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Abstract. Objects of study are agates from a new, not described till now occurrence in the vicinity of Svoboda village, Central 
Srednogorie, localized in the agglomerates of the Chelopech Formation. The present work aims at clarifying the host rocks, the com-
position, texture, microstructure and genetic features of these finds. Additionally, the investigation enlarges the cadastre of the agate 
occurrences in Bulgaria. The agates are of the vein morphological type and display concentric-zonal and parallel-layered texture. They 
are predominantly dense, rarely with small cavities of irregular form and are built by multiply and rhythmically following stripes of SiO2 
phases – quartz, chalcedony (CHM, CHLF, CH-HLF, CH-WLF), quartzine, and moganite. Near the contact zones with the host rocks there are 
found celadonite, sagenite needles (filled with Fe hydroxides), and heulandite. Weak shades in coloring of the individual strips (pale gray 
to light gray) is probably due to the depletion of metal cations (ions of iron and manganese) in the hydrothermal crystallization solutions. 
A hypothesis is proposed for the formation of the quartz crystals with several phases of splitting in the terminal parts of the crystals as well 
as a clarification about the genetic features of the agates.
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Резюме. Обект на изследване са ахати от ново, неописвано проявление от района на с. Свобода, Централно Средногорие, 
локализирано в агломератите на Челопешката свита. Настоящата работа има за цел изясняване на вида на вместващите скали, 
състава, текстурните, микроструктурните и генетичните особености на тези образувания, допълване и разширяване „кадастъра“ 
на ахатовите проявления у нас. Ахатите са от жилен морфоложки тип, с концентричнозонална и паралелнослоеста текстура, пре-
обладаващо плътни, рядко с малки камери с неправилна форма. Изградени са от многократно и ритмично редуващи се ивици от 
фази на SiO2 – кварц, халцедон (CHM, CHLF, CH-HLF, CH-WLF), кварцин и моганит. В приконтактните части с вместващите скали са 
установени селадонит, сагенитови игли (запълнени с Fe-хидроксиди) и хейландит. Слабите нюанси в оцветяването на отделните 
ивици (бледосиви до светлосиви) вероятно се дължи на обедняването на метални катиони (йони на желязото и мангана) в хидро-
термите по време на кристализационния процес. Изказана е хипотеза за образуването на кварцовите кристали с няколко фази на 
разцепване в терминалните им части и са изяснени генетичните особености на ахатите. 

Ключови думи: ахати, кварц, халцедон, кварцин, вулканити, Централно Средногорие. 

Въведение 

През последните 10–15 години въпросите, касае-
щи различни аспекти на ахатите в България, пре-
търпяха значителен прогрес, в резултат на което те 
станаха обект на засилен изследователски интерес. 
Това се дължи преди всичко на оскъдната инфор-
мация за тези образувания и атрактивните им юве-
лирно-декоративни качества.

Значителен принос за активизирането и разви-
тието на изследователската дейност имат и специ-
ализираните, системни и методични изследвания 

на ахатите от различни проявления, както и въвеж-
дането в българската научна литература на между-
народно приетата номенклатура и абревиатура на 
фазите на SiO2 (Tsintsov et al., 2001). От същест-
вено значение в това отношение са теренните из-
следвания на известни и нови ахатови проявления, 
детайлната характеристика на състава, строежа, 
генезиса и вместващите скали на ахатите, както 
и обособяването на ахатоносни геоложки едини-
ци и разпределението на съответните проявления 
в тях (Цинцов, Банушев, 2010). В последните го-
дини различни изследователски колективи детай-
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лизираха информацията за ахатите от определени 
райони в страната – шуменско (Янакиева, Начев, 
2013) и Средна Арда (Енчева, 2013). 

Наличието на ахати в Централното Средногорие 
е отбелязано за алувия на р. Луда Яна в околности-
те на гр. Стрелча, но изследвания върху тях не са 
извършени (Харизанов, 2012). Ахатите от района 
на с. Свобода са регистрирани от колекционерите 
на минерални образци Е. Вулев и Т. Карамфилов, 
които любезно предоставиха на авторите част от 
образците и информация за местоположението на 
ахатовото проявление. 

