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Въведение
Рудопроявление Голяма Раковица предизвиква интерес 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 рудопроявлението е абсолютната възраст на горнокредните скали, 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 изотопногеохроноложки данни показаха, че възрастта на горнокредните 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 установи възрастта на интрузиите в района, за да се
оцени вероятния времеви интервал на магматично-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 магматичен и металогенен пояс“, Janković, 1977), която
може да се трасира от Апусените в Румъния, през
Средногорската зона в България до Иран на изток. Тя се счита за продукт на интензивен калциево-алкален магматизъм, свързан със субдукцията
на Тетиския океан под Евроазиатския континент.
Европейският сегмент от тази дъга в геоложката

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

Геоложки строеж на рудопроявление
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Догорнокредният фундамент на областта се разкрива в южните части на изследвания район, където е представен от палеозойски (Amov et al., 1982;
Carrigan et al., 2006; Gaggero et al., 2009) мигматизирани гнайси и амфиболити и разположените
върху тях долнотриаски пясъчници и среднотриаски 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 (дебелина 700–800 m; възраст късен турон–ранен сантон), представена от вулкански (андезити и дацити) и вулканогенно-седиментни скали; Мирковска
свита (с възраст сантон–кампан), представена
основно от червенооцветени полимиктови до глинести варовици; Чуговишка свита (с възраст кампан–мастрихт), представена от редуване на пясъчници, песъчливо-варовити алевролити, песъчливи
варовици, тефроидни туфи и туфити.
На много места сред скалите на догорнокредния фундамент, а също на места и сред вулканоседиментните последователности на Челопешката
свита се наблюдават сравнително малки (дълги от
няколко метра до няколко десетки метра) субвулкански порфиритови интрузии и дайки с диоритов
до гранодиоритов състав. Те най-често се разкриват в обхвата на отделни разломни зони с изтокзападна или североизток-югозападна ориентировка или по контакта между гнайсите и варовиците.
Тези взаимоотношения, а така също и сходството
в състава с разкриващите се наоколо горнокредни вулканити показват тяхната най-вероятно къснокредна възраст.
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Фиг. 1. Схематична геоложка карта на рудопроявление Голяма Раковица с мястото на взетата проба за определяне на абсолютната възраст и диаграма с конкордия с резултатите от LA-ICP-MS анализи

Основните структури в района са КаменишкоРаковишкият, Миалският и Петричкият разлом,
които ограничават Панагюрската ивица съответно 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 ориентировка и характер на деформация, а така също
и много добре изразена система от разломи и пукнатини със СИ–ЮЗ ориентировка, разкриващи се
както сред скалите от догорнокредния фундамент,
така и сред горнокредните комплекси. В този смисъл всички разломни нарушения в изследвания
район могат да се разглеждат като част от една регионална 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 възрастта на горнокредните магматити в находищата
Асарел и Mедет – 89,6–90,6 Ма (Quadt et al., 2005).
Аналогията във възрастта и хидротермалните промени на вулканитите и субвулканските порфиритови
интрузии, както и факта, че рудопрояление Голяма
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Раковица попада в обхвата на предполагаемото западно продължение (Каменишко-Раковишкия разлом) на Панагюрския разлом, доказва перспективността на района за бъдещи проучвания за значителни порфирни и епитермални находища.
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