния интервал между Креда и Палеоген 
по Козя река: 1 – песъчлив варовик; 2 – варовик; 3 –варовик с 

кремък; 4 – глинесто-песъчливи прослойки; 5 – Ir слой 
награницата K/T
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   Граничният слой е 5 cm тъмносив варовит аргилит с 
5 ppb съдържание на Ir, съставен от 35% CaCO3 и 65% 
неразтворим остатък (Sinnyovsky, 2001a).  Той е много 
добре  изразен  на  фона  на  по-здравите  варовици 
отдолу  и  отгоре (Фиг.  6). Стратиграфският  интервал 
под  границата  е  представен  от  масивен глинесто-
алевритов  варовик  с 63-80%  CaCO3 (Фиг.  5,6). 
Нанофосилното съдържание е доста бедно, но заедно 
с честите горнокредни форми се срещат и типичните 
мастрихтски  нанофосили Lithraphidites  quadratus 
Bramle t te  &  Mar t in i ,  Micula murus (Mar t in i )  и 
Micula prinsii Perch -N ie lsen . Последният е зонален 
репер за най-горната мастрихтска нанофосилна зона 
Micula prinsii.

   Нанофосилната асоциация над границата е изклю-
чително бедна, но се различава коренно от мастрихтс-
ката. В най-долните 0.98 m се срещат само оцеляващи 
форми  от  родовете  Thoracosphaera and  Braarudo-
sphaera, както и малки палеоценски представители на 
Princiaceae и  Coccolithus  cavus Hay  &  Moh le r . 
Cyclagelosphaera alta Perch -N ie lsen , Cruciplacolithus 
primus Perch -N ie lsen  и  Cruciplacolithus  intermedius  
van  Heck  &  Pr ins  са намерени в един сравнително 
богат образец на +0,98 m.  Последният от тях е зона-
лен  репер  за  следващата  нанофосилна  зона  на 
Палеоцена NP 2 Cruciplacolithus tenuis.

   Данският  интервал  е  представен  от  типични 
периодити в пластов мащаб. Изследвани са общо 32 
куплета  със  средна  дебелина  23,60  cm.  Средната 
дебелина на варовиковите пластове е  19,22 cm с 86-
97% CaCO3,  а на силицикластичните междупластия - 
4,38 cm с 46-81% CaCO3  (Sinnyovsky, 2001a). 

   Разкритието представлява едно изключително кра-
сиво място – “Скока”, точно до яз. Цонево и до къща на 
горското  стопанство  с  високодебитен  карстов  извор. 
Достъпът е по тесен, асфалтиран горски път, 17 km И 
от геотоп “Чудните скали”. Необходимо е да се сложат 
табели  до  хижа  “Чудните  скали”  на  разклона  от 
главния път Шумен-Айтос.

   Иридиевият  слой  се  намира  на  левия  склон  на 
реката веднага след моста на горския път. Той трябва 
да се маркира и да се поставят указателни табели с 
информация за геоложкото събитие, което е предизви-
кало образуването му и неговото научно значение.

   Забранените дейности в района са: разкриване на 
кариери  и  други  дейности,  променящи  естествения 
ландшафт и водния режим; строителство около геото-
па, освен заздравяване на моста; нарушаване целост-
та на скалните разкрития.

   Мястото е близо до геотоп “Чудните скали” и може 
да  бъде  включено  в  маршрутите  на  организираните 
туристически  групи  от  Варненските  курорти.  Това 
прави мястото геотоп с континентална значимост. 

Геотоп “Козичино”
Разрезът  при  с.  Козичино  е  единственото  място  в 
страната,  където  е  открит  граничният  слой  сред 

турбидитна  последователност  (горната  част  на 
Еминската свита). Тя се намира в Източния Балкан и тук 
се описва за пръв път.  Представлява около 4  cm слой 
(Фиг.  7)  покриващ  повърхност,  наподобяваща  твърдо 
дъно, подобно на разкритието при Бяла (Фиг. 3). 

   Границата е локализирана биостратиграфски с помощ-
та на нанофосили. Засега присъствието на иридиевата 
аномалия не е доказано геохимично. 

   Граничните  зони  Micula prinsii и NP  1  Biantholithus 
sparsus присъстват с характерните си елементи. Смяната 
на  границата  е  много  ясна,  което  не  е  характерно  за 
турбидитни последователности. Това вероятно се дължи 
на краткия хиатус маркиран от присъствието на Cycldge-
losphaera alta Perch -N ie lsen  в най-долния палеоценски 
образец. Това  е  един от  първите  палеоценски  видове, 
който се появява малко над K/T границата.