Обект на настоящото изследване са ахати от 
ново, неописвано проявление от Централното 
Средногорие, разположено на ~4 km запад-северо-
западно от с. Свобода, на ~20 km югоизточно от 
гр. Панагюрище. Изследваните ахати не се отлича-
ват с особено атрактивни ювелирно-декоративни 
качества, но те представляват научен интерес за 
допълване и разширяване на „кадастъра“ на аха-
товите проявления у нас, изясняване на техния 
състав, текстурни, микроструктурни, генетични 
особености и вместващата среда.

Геоложка обстановка

Районът на проявлението е изграден от материали-
те на Челопешката свита (Моев, Антонов, 1978) 

– главно агломерати с андезитов състав, туфити 
с прослойки от мергели, аргилити и глинести ва-
ровици (фиг. 1). Вулканитите са представени от 
малки тела и лавови потоци от андезити и дацити. 
В северните части на района се разкриват мерге-
ли, глинести варовици и варовити пясъчници на 
Чуговишката свита.

В Панагюрската вулканогенно-седиментна гру-
па, освен Челопешката свита, са установени и ре-
дица ефузивни свити (Popov, 2005). Според същия 
автор Челопешката свита включва вулканогенно-
седиментни скали, образувани в отдалечените от 
вулканските центрове райони, които латерално се 
зацепват със скалите от ефузивните свити. В райо-
на около с. Свобода се разкриват главно агломера-
ти, по-рядко лапилни туфи, пироксен-амфиболови 
латити, шошонити и амфибол-биотитови трахида-
цити (Овчеполска ефузивна свита), както и двупи-
роксенови андезитобазалти, андезити, рядко даци-
ти (Песовецка ефузивна свита по Popov, 2005). 

Материал и методи

Извършени са теренни изследвания и опробване 
на ахати и вместващите ги скали в района на с. 
Свобода. Лабораторните методи включват наблю-
дения с бинокулярен стереомикроскоп Olympus с 
поляризатор, оптическа микроскопия в проходяща 

Фиг. 1. Геоложка карта на района около с. Свобода (по Илиев, Кацков, 1990, с изменения и допълнения)
1 – Кватернер; 2 – Неоген, Ахматовска свита; Горна Креда: 3 – Елшишки плутон, 4 – Чуговишка свита, 5 – Мирковска 
свита; Челопешка свита: 6 – агломерати и туфити с прослойки от мергели, аргилити и глинести варовици, 7 – дацити и 
туфи, 8 – андезити, тела и лавови потоци; 9 – разлом, възсед 

Fig. 1. Geological map of the area around Svoboda village (after Илиев, Кацков, 1990 with corrections and additions)
1, Quaternary; 2, Neogene, Ahmatovo Formation; Upper Cretaceous: 3, Elshitsa pluton, 4, Chugovitsa Formation, 5, Mirkovo 
Formation; Chelopech Formation: 6, agglomerates and tuffites with marls, argillites and clayey limestones intercalations, 7, dacites 
and tuffs, 8, andesites, bodies and lava flows; 9 – fault, thrust 



93

светлина, рентгеноструктурни и химични анали-
зи на вместващите скали (ICP-OES). Съставът и 
структурните особености на скалите са определе-
ни с поляризационни микроскопи Leitz Orthoplan-
Pol и Meiji Techno. Определянето на анортитово-
то съдържание на плагиоклазите е осъществено 
оптически, по метода на максималния ъгъл на 
симетрично потъмнение (метод на Мишел-Леви). 
Праховорентгеногравските изследвания са осъ-
ществени с рентгенов дифрактометър D2 Phaser на 
фирмата Bruker AXS, с Ni-филтрувано Cu рентге-
ново лъчение в интервала 10–80° 2θ, при 30 kV и  
10 mA (чувствителност на метода 3 wt.%). Фазовата 
диагностика е реализирана чрез използване на ета-
лонната картотека PDF (Powder Diffraction File, 
ICDD). За фазовото диагностиране на моганита 
са отделени проби от кварцин-моганитови иви-
ци. При описанието на жилните ахати от района 
на с. Свобода е възприета номенклатурата и абре-
виатурата на фазите на SiO2 на Flörke et al. (1991): 
микрозърнест кварц (MQ); моганит (MOG); квар-

цин (CHLS); халцедон – влакнест (CHLF), парабо-
личновлакнест (CH-WLF), паралелно- и сферич-
новлакнест (радиални сферолити) (CH-НLF) и 
микрозърнест (масивен) (CHМ). Използвани са и 
следните символи и съкращения: барит (Brt); села-
донит (Cel); хейландит (Heul) и сагенит (Sag). 

