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За изпълнение на задачата са ползвани данни от
шлихоминераложкото картиране на Смолянска област от Националния Геофонд (Витов, 1995; 2001)
и данни за полезни изкопаеми в област Смолян от
Национален Геофонд с информация за 142 находища, 395 проявления и 135 индикации. Обработката
е извършвана с програми на автора по методика
описана в публикации (mincryst.clmc.bas.bg).

ни находища. В пробите са открити 50 минерални
вида и разновидности (табл. 1). Най-често срещаните минерали: монацит, галенит, шеелит, ксенотим, церусит, ортит, пироморфит, торит и кианит
са недоизучени по отношение на разпределението
на ореолите на разсейване. Това са важни за региона минерали и е необходимо погъстяване на мрежата на опробване.

Шлихоминераложка изученост

Шлихоминераложко райониране

Област Смолян е с площ от 3604 km и е изследвана с 11 265 шлихоминераложки проби в 182 карти
при плътност около 3 проби/km2. При разделяне на
областта на квадрати от 4 km2 се установява, че 109
квадрата са без опробване (12% от територията) и,
че 13% от територията е с плътност по-малка от 1
проба/km2, от което следва, че 25% от територията
подлежи на опробване и доопробване с около 900
шлихоминераложки проби. Пробите са вземани и
анализирани в голям интервал от време – от 1951
до 2000 г., което поставя въпрос за ново преопробване на територията с 4000 проби. Характерни
грешки на мрежата на опробване са пропуски на
цели картни листи, опробване само на главните
реки, погъстяване на мрежата в близост до извест-

В сборната карта на ореоли на разсейване на цинабарит (HgS), галенит (PbS) и шеелит (CaWO4)
се установява ясно обособяване на ореолите на
разсейване с шеелит от ореолите на разсейване
на галенит с ивица Мадан–Смолян–Девин набогатена на цинабарит (цинабаритно проявление
„Хасовица“ край Смолян). Тази ивица е контрастна граница на аномално разпространение на
пробите с торит (фиг. 1) в югозападната част на
региона и на ксенотим в североизточната част,
което дава основание за дефинирането и като граница между два тектонски блока: североизточен
– с преобладаване на оловно-цинкови находища
и югозападен – с бедни на олово и цинк проявления. Шлихоминераложките златни аномалии
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Таблица 1. Минерали в 11 265 шлихоминераложки проби от област Смолян – България

37

Фиг. 1. Разпределение на торит в област Смолян – България

са симетрично разпределени от двете и страни.
Напречно на тази граница, в посока СИ в участъка между Девин и Чепеларе се разполага ивица с
изобилие от шеелит.

Шлихоминераложка прогноза за търсене
на златни орудявания
Област Смолян е в беден на злато участък от
Централните Родопи. Златото е представено в
455 проби (4% от територията) и перспективната
площ за търсене на златни орудявания е 144 km2.
Съдържанията на злато в пробите варира от ранг 1
(1–10 знака) до ранг 7 (1 g/t), и има два изявени
максимума. Богатите на злато проби са обособени в района на Чепеларе и източно, без да имат
в съседство проби с ������������������������
малки�������������������
съдържания на злато, което указва за препромиване на пробите от
шлихарите и за потенциално пропускане на злато
в проби с ниски съдържания на злато. Корелати
на злото в пробите са минерали на полиметални
орудявания и продукти на тяхната промяна (арсенопирит, барит, галенит, пирит, олово, церусит), което поставя въпроси за потенциална зла-
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тоносност (самородно злато) на полиметалните
орудявания в региона. Корелати на златото са
минералите: бисмутит, шеелит, гранат, корунд,
ксенотим, монацит, титансъдържащ турмалин,
хромит, циркон, както и желязосъдържащи минерали: магнетит, спекуларит, лимонит и хематит.
Изготвената Фурие прогноза по най-изявените
вектори (2–2) и (7–7) съдържащи 11% от пробите със злато показва обогатяване на пробите със
злато в района на Чепеларе–Смолян и западно, с
пресичане на две ивици с посока СЗ–ЮИ (Мадан–
Смолян–Девин) и напречно с посока ЮЗ–СИ през
Чепеларе. На детайлна прогноза подлежат райони
на насищане на пробите със злато с център хижа
„Момчил юнак“, район западно от с. Арда в обсега на полиметално проявление „Черешките“ с
ореол на разсейване на злато и район западно от
рудопроявление „Змеица“, уч. Карамахмуд – СИ
от с. Змеица. Проявление „Смилян“ е разсип, но
се разполага в палеогенски конгломерати и е възможно да е проявление на палеоразсип, с което да
се потвърди хипотезата на Витов (1997) за наличие на златоносен континентален палеоразсип от
типа Витватерстранд в Родопите.
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