   Разкритието е с доста големи размери и слоят може да 
се проследи на няколко метра. Турбидитите са финозър-
нести с редки пясъчникови пластове. Гранулометричните 
анализи  показват,  че  граничният  слой  може  да  се 
определи като алевритов мергел: 47,35% CaCO3, 32,55% 
глина, 20,05% алеврит и само 0,055 % псамит.

b
Фигура 7. Граничният слой в турбидитите на Еминската 

свитапри с. Козичино (мащабна линийка 30 cm)

Фигура 8. Граничният слой във във варовиковата 
последователност на Мездренската свита при с. Моравица 

(мащабна линия 30 cm)



   Близостта на геотопа до южния черноморски курорт 
Слънчев  бряг  е  добра  предпоставка  за  популяри-
зиране сред туристите. Той може да бъде включен в 
туристическия  маршрут  Слънчев  бряг – Козичино  за 
посещение на щраусовата ферма. Той може да бъде 
комбиниран и с посещение на другите геоложки фено-
мени в района – нос Емине източно от Слънчев бряг и 
Доброванските  гъби,  разположени  на  5  km  С  от  с. 
Просеник. За тази цел трябва да се сложат табели с 
данни за геоложкото развитие на района и границата 
Креда/Терциер  при  с.  Козичино,  както  и  указателни 
табели на пътищата Варна-Бургас и през Дюлинския 
проход. 

Геотоп “Каменица”
   Изследваният интервал по р. Каменица е в Западния 
Предбалкан, ЮИ от с. Моравица. Той е сред циклична 
карбонатна последователност в Мездренската свита.
K/T  границата в разкритието южно от с.  Моравица е 
описана като тънък  1-2 cm  тъмно оцветен набогатен 
на  иридий  слой,  съдържащ  7-11  ppb  Ir (Синьовски, 
1998).  Той се намира точно под добре развита главна 
пластова повърхност,  представляваща кратък хиатус 
(Фиг.  8).  Подстилащото меко междупластие съдържа 
бедна нанофосилна асоциация с  Lithraphidites quadra-
tus B ramle t te  &  Mar t in i  и Micula murus (Mar t in i ) .  В 
тази асоциация не е намерен нанофосилният маркер 
за най-горния Мастрихт Micula prinsii Perch -N ie lsen . 
Междупластието  80 cm над границата съдържа едитн 
от първите палеоценски нанофосили Cyclagelosphaera 
alta Perch -N ie lsen .  Слоят  не  е  латерално  просле-
дим, поради диагенетични деформации на междуплас-
тието под главната пластова повърхност. Сравнителни 
резултати за минераложкото съдържание на гранични-
те  слоеве  при  Бяла  и  Наменица  са  публикувани  от 
Костов  и Цанкарска (2000).

   Едновременно с граничния слой, геотоп “Каменица” 
представя много  други  стратиграфски  цикли  и  съби-
тия, поради което се класифицира като геотоп с гло-
бално значение.

   Това място  не  се нуждае  от  специални мерки за 
защита, тъй като разкритията са от здрави, ерозионно-
устойчиви варовици. Единствените мерки са поставя-
нето на знаци по международния път E-79 при Мездра, 
Враца и Моравица, както и информационни табели на 
самото  място  с  данни  за  геоложката  история  на 
района, геоложкото събитие, довело до образуването 
на този слой и неговото научно значение. 

Геотоп “Кладоруб”
   Намира се при с. Кладоруб в Западния Предбалкан 
сред  седиментните  скали  на  Кладорубската  свита, 
известни  като  “Синайски”  или  “Карпатски тип креда”. 
Описан  е  от  Sinnyovsky  et  al.  (2002).  В изследвания 
граничен  интервал  са  установени  три  нанофосилни 
зони –  горната част на най-горната мастрихтска зона 
Micula  prinsii,  най-дорната  палеоценска  зона  NP  1 
Biantholithus sparsus и зона NP 2 Cruciplacolithus tenuis 
(Фиг.  10).  Присъствието  на  двете  гранични  зони 
позволи да бъде намерен тънък до 4 cm, тъмен слой, 

маркиращ  рязка  смяна  на  асоциациите  от   варовити 
нанопланктон (Фиг. 9). 

   Образецът под този слой съдържа богата нанофосилна 
асоциация,, представена от над 50 кредни вида, включи-
телно горномастрихтските репери Lithraphidites quadratus 
Bramle t te  & Mar t in i ,  Nephrolithus frequens Gorka ,  Mi-
cula murus (Mar t in i )  и Micula prinsii (Perch -N ie lsen) .

   Съставът на палеоценската нанофосилна асоциация е 
коренно различен. Таксономичното разнообразие в пър-
вите  образци  +5  и  +10  cm  над границата  е  драстично 

Фигура 9. Граничният K/T слой в мергелно-алевролитовата 
последователност на Кладорубската свита, по Циганския 

дол 2 km ЮИ от с. Кладоруб (Фото Борис Вълчев)

Фигура 10. разрез на граничния интервал между Горната Креда 
и палеоцена в Циганския дол, ЮИ от с. Кладоруб (по Sinnyovsky 

et al., 2002): 1 – биокластичен варовик; 2 – алевролити и 
мергели; 3 – граничен слой; 4 - образец
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редуцирано  и  представено  от  оцеляващите  видове 
Braarudosphaera  bigelowi Gran  &  Braarud и 
Thoracosphaera operculata B ramle t te  & Su l l i van .  