Резултати

Вместващи скали

Изследваният район е изграден предимно от пиро-
кластити, малки тела и лавови потоци от вулкани-
ти, участващи в състава на Челопешката свита.

Вулканитите са разпространени в северните 
части на района. Представени са от дацити с ма-
сивна текстура, порфирна и гломеропорфирна 
структура. Фенокристалите (15–20%) са от плагио-
клази и биотит (фиг. 2a). Плагиоклазите са ~60–
70% от порфирите, кисели по състав, с включения  

Фиг. 2. Микрофотографии на вместващите скали от района на с. Свобода
a – дацит с фенокристали от плагиоклази и биотит; b – напълно заместен от кварц и халцедон плагиоклаз; c – иглест апатит 
в напълно заместен от кварц и халцедон плагиоклаз; d – миндали в андезитов литокласт
+ N (фиг. 2a, b, d); ІІ N (фиг. 2c)

Fig. 2. Photomicrographs of the host rocks nearby Svoboda village
a, dacite with plagioclases and biotite phenocrysts; b, plagioclase completely replaced by quartz and chalcedony; c, needle of apa-
tite in plagioclase completely replaced by quartz and chalcedony; d, amygdales in andesite lithic clast
Fig. 2a, b, d, cross-polarized light; 2c, plane-polarized light
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от акцесорен апатит. Те са порфирни (до 1×2 mm) 
и субпорфирни (удължени до 0,6 mm), заместени 
частично от дребнолюспеста бяла слюда. Биотитът 
е свеж, със силен плеохроизъм по схемата Z ≅ Y > 
X, тъмнокафяв по Z ≅ Y до светложълто-кафяв по 
X. На места е протокластично огънат. Основната 
маса е изградена от субпаралелно ориентирани 
плагиоклазови микролити, разположени сред ксе-
номорфен K-фелдшпат, малко интерстиционен 
кварц, кристалити и прашести рудни минерали. 
Наблюдават се тънки жилки и лещи от халцедон 
и кварц, които повишават съдържанието на SiO2 в 
химичните анализи (табл. 1). 

Фигуративните точки на вулканитите попадат 
в полето на дацитите на границата с риолитите. 
Скалите са преситени на SiO2, с преобладание на 
K2O над Na2O (K2O/Na2O = 2,05), с висококалиево-
калциевоалкална сериалност. На места вулкани-
тите са брекчирани, интензивно хидротермално 
променени, с основна маса заместена от халцедон 
и хлорит.

Ахатите от проявление „Свобода“ са локализи-
рани в агломерати с кафеникави, виолетово-кафя-
ви и зелени литокласти от фенолатити и андезити 
с размери 8–10 cm. Фенолатитовите литокласти 
са изградени от плагиоклазови и клинопирок-
сенови фенокристали, разположени сред основ-
на маса от девитрифицирано вулканско стъкло. 
Плагиоклазите са преобладаващите фенокриста-
ли. Те са зонални, порфирни до субпорфирни. На 
места клинопироксените са в гломеропорфирни 
струпвания. Порфирите (андезин, An40–50) са приз-
матични (до 0,7×3 mm) и плочести (до 2×3 mm), 
а субпорфирите (андезин, An36–38) са с размери 
~0,15×0,4 mm. Съдържат включения от зонално 
разположени, дребни изометрични клинопирок-
сени. Плагиоклазите са свежи, до незначително 
пелитизирани в периферните части. Някои крис-
тали са напълно заместени от кварц и халцедон, 
с отделен вероятно при деанортизацията иглест 
апатит (фиг. 2b, c). Основната маса е изградена от 
плагиоклазови микролити, редки клинопироксени, 
ксеноморфен K-фелдшпат, прашести рудни ми-
нерали и девитрифицирано вулканско стъкло. На 
места скалата е процепена от тънки халцедонови 

жилки. Наблюдава се и неравномерно кафеникаво 
оцветяване от Fe-хидроксиди. 

