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Въведение
Петроложките изследвания на метаморфните ком-
плекси разкриват голямо разнообразие от скални 
видове, кристализирали при различни РТ условия. 
Сред скали принадлежащи към амфиболитовия 
фациес, се срещат по-високо термобарични разно-
видности – еклогити, гранат-шпинелови пироксе-
нити, габроиди и др., които често са определяни 
като реликтови продукти от предишен еклогитов 
и гранулитов фациес или магматизъм. Подобна 
интерпретация представя еволюцията на мета-
морфизма като последователна смяна на различни 
термобарични фациеси. Установява се, обаче, не-
съвместимост на петроложките факти с предста-
вата за предшестваща високотермобарична крис-
тализация на цялата скална асоциация, последвана 
от регионално развитие на диафторитни процеси 
в амфиболитов фациес. Поставя се въпросът дали 
находките на скали, съответстващи на еклогитов 
или гранулитов фациес са реликти от по-ранна 
метаморфна фаза или са образувани синхронно на 
амфиболитовия в локални зони.

Анализ на петроложките данни  
за високотемпературни скали  
в Родопския масив
Общоприето е мнението за доминиращ амфибо-
литов фациес, на регионалния метаморфизъм, раз-
вит в ограничен температурно-баричен диапазон 
Т=480–600 °С, Р=4–7 kbar в пъстрите свити. При ек-
логити и метапелити (западни склонове на Пирин) 
са изчислени Т=850 °С и Р=12–15 kbar (Machev, 
Kolcheva, 2008; Machev, Hecht, 2008), при гранат-
шпинелови пироксенити върху серпентинити съ-
ответно Т=560–814 °С и Р=8–15 kbar (Кожухарова, 
1998). За високи температури 750–800 °С при био-
титови гнайси, съответстващи на гранулитов фа-

циес съобщават и други автори (Georgieva et al., 
2011). Проблемът за проява на кратковременен 
гранулитов фациес, преди амфиболитовия има 
отношение главно към еволюцията на метамор-
физма, но той придобива по-голяма важност, 
когато данните се използват за тектонско райо-
ниране на метаморфния комплекс от Родопите и 
за съпоставянето му с метаморфитите от Средна 
Гора (Machev, Hecht, 2008). Имаме ли достатъчно 
основание обаче, по отделни факти, да приемем 
развитие на високотемпературен метаморфизъм 
преди амфиболитовия фациес.

Ако допуснем, че подобен метаморфизъм се 
е проявил на широки площи в целия скален ком-
плекс, той би оставил много повече незалечими 
следи при различните скали. Голяма част от кварц-
фелдшпатовите гнайси, загрети до 800 °С, биха се 
разтопили, киселите топилки – мигрирали, биха 
се появили тела от чарнокити, каквито липсват. 
Стратиграфският ред също видимо би бил нару-
шен. Още по-силни изменения биха настъпили 
при серпентинитите. Известно е, че температурна-
та стабилност на антигорита е 580 °С, след което 
той се трасформира последователно в талк, хло-
рит, амфиболи, пироксен, оливин. При температу-
ра 800 °С, всички днешни серпентинитови масиви 
биха представлявали пироксенити и Gr-лерцолити. 
Обратна серпентинизация в пределите на земна-
та кора е невъзможна. Причините и мястото на 
серпентинизацията са дългогодишно обсъждани. 
Историята на дебата и аргументите на различни 
автори бяха подробно изложени още в първото 
обобщение за геоложкото положение и метамор-
физма на офиолитовата асоциация (Кожухарова, 
1984). Автосерпентинизацията отдавна е опровер-
гана като несъстоятелна в петроложки и тектонски 
аспект. Неубедителна е също хипотезата за „всмук-
ване на вода“ от вместващите скали – утайки или 
зеленошистни скали по време на началния регио-
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нален метаморфизъм. Този механизъм е отречен, 
поради недостига на вода в седиментите, необхо-
дима за пълната хидратация на ултрабазитите, кои-
то често формират големи масиви, надвишаващи 
обемите на вместващите ги шисти. Съществен ар-
гумент против серпентинизацията чрез „всмуква-
не“ на води е липсата на зоналност в серпентини-
товите тела. Серпентинизирайки се, ултрабазитите 
увеличават обема си до 22%, което неминуемо би 
се отразило като видима деформация на пластове-
те, каквато не се установява. Невъзможно е също 
серпентинизацията да протече при метаморфизма, 
тъй като хидратацията, като екзотермичен процес, 
е несъвместима с термодинамичните условия на 
проградния регионален метаморфизъм, оставил 
следи в последователни стъпки на десерпентини-
зация. Единственото място на серпентинизацията 
е във водни басейни, където първичните ултраба-
зични магматити са престояли достатъчно дълго 
време, преди обдукцията им върху континентал-
ната кора (Колман, 1979).