   Новият  палеоценски  вид  Biantholithus  sparsus  
(B ramle t te  &  Mar t in i )  се  появява  веднага  над 
граничния  слой  между  +5  и  +10  cm.  Така,  долната 
граница на зона NP 1 Biantholithus sparsus се маркира 
от  изчезването  на  кредните  видове  и  появата  на 
зоналния  репер. Cyclagelosphaera  alta 
Perch_Nie lsen  е  другият  палеоценски  вид,  появя-
ващ се в този интервал. Първият екземпляр е намерен 
на  +0.75  m.  Дебелината  на зона  NP  1  Biantholithus 
sparsus  е  2.40  m  (Фиг.  10).  Първата  поява  на 
Cruciplacolithus  intermedius  (van  Heck  &  Pr ins ) 
маркира долната граница на зона NP 2 Cruciplacolithus 
tenuis Zone. Долното ниво на зоната се характеризира 
с присъствието на други круциплаколити – Cruciplaco-
lithus primus Perch_Nie lsen ,  появяващ се точно под 
зоналната граница, Cruciplacolithus tenuis (S t radner ) , 
Cruciplacolithus asymmetricus (van  Heck  &  Pr ins )  и 
Coccolithus cavus Hay  &  Moh le r .

   Този геотоп е трудно достъпен дори и пеша, така че 
е необходимо да се прокара пътека или черен път с 
надеждни маркери по трасето. На кръстовището за с. 
Рабиша и пещерата Магура в центъра на Кладоруб, 
трябва  да  се  поставят  табели  с  разстоянието  и 
местоположението на геотопа. Подобни табели трябва 
да има и на път Е-79 при кръстовището за Кладоруб в 
гр. Димово. Самото разкритие се нуждае от маркиров-
ка  и  поставяне  на  табела  с  данни  за  събитието, 
довело  до  образуването  на  слоя  и  неговото  научно 
значение.

   Мястото е далеч от големите градове на областта, 
но  то  може  да  се  популяризира  заедно  с  другите 
известни  геоложки  феномени  в  района  –  Белоград-
чишките скали и Магурата. В непосредствена близост 
до геотопа се намира друг интересен геоложки фено-
мен с естетическа и научна стойност – “Чутурите”. Той 
е  лесно  достъпен  от  с.  Грамада  и  представлява 
“каменна гора”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Макар да представят едно и също събитие, пред-
ложените  геотопи  са  с  различна  геоконсервационна 
значимост, главно поради различната им туристическа 
и образователна стойност, както и степента на изуче-
ност. “Белите  скали”  и  “Каменица”  се  оценяват  като 
геотопи с глобално значение, тъй като представят по-
скоро  комплексни  геоложки  събития, отколкото  само 
границата К/Т и са с висока степен на изученост. 

   Посетителският център в Бяла и положението му на 
черноморското крайбрежие са основните предпоставки 
за висока посещаемост на мястото. 

   Музеят в полевата база на Минно-геоложкия универ-
ситет в с. Лютиброд, съдържа всички разкриващи се в 
района на р. Каменица скали. Като част от бъдещия 

геопарк “Искърски пролом” това място е много удобно за 
провеждане на международни практики и уъркшопове. То 
се посещава ежегодно от десетки студенти и е с висока 
образователна  стойност.  Най-интересните  геоложки 
маршрути  са  описани  в  геоложки  гид  на  български  и 
английски език, заедно с другите геоложките феномени в 
тази  част  на  Искърския  пролом –  скалните  кукли  и 
“Камарата”  при  селата  Камено  поле  и  Реселец, 
“Струпаница”  и  “Провъртеника”  при  с.  Карлуково, 
Лакатнишките  скали,  скалните  мостове  при  с.  Лиляче, 
“Ритлите” в с. Лютиброд, Черепишките скали, Врачанския 
карст с пещерата “Леденика” и “Вратцата” при Враца. 

   Другите разкрития – Козя река, Козичино и Кладоруб са 
с  континентална  и  регионална  значимост,  поради 
трудния им достъп и ниската степен на изученост. 

   Когато  се  прави  сравнителна  оценка  на  даден  тип 
феномени  за  да  се  избере  най-добрият  от  тях, 
обикновено  се  прибягва  до  оценка  на  повече  от  един 
пример.  Идентифицирането  на  множество  примери  от 
даден  клас  геоложки  феномени  е  извество  като 
“репликация”.  Този  подход  е  приложим  при  повече 
примери, тъй като един единствен пример може лесно да 
деградира. 

