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Въведение
Рудопроявление Голяма Раковица предизвиква ин-
терес с голямото сходство на неговите геоложки 
особености (вместващи скали и тектонска позиция) 
с тези на близко разположеното Au-Cu находище 
Челопеч и медните находища Асарел и Медет. Един 
от неизяснените проблеми в района на рудопроявле-
нието е абсолютната възраст на горнокредните ска-
ли, изобразявани като кониас-сантонски (Геоложка 
карта на България в М 1: 100 000, к.л. Ихтиман, 1990) 
или мастрихски (Велинов и др., 1998). Събраните 
през последните години голям брой нови изотопно-
геохроноложки данни показаха, че възрастта на гор-
нокредните скали се подмладява от северните към 
южните части на Средногорската зона от 93 Ма до 
78 Ма (Quadt et al., 2005). С различните по възраст 
горнокредни магматити са свързани и различни по 
състав, съдържание и количество руда находища на 
метални полезни изкопаеми в Панагюрския руден 
район. Целта на настоящето изследване е да се ус-
танови възрастта на интрузиите в района, за да се 
оцени вероятния времеви интервал на магматич-
но-хидротермалната активност в рудопроявление 
Голяма Раковица.

Регионална тектонска позиция на 
рудопроявление Голяма Раковица
В регионален план горнокредните магмените тела, 
разкриващи се в района на с. Голяма Раковица, 
представляват част от горнокредно-терциерна 
магматична дъга („Тетиски Евроазиатски магма-
тичен и металогенен пояс“, Janković, 1977), която 
може да се трасира от Апусените в Румъния, през 
Средногорската зона в България до Иран на из-
ток. Тя се счита за продукт на интензивен калци-
ево-алкален магматизъм, свързан със субдукцията 
на Тетиския океан под Евроазиатския континент. 
Европейският сегмент от тази дъга в геоложката 

литература е известен като Апусени-Банат-Тимок-
Средногорски пояс (Antoniević et al., 1974; Quadt et 
al., 2005 и др.). 

Геоложки строеж на рудопроявление 
Голяма Раковица
Догорнокредният фундамент на областта се раз-
крива в южните части на изследвания район, къде-
то е представен от палеозойски (Amov et al., 1982; 
Carrigan et al., 2006; Gaggero et al., 2009) мигма-
тизирани гнайси и амфиболити и разположените 
върху тях долнотриаски пясъчници и среднотри-
аски доломити и доломитни варовици (фиг. 1). 

Горнокредната покривка включва скалите на  
т. нар. Панагюрска ивица. От Моев и Антонов 
(1978) те са поделени на: Челопешка свита (дебе-
лина 700–800 m; възраст Късен Турон–Ранен Сан-
тон), представена от вулкански (андезити и даци-
ти) и вулканогенно-седиментни скали; Мирковска 
свита (с възраст Сантон–Кампан), представена 
основно от червенооцветени полимиктови до гли-
нести варовици; Чуговишка свита (с възраст Кам-
пан–Мастрихт), представена от редуване на пясъч-
ници, песъчливо-варовити алевролити, песъчливи 
варовици, тефроидни туфи и туфити. 

На много места сред скалите на догорнокред-
ния фундамент, а също на места и сред вулкано-
седиментните последователности на Челопешката 
свита се наблюдават сравнително малки (дълги от 
няколко метра до няколко десетки метра) субвул-
кански порфиритови интрузии и дайки с диоритов 
до гранодиоритов състав. Те най-често се разкри-
ват в обхвата на отделни разломни зони с изток-
западна или североизток-югозападна ориентиров-
ка или по контакта между гнайсите и варовиците. 
Тези взаимоотношения, а така също и сходството 
в състава с разкриващите се наоколо горнокред-
ни вулканити показват тяхната най-вероятно къс-
нокредна възраст.
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Основните структури в района са Каменишко-
Раковишкият, Миалският и Петричкият разлом, 
които ограничават Панагюрската ивица съответ-
но от юг и север. Те са субвертикални с посока 
90–120° и имат крехък характер на деформация със 
зони на катаклаза и брекчиране с ширини между 1 и 
5 m. Теренните наблюдения показаха наличието на 
голям брой разломни нарушения със сходна ори-
ентировка и характер на деформация, а така също 
и много добре изразена система от разломи и пук-
натини със СИ–ЮЗ ориентировка, разкриващи се 
както сред скалите от догорнокредния фундамент, 
така и сред горнокредните комплекси. В този сми-
съл всички разломни нарушения в изследвания 
район могат да се разглеждат като част от една ре-
гионална разломна зона – Каменишко-Раковишка 
(КРРЗ), с ширина около 2–3 km.

