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Abstract. The polygenic Paleogene volcano Lozen (NE Rhodopes, Bulgaria) is located in the boundary zone of the Srednogorie and
Rhodopes regional tectonic units.
The actual lithostratigraphy of the Pаleogene stratified section, deposited before and synchronously to the volcanic activity is presented and the main structural and petrologic features of the volcanics are summarized and the main unsolved problems are outlined. The
volcanics are nominated according to the TAS-diagramme (Le Maitre et al., 1989) and the K2O/SiO2 diagramme of Peccerillo and Taylor
(1976). Some of the literature data on the three-stage volcanic activity are completed and others are discussed. The 1st stage processes
include: а) explosive volcanic activity and a polyphase formation of subvolcanic-subaeral dome cluster of high-K Ca-alkaline rhyolites;
b) caldera-type collapse of the dome cluster together with a surrounding portion of the volcaniclastic and sedimentary rocks of the terrigenous and terrigenous-volcaniclastic formations; c) intrusion of intermediate melts into the metamorphic basement and into the lower
levels of the subsided heterogeneous complex. As a result of their cooling in conditions of abnormally increased paleogeothermal gradient
and paleoheat flow values, their stock-like bodies obtaine the hypabissal petrographic features of diorite porphyries; d) low temperature
hydrothermal alteration of the caldera infilling together with the diorite-porphyries and the following deposition of a “porphyry-to veinlet
type” low- to middle temperature Pb-Zn ore mineralization. During the 2nd stage dacitic-rhyodacitic melts of the high-K Ca-alkaline
sereies penetrate into the polygonally interconnected faults, which outline the subsided part of the volcano, forming the partly exposed
ring-like Cherna Mogila subvolcanic body. The 3rd volcanic stage is regarded as a resurgent one. The most important volcanic body of
this stage is a thick NNW-SSE “Central rhyolitic dyke”, which is interpreted as a feeding channel of a strongly eroded dome. Pronounced
flow layers, magmatic folds and magmatic boudinage structures in the first stage rhyolites and in the Central dyke are record of the magmas
compositional inhomogenities, which are not petrologically studied yet.
The new K-Ar ages of the Bardoto volcanic body (1st stage) and of the Cherna mogila subvolcanic body (2nd stage) are Early
Oligocene ones (32.40 – 31.14 ±1 Ma) and are not in agreement with the literature paleontological data on the Priabonian age of the
terrigenous-volcaniclastic formation. So, the lower age boundary of the Lozen volcano activity has to be regarded as an unsolved question.
Some of the acidic sills and dyke-like bodies (31.44 ±0.97 – 30.50 ±1.16 Ма), which crop out in the northern slopes of the Ibredzhek ridge
(South of the Lozen edifice) can be possible age-correlates of the 2nd and 3rd stages of Lozen volcanics.
The main unsolved questions on the Lozen volcano geology are outlined together with some proposals for feature investigations.

Kеy words: Paleogene volcano Lozen, structure, development, new K-Ar ages.
Резюме. Полигенният палеогенски вулкан Лозен (СИ Родопи) е разположен в близост с границата между Средногорската
и Родопската регионална тектонска единица. Представена е актуалната литостратиграфия на палеогенските слоести литотела,
отложени преди и по време на вулканската дейност. Приведени са основните структурни, петрографски и петрохимични особености на вулканитите, които са систематизирани съгласно TAS-даграмата на Le Maitre (1989) и K2O/SiO2 диаграма на Peccerillo &
Taylor (1976). Допълнени са представите за триетапното развитие на вулканските процеси. Първи етап: а) експлозивна активност
и полифазово оформяне на клъстер от субвулкански и субаерални риолитови куполи; b) колапс на клъстера и на непосредствено
вместващите го стратифицирани скали от тeригенната и теригенно-вулканокластична задруги; c) проникване, включително и в
долните нива на колабиралия хетерогенен комплекс, на топилки със среден състав, които в обстановка на повишен палеотемпературен градиент и на палеотоплинен поток затвърдяват като тела от хипоабисален фациес (диоритови порфирити); d) нискотемпературни хидротермални промени на колабиралия комплекс и на диоритовите порфирити и последващо ниско-среднотемпературно рудоотлагане (прожилково-впръснат тип Pb-Zn орудяване). Втори етап – внедряване на субвулканското Черномогилско
тяло (дацити-риодацити) от високо-K Са-алкална серия в пръстеновидно свързаните разломи, ограничаващи пропадналата част
на структурата. Третият етап се приема за резургентен. Основен представител е „Централната риолитова дайка“, интерпретирана
като ССЗ-ЮЮИ подхранваща структура на еродиран купол без взаимоотношения с Черномогилското тяло. Описани са накратко
структурите на течение в риолитите от първия етап и в „Централната дайка“ – изразителни и масово развити слоеве на течение,
магматичен будинаж и магматични гънки.
Новите K-Ar датировки на вулканити от първия и втория етап са ранноолигоценски (32,40 – 30,50 ±1,16 Ма) и не са в съгласие с литературните данни за приабонската палеонтоложка възраст на отлаганата синхронно с вулканската дейност теригeнно-
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вулканокластичната задруга. Т. е., въпросът за долната възрастова граница на активността на Лозенския вулкан засега остава
нерешен. Възрастта на „Централната дайка“ очевидно е ранноолигоценска. Възрастови корелати на лозенските вулканити
са вероятно някои от киселите силове и дайкоподобни тела в Ибреджекския рид (непосредствено на юг от Лозенския вулкан)
– 31,36 ±1,24 Ма и 30,75 ±0,94 Ма.
Набелязани са основните нерешени въпроси и са предложени подходи за решаването им.