   Описаните  геотопи  представляват  национално 
богатство, поради редките разкрития на границата К/Т в 
световен мащаб. Те могат да служат за популяризиране 
не  само  на  този  глобално  значим  феномен,  но  и  на 
останалите геоложки феномени на България. 
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ABSTRACT
According to the famous ‘impact theory’, 65 million years ago a great meteorite caused explosion exceeding 10 000 times the present day nuclear weapon potential. 
This impact is considered to be one of the major disasters in the Phanerozoic history of the Earth. As a result,  great quantity of ash material rose up into the 
atmosphere and covered the Earth for months. The subsequent fallout produced thin, globally traceable layer, enriched in iridium and other rare elements,  oxides, 
minerals,  shocked quartz  and microtectites. This catastrophic  event  is probably  responsible  for  disappearance of  many typical  Mesozoic animals and plants  - 
dinosaurs,  marine reptiles, ammonites,  belemnites,  over 90% of calcareous nannoplankton and planktonic foraminifera,  60% of  angiosperm species, etc. In the 
present study geoconservation characteristics of five nominated for protection outcrops of this geological phenomenon in Bulgaria are proposed: geosite “Belite skali” 
in limestone-marl periodites near Byala Town, Varna District; geosite “Kozya reka” in cyclic limestone near Asparoukhovo village, Varna District; geosite “Kozichino” in 
turbidite  sequence near  Kozichino village,  Bourgas  District;  geosite  “Kamenitsa”  in limestone sequence near  Mezdra town and geosite  “Kladorub”  in marl-silty 
sequence near Kladorub village, Vidin district. 

INTRODUCTION

During  the  recent  20  years  the  Cretaceous/Tertiary 
boundary  has  been  examined  in  the  light  of  the  ‘impact 
theory’ (Alvarez et al., 1980), proclaiming a giant impact of 
Earth with a great meteorite (the Chicxulub Crater) 65 million 
years ago. It  caused explosion exceeding 10 000 times all 
the present day nuclear weapon potential. As a consequence 
great quantity of ash material rose up into the atmosphere 
and covered the Earth for months.

The fallout after the impact produced thin layer, enriched 
in Ir and other rare elements, shocked quartz, microtektites, 
and rare minerals. This event is considered to be one of the 
major disasters in the Phanerozoic history of the Earth that 
caused catastrophic changes in the organic world. This level 
marks the final extinction of many typical Mesozoic animal 
groups  like  dinosaurs,  marine  reptiles,  ammonites, 
belemnites,  rudistid  and  inoceramid  bivalves,  actaeonellid 
gastropods.  Deep  taxonomic  reduction  underwent  many 
other groups of molluscs, planktonic foraminifers, echinoids, 
corals, and primitive mammals. The change of atmospheric 
and water parameters caused disappearing of nearly 100% 
unicellular  calcareous  nannoplankton  and  60%  of 
angiosperm species.

This geological phenomenon of global scientific value has 
been  established  in  several  places  on  the  territory  of 
Bulgaria.  Due  to  its  unique  character,  some  of  them  are 
proposed  for  protected  geosites.  Geoconservation 
assessment and protection measures are proposed in this 
study for  five  of  the outcrops,  described  in  different  facial 
types and environments: geosite “Belite skali” in limestone-
marl  periodites  near  Byala  town,  Varna  District;  geosite 
“Kozya reka” in cyclic limestone near Asparoukhovo village, 
Varna District; geosite “Kozichino” in turbidite sequence near 
Kozichino  village,  Bourgas  District;  geosite  “Kamenitsa”  in 
limestone  sequence  near  Mezdra  town  and  geosite 
“Kladorub” in marl-silty sequence near Kladorub village, Vidin 
district. 

PREVIOUS WORKS

Data about Maastrichtian-Danian deposits in Bulgaria was 
first  reported  during  the  first  half  of  20th century,  but  the 
boundary  itself  was not  examined since the Danian Stage 
was considered part  of  the Cretaceous System. Later  was 
proved that most of these sections contain significant hiatus 
including  the  uppermost  Maastrichtian  and  lowermost 
Paleocene. 

Purposeful  investigation  of  the  potential  transitional 
sequences through the K/T boundary started during the latest 
80s of the last century. Continuous sedimentary sequences 
through the K/T boundary in Bulgaria have been established 
in several facial types: limestone-marl periodites near Byala 
town,  Varna District  (Stoykova,  Ivanov,  1992)  and Lyutidol 
village, Vratsa District  (Стойкова и др.,  2000; Sinnyovsky, 
2001b); turbidite deposits near Emona village, Burgas District 
(Sinnyovsky,  Stoykova,  1995),  Kozichino village and Aytos 
Pass (Sinnyovsky, Vangelov, 1997) and along Marash river S 
of  Kotel  town  (Stoykova  et  al.,  2000);  cyclic  limestone 
sequences near Moravitsa (Синьовски,  1998)  and Mezdra 
town (Стойкова и др.,  2000),  Kozya river,  Razkrachenitsa 
river  and  Wonderful  Rocks  (Вангелов,  Синьовски,  2000; 
Sinnyovsky, 2001a); marl-siltstone sequence near Kladorub 
village, Vidin District (Sinnyovsky et al., 2002).