Андезитовите литокласти са порфирни и гло-
меропорфирни по плагиоклаза и клинопироксена. 
Фенокристалите (плагиоклази и клинопироксени) 
са 20–30%. Плагиоклазите са порфирни и суб-
порфирни, призматични и плочести, със субпа-
ралелна ориентировка. Те са сравнително свежи, 
до незначително заместени от глинести минерали 
и дребнолюспеста бяла слюда. Съдържат вклю-
чения от изометрични клинопироксени и апа-
тит. Клинопироксените са свежи, порфирни (до 
0,4×2 mm) и субпорфирни (~0,1×0,3 mm), с редки 
включения от плагиоклази и магнетит. Основната 
маса, с хиалопилитова структура, е изградена от 
плагиоклазови микролити, рядко клинопироксени, 
халцедон, прашести рудни минерали и девитрифи-
цирано вулканско стъкло. Наблюдават се миндали 
(на места в значително количество и субпаралелна 
ориентировка), запълнени изцяло с халцедон или с 
халцедон в периферните части и хлорит-смектитов 
агрегат в централните (фиг. 2d). 

Характеристика на ахатите
Морфоложки и текстурни особености 

Ахатите от района на с. Свобода са от жилен тип. 
Те запълват пукнатини и тектонизирани зони в 
агломератите, по които са прониквали хидротер-
мални разтвори, в резултат на което вместващите 
скали са интензивно променени. Жилите са без 
определена пространствена ориентировка, с дебе-
лина 2–8 cm. Поради сравнително закрития терен, 
дължината им не може да се установи. 

Ахатите са бледосиви до светлосиви, с редува-
щи се сиви и бели ивици от фази на SiO2, с кон-
центричнозонална и паралелнослоеста текстура 
(фиг. 3a–f). Преобладаващо са плътни, рядко в 
някои се наблюдават малки камери с неправилна 
форма (фиг. 3e). Надлъжни срезове на образците 
показват, че най-често те са напукани и сравни-
телно лесно се разпадат на по-дребни късове. В 
повечето случаи естествените им повърхности 
са покрити от тънки кори хейландит с дебелина 

Таблица 1
Химичен състав (wt.%) на вулканити и пирокластити от района на с. Свобода 

Table 1 
Chemical composition (wt.%) of volcanic and pyroclastic rocks from the region of Svoboda village 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 LOI ∑

Св 1 61,87 0,57 17,66 6,37 0,09 1,98 6,14 2,45 1,52 0,21 0,40 1,10 100,36

Св 3 69,37 0,47 16,13 3,26 0,05 0,85 2,04 2,17 4,45 0,10 0,40 0,87 100,16

Св 1 – литокласт от андезит, Св 3 – дацит. Аналитик – Д. Драгоева (МГУ „Св. Иван Рилски“)
Св 1, andesite lithoclast; Св 3, dacite. Analyst – D. Dragoeva (UMG “St. Ivan Rilski”)
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до 0,4 mm, който се наблюдава и във вътрешни-
те им части под формата на червени елипсоидни 
или сферични образувания с диаметър до 9 mm  
(фиг. 3a–f). Характерни за района са кварцовите и 
халцедон-кварцовите жили с дебелина до 10 cm. 

Фазов състав и микроструктурни особености 

Ахатите от проявление „Свобода“ с концентрич-
нозонална текстура са изградени от многократно 
и ритмичноредуващи се фази на SiO2 – предимно 
халцедон от различни микроструктурни типове, 
в по-малка степен кварц. В приконтактните зони 
вместващите скали са зелени, интензивно хидротер-
мално променени, с развитие на халцедон и селадо-
нит (фиг. 3a–d, 4a–b). Навътре следва зона с дебе-
лина 2–4 mm от хейландит, малко селадонит и CHM  
(фиг. 4b). В периферните части на ахатите се на-
блюдава халцедон CHM и селадонит, халцедонови 
сферолити и CHM, с отделни фенокристали на пла-
гиоклази, някои с неясна форма. Навътре следва 

зона от халцедонови сферолити и ивица от парабо-
личновлакнест халцедон с дебелина ~6–8 mm. На 
места, където зоната от CH-WLF е по-тънка (~1 mm), 
се наблюдава ивица от CHM с отделни халцедоно-
ви сферолити. Централните части на ахатите са от 
микрозърнест кварц. Редуването на различните мик-
роструктурни типове халцедон е: 
CHM + Cel + Heul → CH-HLF + CHM → CH-HLF → 

