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ABSTRACT
The special lithofacial distribution in Dolna Kamchia sedimentary basin and its geometry
are convincingly testifying to its development as foreland basin. The performed seismicstratigraphic interpretation in the basin limits made it possible to clearly distinguish and outline
four sedimentation depozones. Each of these sedimentation depozones is a place of specific
sedimentation and their special allocation has laterally migrated throughout the basin
development. When tracing down the lithologic features and facial dislocations from South to
North, we noted the replacement of rougher terigene sediments from the Southern part of the
basin (the depozone of the wedge-top) with finer terigene sediments from the depozone of the
foredeep to the appearance in the section of carbonate and clay-carbonate sediments in the
depozones of the forebulge and backbulge.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел на настоящото изследване е идентифицирането на депозони в обхвата на
Долнокамчийския басейн (ДКБ), търсейки аналогия с описаните в теоретичния модел на
Decelles and Giles (1996) четири седиментни депозони в обхвата на т. нар. от тях „система на
форланд басейн” (foreland basin system). Според тези автори това е удължена зона на
потенциална седиментна акомодация, която се формира върху континентална кора между
нагъващ се ороген и кратон (платформа) в резултат на геодинамични процеси, свързани
както с гънково-навлачния пояс, така и със субдукционната система.
Изследването е мотивирано от предположението, че ДКБ по природа представлява
форланд басейн (Димитров, 2007), формиран между орогена на Източните Балканиди от юг и
Мизийската платформа от север (фиг.1).
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА
В проведеното изследване са използвани данните от 4 сондажи в морската част на ДКБ
(Самотино море, Самотино изток, LA-1 и LA-3). Един от използваните сондажи се намира в
обхвата на Равногорската валоподобна структура (Галата-2). Сеизмостратиграфската
интерпретация беше приложена върху 6 мигрирани, 2-Д дигитализирани сеизмични разрези.
Най-представителния от тях беше избран за демонстрация на получените резултати (СП
7866). На фиг. 1 е показано местоположението на сеизмичните профили и сондажите.
Методиката, използвана в настоящото изследване се базира на концепцията и
техниките на сеизмостратиграфския анализ (Mitchum et al., 1977; Bally, 1987) и предложения
от Decelles and Giles (1996) модел за „система на форланд басейн”.
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Фиг.1. Тектонска позиция на ДКБ (по Georgiev, 2004, с модификации) с местоположението
на сеизмичните профили и сондажите, използвани за сеизмостратиграфската интерпретация
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
При адаптиране на предложената схема от Decelles and Giles (1996), показваща
пространствените взаимоотношения между основните елементи (депозони) на една система
на форланд басейн с интерпретирания разрез на СП 7866, ясно и уверено тези елементи се
разпознават и могат да бъдат очертани в обсега на ДКБ (фиг. 2).
Депозоната над орогенния клин в подложката се характеризира с грубозърнести
алувиални, флувиални и шелфови седименти, за което свидетелстват данните от сондажните
разрези. Лежащите под нея фронтални навлачни пластини, обикновено са прорязани от
дренажни системи и каньони, по които става подхранването с теригенен материал от орогена
към басейна. По посока на орогена, дебелината на седиментния разрез изтънява (фиг. 2).
Важна отличителна характеристика на тази зона е изобилното наличие на прогресивни
несъгласия и деформации. На сеизмичния запис от сеизмичните разрези, прогресивните
деформации се виждат много добре (фиг. 3). За ДКБ това е зоната над погребания Източен
Предбалкан.
Депозоната на фордийпа се отличава със значителна дебелина на седиментния разрез –
до около 2 000 m (фиг. 2). Голям брой изследвания на периферни фордийп зони (Decelles and
Giles, 1996) доказват промяната от дълбокоморски седименти (флиш) в началото на
запълването до по-късни груботеригенни плиткоморски и континентални наслаги (моласа)
към края на запълването. Теригенният материал, който се акумулира в тази депозона, е
основно транспортиран от гънкаво-навлачния пояс на Източните Балканиди и само една
незначителна част от страната на кратона (Мизийската платформата).
Депозоната на предиздатината представлява регион на потенциално флексурно
издигане от към страната на кратона. Често в нейния обхват са развити екстензионни
разломни системи, свързани с напрежения на разтягане (Quinlan and Beaumont, 1984).
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Фиг. 2. Модел на Decelles and Giles (1996), показващ система на форланд басейн, с пространственото разположение на
основните депозони (А) и условното им разпознаване и очертаване на техните граници за ДКБ по СП7866 (Б)
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Фиг. 3. Фрагмент от СП 7866 (вж. фиг.1 и 2), на който е показана депозоната над горнището
на орогенния клин с развитие на характерните за нея прогресивни деформации
Именно такава геоложка ситуация е развита в ДКБ (фиг. 1 и 4). Като предиздатина
може да се отъждестви Равногорската валободобна зона, а развитието на Близнашкия разлом
е пример за листричен разсед, в резултат от проявата на разтягащи напрежения. В тази зона
може да отсъства седиментация, както и да протича ерозия. Това е и причината в нейния
обхват да се проследяват добре изразени несъгласия, което се потвърждава от разреза на
сондаж Галата-2, където се маркират ерозионни повърхнини между седиментите на долна и
гора креда и седиментите на палеоцена и еоцена.
Депозоната на задиздатината се характеризира с преобладаващо плитководна
обстановка на седиментация - батиметрията е под 200 m и обикновено се отлагат типично
платформени карбонатни седименти. При интерпретацията на сеизмичните разрези беше
разпозната ясно открояваща се постройка, която притежава всички теоретични
характеристики на карбонатна (фиг.1 и 5). Като зона на задиздатина от системата на ДКБ
може да се оприличи Авренското стъпало.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространственото литофациално разпределение в Долнокамчийския седиментен
басейн и неговата геометрия убедително свидетелстват за развитието му като форланд
басейн. Проведената сеизмостратиграфска интерпретация в границите на басейна, позволи
отчетливо да се разграничат и очертаят четири седиментни депозони – депозона над
орогенния клин, депозона на фордийпа, депозона на предиздатината и депозона на
задиздатината. Всяка една от тези седиментни депозони e място на специфична
седиментация. При проследяване на литоложките особености и фациалните измествания от
юг на север, прави впечатление смяната на по-грубо теригенните седименти от южната част
на басейна (депозоната над орогенния клин), с по-фино теригенни седименти от депозоната
на фордийпа до появата в разреза на глинесто-карбонатни седименти в депозоната на
предиздатината и карбонатни седиментни скали в депозоната на задиздатината.
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Фиг. 4. Фрагмент от СП 7866 (вж. фиг. 1 и 2), показващ депозоната на предиздатината

Фиг. 5. Фрагмент от СП 7866 (вж. фиг.1 и 2), с критериите за идентифициране на карбонатна
постройка: 1 – хълмиста форма; 2 – ярки отражения в свода и фланга; 3 – ярко изразена
основа отдолу; 4 – възходящо прилягане (onlap) към фланга; 5 – обличане (drape) от
отгорележащите сеизмични отражения
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