Figure 2. Section of limestone-"marl" periodites near Byala town, with actual thickness of the beds in scale 1:100 (after Preisinger et al., 
1993ab and Sinnyovsky, 2001): In different parts of the section are represented cycles of different order: cycles between 32,20 and 48,20 
m (mean thickness 0,8 m) are of average duration 28 ka and may be compared with the precessional 21 ka Milankovitch cycles (see Fig. 
4); cycles between 3,7 and 10 m (mean thickness 0,315 m) correspond to 11 ka sub-Milankovitch cycles; cycles below K/T boundary from 

-8 to 0 m (mean thickness less than 1 m) are of duration 33,33 ka and probably correspond to the 41 ka Milankovitch cycles; 1 - robust 
limestone, 2 - clayey limestones ("marls" in field determination) and marls, 3 - K/T boundary iridium layer, 4 - meters from the K/T 

boundary (+ above; - below), 5 - correlation to the absolute time scale in million years, 6 - reversal magnetopolarity chron, 7 - normal 
magnetopolarity chron, 8 - zonal boundary based on calcareous nannoplankton
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Figure 3. Iridium layer marking the K/T boundary near Byala town Figure 4. Limestone-marl couplets (between 32,20 and 48,20 m) with 
periodicity ~0,8 m, corresponding probably to 21 ka Milankovitch 

cycles (scale line 30 cm)
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Figure 1. Regional disposition of the geosites representing the 
K/T boundary in Bulgaria
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   Nevertheless,  the  boundary  is  proved  geochemically 
only  in  the  outcrops  near  Byala  (Preisinger  et  al., 
1993a,b),  Moravitsa  (Синьовски, 1998)  and Kozya river 
(Вангелов, Синьовски, 2000; Sinnyovsky, 2001a).

Due to its unique character as geological phenomenon 
of  global  value,  five  of  the  K/T  boundary  outcrops  are 
proposed for protected areas in the frame of the Project 
for Register and Cadastre of the geological phenomena in 
Bulgaria  of  the Ministry  of  Environment and Water.  The 
present  study  is  devoted  to  the  geoconservation 
characteristics of these five outcrops (Fig. 1), nominated 
for geosites of scientific value.

PROTECTED GEOSITES

Geosite “Belite skali”
This geosite is situated  on the Black Sea coast and is 

now in procedure for protection.  It  is developed into the 
limestone-marl  sequence  of  the  Byala  Formation 
(Джуранов,  Пимпирев,  1989).  The boundary layer  near 
Byala town (Fig. 3) was found for the first time north of the 
entrance  to  the  beach  (Stoykova,  Ivanov,  1992)  in  the 
frame  of  Bulgarian-Austrian  project,  led  by  Prof.  Anton 
Preisinger.  His  team  proved  geochemically  the  iridium 
anomaly of 6 ppb at the boundary between the uppermost 
Cretaceous nannofossil zone Micula prinsii (the uppermost 
part of the former Micula murus Zone) and the lowermost 
Paleogene NP 1 Biantholithus sparsus Zone (= Markalius 
inversus  Zone)  (Preisinger  et  al.,  1993a,b).  They 
established  magnetostratigraphical  subdivision  of  the 
boundary interval.

Later Preisinger (1996) recognized periodicity of about 
100  cm  in  the  Cretaceous  part  and  50  cm  in  the 
Paleocene  part  of  the  section.  He  presumed  climatic 
change  at  the  K/T  boundary  and  correlated  the  cycles 
above  with  20  ka  Milankovitch  cycles.  However,  the 
thickness of the couplets in different levels of the section 
shows most  likely  cycles of  different  order  (Sinnyovsky, 
2001a). The interval 32,20-48,20 m (Fig. 2) contains 20 
well-expressed  couplets  of  mean  thickness  0,8  m  with 
supposed duration 28 ka, corresponding approximately to 
the  precessional  19-23  ka  Milankovitch  cycles  (Fig.  4). 
The  interval  3,7-10  m  contains  20  cycles  with  mean 
thickness 0,315 m corresponding  exactly  to  11 ka sub-
Milankovitch cycles.

Geosite Belite skali is a wonderful place on the Black 
Sea Coast. Its geoconservation characteristics,  including 
stratigraphical cycles and events of global scientific value, 
combined  with  its  tourist  significance  and  easy  access, 
make this place geosite of global significance. 

Protection  measures  according  to  the  protection 
ordinance may be resumed briefly as follows: 

• conservation  activities  -  scientific  research; 
establishment  of  visitor  centre,  paths  for  access  to  the 

geosite  and  placement  of  information  signboards; 
strengthening the cliff and the beech;

• forbidden  activities  -  any  kind  of  building;  geological 
prospecting  and  quarry  excavation;  alpine  and  deltaplane 
sports.