CH-WLF → ± CHM + CH-HLF → MQ. 
Ахатите с паралелнослоеста текстура са из-

градени изцяло от фази на SiO2 – халцедон, кварц, 
кварцин и моганит (фиг. 3e–f, 5a–f). На дифракто-
грамата, освен рефлексите на кварца, се наблю-
дават и слаби пикове на моганит при 4,45, 3,39, 
3,11 и 1,83 Å, които са различни от тези на кварца. 
Периферните им части са от СНМ ± MQ, селадонит 
и реликти от вместващата скала – фенокристали от 
плагиоклази и клинопироксени (фиг. 4c). Много 
характерна особеност за тези части на ахатите е 
наличието на черни сагенитови игли, запълнени с 
Fe-хидроксиди, с преобладаващи размери по дъл-

Фиг. 3. Концентричнозонални (a–d) и паралелнослоести (e–f) ахати от района на с. Свобода
a–d – ахати с периферна ивица от хейландит и хидротермално променени вместващи скали

Fig. 3. Concentric-zonal (a–d) and parallel-layered (e–f) agates from the region of Svoboda village
a–d, agates with peripheral heulandite strip of and hydrothermally altered host rocks 
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гата ос 0,1–0,4 mm (фиг. 4d). От периферните към 
централните части се наблюдава редуване на иви-
ци от фази на SiO2 в следната последователност: 
ивица с дебелина 0,3 mm от СНМ, оцветен в светло-
кафяво от Fe-хидроксиди; халцедонови сферолити 
(диаметър 0,5–2 mm) с ядро от СНМ и периферни 
части от редуващи се CH-HLF (0,06–0,15 mm) и 
CHLS, (0,01–0,03 mm); CH-WLF (4–5 mm), процепен 
от ивица CH-HLF с дебелина 0,2–0,3 mm (фиг. 5b); 
CHLF (~3 mm); CH-HLF с дебелина ~2 mm; ивица 
от СНМ (3–5 mm); халцедонови сферолити с СНМ 
между тях, на места оцветени в светлокафяво от 
Fe-хидроксиди. В тези части на образеца се сре-
щат единични, призматични баритови криста-
ли, в периферните части на които се наблюдават 
тънки (0,05–0,07 mm) кварцин-моганитови ивици  
(фиг. 5c). В централните части се наблюдават 
удължени кварцови кристали, с няколко фази на 
разцепване в терминалните части (фиг. 5d, 6). В 
резултат на това са оформени множество право-
линейни вискери и равномерно усукани кварцови 
кристали сред халцедонова маса. 

Фиг. 4. a – контакт на вместващата скала (в дясно) и периферни части на ахат със селадонит; b – зона от хейландит и 
селадонит сред ахат; с – периферни части на ахат (дясно) с реликти от вместващата скала (ляво); d – сагенитови игли сред 
халцедон

Fig. 4. a, contact between the host rock (right) and the peripheral parts of agate with celadonite; b, zone of heulandite and celadonite 
in agate; c, peripheral parts of agate (right) with relicts of the host rock (left); d, sagenite needles in a chalcedony

Характерна особеност на изследваните ахати е 
добре изразената микроритмичност на халцедона, 
кварцина и моганита, която се дължи на редуване-
то на фини концентрични ивици, оцветени в свет-
локафеникаво (фиг. 5e–f). Редуването на различ-
ните фази на SiO2 е: 
СНМ ± MQ + Cel + Sag → СНМ → CH-HLF + CHLS 
→ CH-WLF → CHLF → CH-HLF → СНМ → CH-HLF 

+ СНМ + Brt и CHLS и MOG → Q.
В някои от жилните ахати с паралелнослоеста 

текстура от централните към периферните части 
се наблюдават симетрични ивици от фази на SiO2 
в следната последователност: централни части 
(2–3 mm) от CHLF с микроритмичност и с праз-
нини, формата на някои от които показва, че са 
резултат от излужване на минерали; симетрични 
ивици (0,8–1 mm) от CHLS с MOG, с микроритмич-
ност; CH-WLF с дебелина ~7 mm; CHLS с MOG, с 
микроритмичност, дебелина 0,8–1 mm; ивица 
~2 mm от CH-WLF и периферни части от CHM с 
отделни халцедонови сферолити. Редуването на 
различните микроструктурни типове халцедон е: 
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Фиг. 5. a – халцедонови сферолити с ядро от СНМ и периферни части от редуващи се CH-HLF и CHLS; b – CH-WLF, процепен 
от ивица CH-HLF; c – барит с тънки кварцин-моганитови ивици в периферните си части; d – вискери и усукани кварцови 
кристали; е, f – микроритмичност на халцедон и кварцин
+ N (фиг. 5a–d и 5f); ІІ N (фиг. 5e)

