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Олигоценската калдера Мурга (Янев, 1990) се на-
мира на 40–50 km ЮИ от Асеновград в Боровишкия 
вулкански район на Източнородопската палеоген-
ска вулканска област. Тя има вътрешен диаметър 
4–7 km и заема централната част на многофазова-
та Боровишка калдера (30×15 km) (Иванов, 1972). 
Магмените етапи, петроложките, вулканоложките 
и структурни особености на тези вулкански струк-
тури са дискутирани в други публикации (Янев и 
др., 2005; Dhont et al., 2008; Yanev, Ivanova, 2010), 
където не са намерили място обаче хидротермал-
ните промени, широко засегнали вулканитите. В 
това съобщение e разгледан един от случайте на 
тези промени, чийто продукти често са тълкувани 
като дайки или продукти на девитрификация на 
стъклото (напр. Simons, 1962; Stirling, 1969 и др.).

Геоложка обстановка
В бордовите разломи на калдерата Мурга са внед-
рени лещови (игнимбритоподобни) трахириода-
цити до риолити (Янев, 1990) с червено-кафяв 
цвят, които секат игнимбритите, запълващи Боро-
вишката калдера. Те образуват пръстеновидно тя-
ло с напречно сечение от 0,3 (в южната) до 8 km (в 
западната си част). Всред лещовите вулканити 
се разкриват черни стъклени тела, няколко де-
сетки на брой, с разкрития от няколко десетки до 
500 m2. Порфирите им са като на лещовите вулка-
нити – кородиран кварц, санидин, олигоклаз, био-
тит, малко диопсид и еденит; акцесори: циркон, 
апатит, илминит-феропсевдобрукит и магнетит-
хематит (Yanev, Ivanova, 2010). Основната маса е 
хетергенна (фиг. 1), съставена от черни стъклени 
лещички и матрикс (вероятно стъклен), напълно 
променен от клиноптилолит, съдържащ също мик-
ронни ръбести стъклени частички, микролити и 
рудни кристалити. Структурата на тези скали на-
пълно наподобява емулсионната структура на две 
отсмесили се (ликвирали) течности. Лещичките са 

подобни на тези в лещовите вулканити, но са не-
ориентирани, силно огънати до усукани, с малки 
размери (до 1,5–2 mm) и малко отношение дължи-
на/дебелина (до 3–4). Крайщата им са силно разни-
щени. Изградени са от черно, непроменено стък-
ло със състав: SiO2=72,5; Al2O3=11,9; FeOtot=0,7; 
CaO=0,5; Na2O=3,9; K2O=4,0; сума 93,5 wt.% (сред-
но от 15 площни WDS анализа). Поради високото 
съдържание на вода скалите условно могат да се 
нарекат „перлити“.Съдържат множество, вероятно 
Fe-оксидни кристалити, на които се дължи черни-
ят им цвят. Те оформят звездообразни струпвания 
или огънати потоци. 

Фиг. 1. Микроснимка на емулсионната структура на черните „пер-
лити“. Сивият матрикс е от стъкло, напълно заместено от клино-
птилолит; N ||
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Хидротермална промяна
На много места тези тела са „процепени“ от чер-
вено-кафяви ивици (фиг. 2) с дебелина от някол-
ко до 20–30 cm с елховидни разклонения, дълги 
до 1–1,5 m. Понякога тези ивици образуват мрежа 
всред „перлитите“, между които се запазват „клет-
ки“ от вместващите скали (напр. по Саръярдере, 
източно от с. Три могили). На места (напр. по 
Яйла дере, южно от с. Паничково) се наблюдават 
сфероиди с диаметър до 10 cm, които за разлика от 

частичната зеолитизация (само на матрикса на 
„перлитите“). И в двете зони се наблюдават фини 
адуларови и кварцови прожилки. Първата зона 
маркира пукнатините, по които са проникнали и 
са се дегазирали („кипнали“) хидротермалните 
флуиди, довело до масовото отлагане на адулар. 
Тази зоналност е различна от промяната на тра-
хириолит-перлитовите куполи от източната част 
на Боровишката калдера (Yanev et al., 1986). При 
тях за проводящи канали на флуидите са служи-
ли нековете и шупливите риолитови ядра, в които 
флуидите не са се дегазирали при попадането си в 
средните части на куполите. Там са се отложили 
кварц, каолинит ± серицит. Около тях, в преходна-
та перлит-риолитова зона стъклото се замества от 
кварц, адулар (или албит), морденит и илит, а пер-
литите в периферията се заместват частично или 
напълно от клиноптилолит, адуларови сферолити 
и илит-монтморилонит. 
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Фиг. 2. Кварц-адуларова ивица (1) с разклонения сред напъл-
но зеолитизиран „перлит“ (2); 3 – частично зеолитизиран черен 
„перлит“

риолитовите сферолоиди сред перлитите никога 
не съдържат кухини с ахати. Червено-кафявите 
ивици и сфероидите имат същата структура като 
„перлитите“, но стъклото на лещичките е замес-
тено по периферията от фин адулар, а в центъ-
ра – от ксеноморфен кварц с по-едър адулар (до 
30–40 μm). Матриксът е заместен от същите, но 
криптокристални минерали. 

Червено-кафявите ивици са обкръжени от на-
пълно зеолитизирани „перлити“ с кремав цвят, в 
които лещичките са заместени от прътест клино-
птилолит ± кварц с опал-СТ или кварц в центъра, 
а матриксът – от ксеноморфен клиноптилолит. 
Оформя се следната зоналност: кварц-адуларо-
ва зона, зона на пълната зеолитизация и зона на 