Figure 5. Section of the boundary interval between the 
Cretaceous and Paleogene along Kozya River: 1 – sandy 

limestone; 2 – limestone; 3 – limestone with chert; 4 – 
clayey-silty interbeds; 5 – Ir layer at the K/T boundary
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Figure 6. The outcrop of the K/T boundary along Kozya River: the 
Ir layer between the boundary nannofossil zones Micula prinsii 

(uppermost Maastrichtian) and NP 1 Biantholithus sparsus 
(lowermost Paleocene) with 5 ppb Ir content



Geosite “Kozya River”
The geosite is situated along Kozya River, S of Tsonevo 

dam and 4 km SE of Asparoukhovo village, Varna District. 
The  iridium layer  is  localized  on  the  basis  of  the  great 
change  in  taxonomical  composition  of  the  calcareous 
nannoplankton.  It  is  situated  between  two 
lithostratigraphical  units  –  the  Asparoukhovo  Formation 
(Upper Maastrichtian) and the cyclic limestone sequence, 
which  is  related  to  the  “Mezdra  Formation”  (Lower 
Paleocene).

The  boundary  layer  is  5  cm dark-gray  calcareous 
argillite with 5 ppb Ir content, composed of  35% CaCO3 

and 65% insoluble residue (Sinnyovsky, 2001a). It is very 
well  expressed  on  the  background  of  the  more  robust 
limestone below and above (Fig.  6). The  stratigraphical 
interval  below  the  К/Т  boundary is  massive  clayey-silty 
limestone with 63-80% CaCO3 (Figs. 5,6). The nannofossil 
content  is  rather  poor  but  along  with  common  Upper 
Cretaceous forms are encountered typical for the Upper 
Maastrichtian  nannofossils Lithraphidites  quadratus 
Bramle t te  &  Mar t in i ,  Micula murus (Mar t in i )  and 
Micula prinsii Perch -N ie lsen . The  latter  is  the  zonal 
marker of  the uppermost Maastrichtian nannofossil  zone 
Micula prinsii.

The  nannofossil  assemblage  above  the  boundary  is 
extremely  poor,  but  it  differs  significantly  from  the 
Maastrichtian one. In the lowest 0.98 m only survivors are 
encountered belonging to the genera Thoracosphaera and 
Braarudosphaera,  as  well  as  small  Paleocene  forms  of 
Princiaceae and  Coccolithus  cavus Hay  &  Moh le r . 
Cyclagelosphaera alta Perch -N ie lsen , Cruciplacolithus 
primus Perch -N ie lsen  and Cruciplacolithus intermedius  
van  Heck  &  Pr ins  are found in a relatively rich sample 
at +0,98 m. The latter is one of the zonal markers for the 
next  Paleocene  nannofossil  zone  NP 2  Cruciplacolithus 
tenuis.

The Danian interval is represented by typical bed-scale 
periodites. Totally 32 couplets with mean thickness 23,60 
cm are investigated. The mean thickness of the limestone 
beds  is  19,22  cm  with  86-97%  CaCO3.  The  mean 
thickness of the siliciclastic interbeds is 4,38 cm with 46-
81% CaCO3  (Sinnyovsky, 2001a). 

The outcrop itself is a place of exceptional beauty. It is 
named “Skoka” and is located just next to Tsonevo dam, 
near a forestry house with a high debit karst water source. 
The access is by narrow, asphalt forest road, 17 km east 
of  the  geosite  ‘Chudnite  skali’  (‘Wonderful  rocks’).  It  is 
necessary to put signboard near the resthouse ‘Chudnite 
skali’ at the branch from the main road Shumen – Aytos.

The iridium layer  is  located in  an outcrop on the left 
riverside, just after the bridge on the forest road. It needs 
marking  and  signboards  with  information  about  the 
geological event that caused formation of this layer and its 
scientific importance. 

Proposed  forbidden  activities  in  the  area  are:  quarrying 
and other activities that  change the natural  landscape and 
water  regime; building  around  the  geosite  except 
strengthening the bridge; disturbing the rock outcrops.

The place is near the geosite ‘Chudnite skali’ and it could 
be included in the routs of organized groups from the Varna 
resorts.  This  makes  the  place  a  geosite  of  continental 
significance. 

Geosite “Kozichino”
The section near Kozichino village is the only place in the 

country where the boundary layer is established in turbidite 
sequence (top of the Emine Formation). It is situated in the 
Eastern Balkan and is first  described in this paper. This is 
about  4  cm thick  layer  (Fig.  7)  overlying  a  hard  ground 
resembling surface, similar to the outcrop near Byala (Fig. 3). 

The boundary is localized biostratigraphically on the basis 
of nannofossils.  So far the presence of iridium anomaly has 
not been proved geochemically. 