Fig. 5. a, chalcedony spherulites with core of СНМ and peripheral parts of alternating CH-HLF and CHLS; b, CH-WLF, cut by a CH-
HLF stripe; c, barite with thin quartzine-moganite bands in its peripheral parts; d, whiskers and coiled quartz crystals; e, f, micro 
rhythmicity of chalcedony and quartzine
Fig. 5a–d and 5f, cross-polarized light; 5e, plane-polarized light

CHM ← CH-WLF ← CHLS + MOG ← CH-WLF ← 
CHLS + MOG ← CHLF → CHLS + MOG → CH-WLF 

→ CHLS + MOG → CH-WLF → CHM.
В част от ахатите с паралелнослоеста тек-

стура са установени само халцедон и кварц. 
Симетричните ивици от фази на SiO2 от централ-

ните към периферните части са: централни части 
от дребнозърнест, неравномернозърнест кварц, 
около който се разполагат симетрични ивици от 
CHLF (0,6–0,8 mm), които изклинват заедно с квар-
ца; CH-HLF (~1,5 mm); две тънки (~0,4–0,6 mm) 
симетрични, изклинващи ивици от CHLF; CH-HLF 



98

(~1,5 mm); CH-WLF (5–6 mm); CHM с халцедонови 
сферолити; CH-WLF (~2 mm). Симетричното ре-
дуване на различните микроструктурни типове 
халцедон е:

CH-WLF ← CH-HLF + CHM ← CH-WLF ← CH-HLF 
← CHLF ← CH-HLF ← CHLF ← Q → CHLF →  

CH-HLF → CHLF → CH-HLF → CH-WLF →  
CHM+ CH-HLF → CH-WLF.

Дискусия и заключение

Изследваните ахати от района на с. Свобода пред-
ставят едно ново за България ахатово проявление, 
локализирано сред вулканитите от Централното 
Средногорие. Образуванията са от жилен тип, от-
ложени в пукнатини и тектонизирани зони в агло-
мератите на Челопешката свита. Те са бледосиви 
до светлосиви, с концентричнозонална и паралел-
нослоеста текстура, оформени от многократно и 
ритмично редуващи се бледосиви и бели ивици 
от фази на SiO2 – предимно халцедон от различни 
микроструктурни разновидности (CHLF, CH-HLF, 
CHM, CH-WLF), в по-малка степен – кварц, квар-
цин и моганит. В приконтактните с ахатите зони 
вместващите скали са интензивно хидротермално 
променени, с развитие на халцедон, селадонит и 
хейландит. 

Генезисът на ахатите от района на с. Свобода 
следва да се разглежда в тясна връзка с активната 

хидротермална дейност, свързана с къснокредния 
вулканизъм в района. Хидротермалната дейност е 
неравномерно проявена, по-интензивно в текто-
низирани, високопроницаеми разломни зони в 
пирокластитите. В тези зони обогатените на SiO2 
разтвори запълват пукнатини, формирайки жили с 
различна дебелина и дължина. Многократното ре-
дуване на ивици от различни фази на SiO2 отразява 
стадийност в минералообразувателните процеси, 
обусловена от пулсацията на разтворите и слаба 
промяна на физикохимичните условия. 

В определени случаи стадийните преходи 
в края на ахатообразувателния процес вероят-
но са реализирани много бързо. В резултат на 
този процес част от кварцовите кристали не са 
приключили нормално кристализацията в тер-
миналните си части и това е довело до тяхно-
то разцепване, образувайки вискери и усукани 
кварцови кристали. За последните образувания 
почти липсва информация за кристалната при-
рода, морфология и произход, но морфологич-
ната им анизотропия е в силно противоречие със 
структурната им симетрия, което свидетелства 
за специфични условия на образуване (Bonev, 
2005). Според Maleev (1972) халцедонът се обра-
зува в резултат на продължителното разцепване 
на кристалните зародиши и усукване на техните 
разклонения. Подобен процес на разцепване се 
наблюдава при известна част от изследваните 
кварцови кристали. 