Зони на активни метаморфни 
преобразувания
В петроложки аспект много по-логично е да се 
приеме развитие на високо термобарични мине-
рални асоциации в локални зони, където при оп-
ределени обстоятелства възникват термодинамич-
ни условия, различни от тези в околните скали. 
Синметаморфните тектонски движения създават 
зони на активни метаморфни преобразувания, при 
които се проявява пространствена анизотропност 
на термодинамичните условия на метаморфизъм. 
Такива са: 1) зони на срязване и триене и 2) зони 
на повишена проницаемост.

1. Зоните на срязване и триене възникват пре-
димно при компресионни условия, предизвикани 
от тектонски движения. Явявят се като: микрозо-
ни в интерламинарни пространства, междуфор-
мационни по литоложките граници на пластове с 
различни реоложки свойства, контактни зони на 
компактни тела от ортометаморфити, навлачни 
повърхности и др. В зоните на триене, вследствие 
значително повишаване на температурата и наля-
гането протича трибометаморфизъм, образуват 
се нови минерални фази, синхронни, но хетеро-
фациални, спрямо тези във вместващите скали. 
Експериментални данни доказват, че при темпера-
турен „взрив“ в отделни точки могат да се появат 
микродиаманти и коесит. Примери на високоба-
рични минерализации са еклогитите, гранатовите 
лерцолити, пироксенитите с високо съдържание 
на алуминий, шистите с повишено съдържание на 
фенгитова компонента в белите слюди, а на висо-
котемпературни – силиманитовите шисти в зони 
на срязване. Зоните на триене по принцип са затво-

рени за привнос на нов материал и там протичат 
главно процеси на метаморфна диференциация и 
прекристализация.

2. Зони на повишена проницаемост възникват 
при декомпресионни условия, свързани с издига-
не на терена, в относително по-спокойна тектон-
ска обстановка. По тези зони проникват флуиди, 
пегматитови и аплитови деривати на анатектични 
магми от дълбочинни нива. Те насищат средата с 
алкалии, Аl и Si, предизвикват допълнителна фелд-
шпатизация и окварцяване на скалите. В зони на 
мигматизация са определени температури >600 °С, 
което показва локално увеличение на температу-
рата там. Интензивната фелдшпатизация води от 
частична до пълна асимилация на базични и ултра-
базични състави на офиолитовата асоциация и съз-
даване на хибридни скали, каквито са метасома-
тичните габроиди, последните често определяни 
като магматични реликти. В случая метаморфните 
процеси следват тенденция на усредняване на ве-
ществения състав на земната кора, диференциран 
при седиментацията и магматизма.

Заключение
При регионалния метаморфизъм, следствие на 
тек тонски процеси, се създават зони на относи-
телно по-активни преобразувания, в които усло-
вията на метаморфна кристализация за кратко 
време са различни от тези в околните скали. В 
такъв смисъл се различава фонов и локален мета-
морфизъм. Новите метаморфни продукти в зони-
те са синхронни, но хетерофациални спрямо тези 
от вмест ващите скали.
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