Възраст на порфиритовите интрузии 
и перспективност на рудопроявление 
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Резултатите от настоящето изследване (фиг. 1) до-
казват, че горнокредните порфиритови интрузии и 
дайки, разкриващи се в района на с. Голяма Раковица 
са продукт на туронската магматично-хидротермална 
активност, в резултат на която са образувани някой от 
най-големите медни и златни находища в България. 
Получената възраст от 89,47 ± 1,2 Ма е сходна с въз-
растта на горнокредните магматити в находищата 
Асарел и Mедет – 89,6–90,6 Ма (Quadt et al., 2005). 
Аналогията във възрастта и хидротермалните про-
мени на вулканитите и субвулканските порфиритови 
интрузии, както и факта, че рудопрояление Голяма 

Раковица попада в обхвата на предполагаемото за-
падно продължение (Каменишко-Раковишкия раз-
лом) на Панагюрския разлом, доказва перспектив-
ността на района за бъдещи проучвания за значител-
ни порфирни и епитермални находища.

Литература
Amov, B., V. Arnaudov, M. Pavlova. 1982. Lead isotope data 

and age of granitoids and metamorphic rocks from Sredna 
Gora and Pirin. – C. R. Acad. bulg. Sci., 35, 1535–1537.

Велинов, И., А. Кунов, Н. Велинова. 1998. Баритови око-
ложилни метасоматични скали в района на с. Голяма 
Раковица, Софийско. – Геохим., минерал. и петрол., 35, 
113–118.

Моев, М., М. Антонов. 1978. Стратиграфия на горната кре-
да в източната част на Стъргелско-Челопешката ивица. 
– Год. ВМГИ, 23, 2–геол., 7–30.

Antonijević, I., A. Grubić, M. Djordjević. 1974. The Upper 
Cretaceous paleorift in eastern Serbia. – In: Janković, S. 
(Ed.). Metallogeny and concepts of the geotectonic devel-
opment of Yugoslavia. University of Belgrade, 315–339. 

Gaggero, L., L. Buzzi, I. Haydoutov, L. Cortesogno. 2009. 
Eclogite relics in the Variscan orogenic belt of Bulgaria 
(SE Europe). – Intern. J. Earth Sci., 98, 1853–1877.

Carrigan, C., S. Mukasa, I. Haydoutov, K. Kolcheva. 2006. 
Neoproterozoic magmatism and Carboniferous high-grade 
metamorphism in the Sredna Gora Zone, Bulgaria: An ex-
tension of the Gondwana-derived Avalonian-Cadomian 
belt. – Precambrian Res., 147, 404–416.

Janković, S. 1977. The copper deposits and geotectonic set-
ting of the Tethyan Eurasian Metallogenic Belt. – Mineral. 
Deposita, 12, 37–47. 

Quadt, A., R. Moritz, I. Peytcheva, C. Heinrich. 2005. 
Geochronology and geodynamics of Late Cretaceous mag-
matism and Cu-Au mineralization in the Panagyurishte 
region of the Apuseni–Banat–Timok–Srednogorie belt 
(Bulgaria). – Ore Geol. Rev., 27, 95–126.

Фиг. 1. Схематична геоложка карта на рудопроявление Голяма Раковица с мястото на взетата проба за определяне на абсолютната въз-
раст и диаграма с конкордия с резултатите от LA-ICP-MS анализи