Фиг. 6. Ахат с паралелнослоеста текстура (бинокулярен стереомикроскоп Olympus с поляризатор)

Fig. 6. Agate with parallel-layered texture (Binocular stereomicroscope Olympus with polarizer)
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Слабите нюанси в оцветяването на отделните 
ивици се дължат както на различната дебелина и 
оптическите ефекти на изграждащите ги фази на 
SiO2, така и на слабата концентрация на метални 
оксидни/хидроксидни микрофази (хромофори) в 
тях. Това се дължи на обедняването на метални 
катиони (йони на желязото и мангана) в хидро-
термите по време на кристализационния процес. 
Последните са сред най-честите хромофори в аха-
тите, където образуват оксидни/хидроксидни мик-
рофази, които са фино диспергирани сред фазите 
на SiO2, а степента на тяхната концентрация обу-
славя спектъра на оцветяване в ахатите (Moxon, 
1996). Еднообразният минерален състав, както и 
бледосивите до светлосиви цветове на фазите на 
SiO2 потвърждават извода, че в стадия на ахато-
образуване хидротермите са били почти напълно 

разтоварени от тези метални катиони. Различното 
оцветяване на отделните слоеве в ахатите, в ком-
бинация с концентричнозонална и/или паралел-
нослоеста текстура, определят степента на атрак-
тивност (ювелирно-декоративни качества) на тези 
образувания (Цинцов, Банушев, 2010). Описваните 
ахати имат сравнително ниска степен на атрактив-
ност, поради което те могат да намерят приложе-
ние като суровина в бижутерията единствено след 
оцветяване или за изработване на дребни промиш-
лени детайли.

Благодарности: Авторите изказват благодар-
ност на Е. Вулев и Т. Карамфилов за предоставе-
ните образци и информация за местоположението 
на ахатовото проявление и на С. Банушев за съв-
местните теренни изследвания.

Литература

Енчева, С. 2013. Ахати от района на Средна Арда, Из
точни Родопи. С., Национален музей „Земята и хора-
та“, 64 с. 

Илиев, К., Н. Кацков. 1990. Геоложка карта на България 
в М 1:100 000. Картен лист Панагюрище. София, 
Комитет по геология, Предприятие за геофизични про-
учвания и геоложко картиране.

Моев, М., М. Антонов. 1978. Стратиграфия на горната кре-
да в източната част на Стъргелско-Челопешката ивица. 
– Год. ВМГИ, 28, 2–геол., 7–30. 

Харизанов, Х. 2012. Ахатовите минерализации. С., Булгед 
ООД, 304 с. 

Цинцов, З., Б. Банушев. 2010. Ахатите в България. С., 
Стилует ЕООД – Изд. „Ваньо Недков“, 210 с. 

Янакиева, Ж., Ч. Начев. 2013. Ахатите от Шуменското 
плато съхранени в българските музеи. С., Национален 
музей „Земята и хората“, 90 с. 

Bonev, I. 2005. Genesis of filamentary crystals of galena and 

native gold. – In: Proceedings of Jubilee International 
Conference. Sofia, BGS, 67–70.

Flörke, O. W., H. Graetsch, B. Martin, K. Röller, R. Wirth. 
1991. Nomenclature of micro- and non-crystalline silica 
minerals, based on structure and microstructure. – N. Jb. 
Mineral. Abh., 163, 19–42. 

Maleev, M. 1972. Diagnostic features of spherulites formed by 
splitting of a single-crystal nucleus. Growth mechanism of 
chalcedony. – TMPM Tschermaks Mineral. Petrogr. Mitt., 
18, 1–16.

Moxon, T. 1996. Agate. Microstructure and possible origin. 
Doncaster, Terra Publications, 106 p. 

Popov, K. 2005. Lithostratigraphy of the Late Cretaceous rocks 
in the Panagyurishte Ore Region. – Ann. Univ. Mining and 
Geology, 48, 1–geol. and geophys., 101–114.

Tsintsov, Z., B. Banushev, R. Pazderov. 2001. Mineralogical 
characteristic of Paleogene coral agates from Eastern 
Rhodopes, Bulgaria. – N. Jb. Mineral. Mh., 10, 464–480. 

(Постъпила на 12.05.2014 г., приета за печат на 30.06.2014 г.)
Отговорни редактори Йоцо Янев и Михаил Тарасов