Micula prinsii and NP 1 Biantholithus sparsus boundary 
zones  are  present  with  their  characteristic  elements.  The 
change at the boundary is very clear, which is not typical for 
the turbidite sequences. It is probably due to the short hiatus 
marked by the presence of Cyclagelosphaera alta Perch -
N ie lsen  in the lowermost Paleocene sample. This is one of 
the first Paleocene species, appearing slightly above the K/T 
boundary.

The outcrop is  of  rather  large dimensions and the layer 
could be traced in several  meters.  The turbidites are fine-
grained,  with  rare  sandstone  beds.  Granulometric  analysis 
show that the boundary layer could be classified as silty marl: 
47,35% CaCO3, 32,55% clay, 20,05% silt and only 0,055 % 
psammite.

The close proximity of the geosite to the southern Black 
Sea  resort  Sunny  Beach  is  a  good  prerequisite  for 
popularization among the tourists. It could be included in the 
tourist  route  Slanchev  Bryag  -  Kozichino  for  visiting  the 
ostrich farm. This could be combined with visiting the other 

b

Figure 7. The boundary layer in the turbidites of the Emine 
Formation near Kozichino village (scale line 30 cm)



geological phenomena in the area – Cape Emine east of 
Sunny  Beach  and  Dobrovan  mushrooms,  north  of 
Prosenik village. For this purpose,  signboards  should be 
put  with information about the geological development of 
the  area  and  the  Cretaceous/Tertiary  boundary  near 
Kozichino village and indicative signboards near the road 
through Dyulino Pass and Bourgas-Varna.

Geosite “Kamenitsa”
The Kamenitsa  study  interval  is  situated  in  the  West 

Fore  Balkan,  SE  of  Moravitsa  village.  It  is  in  a  cyclic 
carbonate  sequence  of  the  Mezdra  Formation.  The  K/T 
boundary in the outcrop south of Moravitsa village is 1-2 
cm thin, dark colored, iridium enriched layer containing 7-
11 ppb Ir  (Синьовски, 1998).  It  is situated just  below a 
well-developed  major  bedding  plane,  representing  short 
hiatus (Fig. 8). The underlying soft interbed contains poor 
nannofossil  assemblage  with  Lithraphidites  quadratus 
Bramle t te  &  Mar t in i ,  and  Micula murus (Mar t in i ) . 
The  uppermost  Maastrichtian nannofossil  marker  Micula 
prinsii Perch -N ie lsen  has  not  been  found  in  this 
assemblage.  The  interbed  located  80  cm  above  the 
boundary contains one of the first Paleocene nannofossils 
Cyclagelosphaera alta Perch -N ie lsen . The layer is not 
laterally traceable because of the diagenetic deformation 
of the interbed below the major bedding plane.

Comparable results for the mineralogical content of the 
boundary layers near Byala and Moravitsa are published 
by Костов  и Цанкарска (2000).

Along with the K/T boundary layer, Geosite Kamenitsa 
represents  many  stratigraphical  cycles  and  events  of 
scientific  value  and  is  classified  as  geosite  of  global 
significance.  This  place  does  not  need  any  special 
protective  measurements  because  the  outcrops  are  of 
erosion-resistant  robust  limestones.  The  only  necessary 
protective  activities  are  to  put  signboards  along  the 
international  road  E-79  near  Mezdra,  Vratza  and 
Moravitsa and information signboard in the place with data 

on  the  geological  history  of  the  region  and  the  geological 
event, responsible for this layer, and its scientific importance.

Geosite”Kladorub”
This geosite is situated near Kladorub village in the West 

Fore Balkan in sedimentary rocks belonging to the Kladorub 
Formation,  known  as  “Sinaya”  or  “Karpathian  type 
Cretaceous”.  It  was described by Sinnyovsky et al.  (2002). 
Three  nannofossil  zones  are  present  in  the  investigated 
boundary interval – the top of the uppermost Maastrichtian 
Micula  prinsii  Zone,  the  lowermost  Paleocene  NP  1 
Biantholithus sparsus Zone and NP 2 Cruciplacolithus tenuis 
Zone  (Fig.  10).  The  presence  of  the  two  boundary  zones 
allowed finding dark, up to 4 cm thick layer, marking sharp 
change in the calcareous nannoplankton assemblages (Fig. 
9). 

The  samples  below  this  layer  contain  rich  nannofossil 
association  represented  by  more  than  50  Cretaceous 
species,  including  the Upper  Maastrichtian  markers 
Lithraphidites  quadratus  Bramle t te  &  Mar t in i , 
Nephrolithus  frequens  Gorka ,  Micula  murus  (Mar t in i ) 
and Micula prinsii (Perch -N ie lsen) .

Figure 8. The boundary layer in the limestone sequence of the 
Mezdra Formation near Moravitsa village (scale line 30 cm)

Figure 9. The K/T boundary layer in the marl-siltstone sequence of 
the Kladorub Formation, 2 km SE of Kladorub village, along 

Ciganskiya dol (Photo after Boris Valchev)

Figure 10. Section of the boundary interval between the Upper 
Cretaceous and Paleocene in Ciganskiya dol Valley, SE of Kladorub 

village (after Sinnyovsky et al., 2002): 1 – bioclastic limestone; 
2 – siltstones and marls; 3 – boundary layer; 4 - sample
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The  composition  of  the  Paleocene  nannofossil 
association is entirely different. The taxonomical diversity 
in the first samples +5 and +10 cm above the boundary is 
drastically  reduced  and  represented  by  survivors 
Braarudosphaera  bigelowi Gran  &  Braarud  and 
Thoracosphaera operculata B ramle t te  & Su l l i van .

The  new  Paleocene  species  Biantholithus  sparsus  
(B ramle t te  &  Mar t in i )  appears  immediately  above 
the boundary layer  between +5 and +10 cm.  Thus,  the 
lower boundary of NP 1 Biantholithus sparsus is marked 
by  both  disappearance  of  the  Cretaceous  species  and 
appearance of  the zonal  marker.  Cyclagelosphaera  alta 
Perch_Nie lsen  is  another  Paleocene  species 
appearing in this interval. The first specimen was found at 
+0.75 m. The thickness of the NP 1 Biantholithus sparsus 
Zone  is  2.40  m  (Fig.  10).  The  first  appearance  of 
Cruciplacolithus  intermedius   (van  Heck  &  Pr ins ) 
marks  the lower  boundary  of  the  NP 2  Cruciplacolithus 
tenuis Zone. The lower level of the zone is characterized 
by the presence of another cruciplacoliths Cruciplacolithus 
primus Perch_Nie lsen ,  appearing just below the zonal 
boundary,  Cruciplacolithus  tenuis   (S t radner ) , 
Cruciplacolithus  asymmetricus (van  Heck  &  Pr ins ) 
and Coccolithus cavus Hay  &  Moh le r .

This geosite is difficultly accessible even on foot, so it is 
necessary to cut path or dirt road with suitable markers of 
the  route.  At  the  crossroad  to  Rabisha  village  and 
Magurata Cave in the center of Kladorub village indicative 
signboard have to be placed with data about the distance 
and location of the geosite. Such signboards have to be 
placed also on the highway  Е-79 near the cross road to 
Kladorub  in  Dimovo  Town.  The  outcrop  itself  needs 
marking by resistant markers and putting signboard with 
information  of  the  event,  responsible  for  the  layer 
formation and its scientific significance.

The place is far from the large towns in the district, but it 
could  be  popularized  along  with  the  other  famous 
geological phenomena in the region - Belogradchik rocks 
and Magurata Cave. In close proximity to the geosite is 
situated  another  interesting  geological  phenomenon  of 
aesthetic and scientific value – “Chuturite” (“The Mortars”). 
It is easy accessible from Gramada village and represents 
“stone forest”.

CONCLUSION

Although  representing  the  same  event,  the  proposed 
geosites  are  of  different  geoconservation  value,  mainly 
because of their different tourist and educational value and 
different degree of study. “Belite skali” and “Kamenitsa” are 
estimated  as  geosites  of  global  significance  because  they 
represent  complex  geological events  rather  than  K/T 
boundary only, and have higher degree of study. 

The visitor centre in Byala and its position on the Black 
Sea  coast  are  major  premises  for  high  attendance  of  the 
place. 

The  museum  in the field  campus  of  the  University  of 
Mining and Geology in Ljutibrod village contains all types of 
rocks that crop out along Kamenitsa River. It is visited every 
year by tens of students and is of high educational value. As 
part  of  the future geopark “Iskar Gorge”,  this place is very 
convenient  for  international  practices  and  workshops.  The 
most  interesting  geological  routes  are  described  in  a 
geological guide in English and Bulgarian including the other 
geological phenomena in this part of the Iskar Gorge – the 
rock dolls and “Kamarata” near the villages Kameno pole and 
Reselets,  “Strupanitsa”  and  “Provartenika”  near  Karlukovo 
village, Lakatnik rocks, the rock bridges near Lilyache village, 
“Ritlite” in Ljutibrod village, Cherepish rocks and Vratsa karst 
field with Ledenika Cave and “Vratzata” near Vratsa town.

The other outcrops – Kozya River, Kozichino and Kladorub 
are of continental and regional significance, because of their 
difficult access and low degree of study. 

In  making  comparative  assessment  of  a  type  of 
phenomenon  to  identify  the  best  example,  it  is  generally 
appropriate  to  identify  more  than  a  single  example.  The 
identification of  multiple  examples  of  a  class of  geological 
phenomena  is  known  as  “replication”.  This  approach  is 
important  because  a  single  example  could  easily  become 
degraded. 

The proposed geosites are national treasure, because of 
the rare exposures of the K/T boundary in global scale. They 
could be used for popularisation not only of this phenomenon 
of  global  significance,  but  also  of  the  other  geological 
phenomena of Bulgaria. 
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