Ключови думи: Палеогенски вулкан Лозен, строеж, развитие, нови К-Аr възрасти.

Въведение
Палеовулканът Лозен1 се разполага в ССИ част на
Момчилград-Ардинската магматична област от палеогенската Македоно-Родопско-Северноегейска
магматична зона (Harkovska et al., 1989; Dabovski
et al., 1989; Kamenov et al., 2000) и в граничната
зона на Родопската и Средногорската регионална
тектонска единица (в смисъла на Dabovski et al.,
2002; Dabovski, Zagorchev, 2009). Той принадлежи
към Маришката група палеогенски вулкани (Yanev
et al., 1983), респ. към Златоустовската група (по
номинацията на Milovanov et al., 2005). В нея са
различени 3 вулкански структури: Лозенски вулкан, Шейновецка калдера2 (термин на Yanev, 1998;
Ivanova et al., 2001) и вулкан Св. Марина (Yanev
et al., 1975). Те са привързани пространствено към
т.нар. Лозен-Ибреджекска палеогенска тектонска
зона (Boyanov, Goranov, 2001), която в хода на
неотектонското си развитие е преобразувана в три
И-З разломно-блокови структури: Лозенски полухорст от север, Ибреджекски хорст от юг и разположеният между тях Лозенски грабен (фиг. 1, 2).
В двeтe хорстови структури се разкриват висококристалинни метаморфити, стратифицирани седиментни палеогенски последователности и палеогенски вулканити. Западната и източната част на
Лозенския полухорст е покрита от неогенски седименти. В грабена палеогенските скални комплек
си са погребани от дебели 200–220 m неогенски и
кватернерни наслаги (Вoyanov, Goranov, 2001).
От началото на 70-те години на миналия век разнообразните геоложки аспекти на Лозенския вулкан стават предмет на многобройни, нерядко противоречащи си публикации, свързани пряко или
косвено с проучването на установеното в неговия
обхват Pb-Zn находище. Обсъждат се: строежът
му (Yanev et al., 1975, 1989; Harkovska et al., 1976,
1981; Gergelchev et al., 1977); петроложките особености на вулканитите (Yanev et al., 1975; Yanev,
1998 и др.) и някои техни геофизични характерис-

1
Първначално е отбелязан като Белишки вулкан (Ivanov, 1960),
но по време на първото му описание (Yanev et al., 1975) той вече
е известен като Лозенски вулкан (по името на привързаното към
него Pb-Zn находище Лозен). Напоследък лозенските вулканити
са описани като неразчленен Черономогилски комплекс (Georgiev,
2012).
2
Структурата е обозначавана също като Малкоградищенски
вулкан (Ivanov, 1960) и като Вълчеполски вулкан (Yanev et al.,
1983).
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Фиг. 1. Схема на геоложката позиция на вулкана Лозен
(по Yanev et al., 1975; Boyanov et al., 1989; Kozhoukharov
et al., 1993)
Fig. 1. Geological position of the Lozen volcano (according
to Yanev et al., 1975; Boyanov et al., 1989; Kozhoukharov
et al., 1993)

Фиг. 2. Карта на вулкана Лозен (по Yanev et al., 1975, 1989 с някои допълнения)
Fig. 2. Мap of the Lozen volcano (according to Yanev et al., 1975, 1989 with some additions)

тики (Yanev et al., 1975; Iosifov et al., 1982; Nikova,
Tzvetkov, 2000); литостратиграфията на слоeстите
палеогенски последователности в района на вулкана (Harkovska et al., 1976, 1981; Goranov, Boyanov,
1996); вещественият състав и характерните особености на Pb-Zn орудяванe (Bogdanov, 1983, 1983a;
Breskovska, Gergelchev, 1988).
Всред геоложката общественост вулканът доби
ва популярност и по друга причина. През 1976 г.
в седиментно-вулканокластичните скали от цент
ралната част на вулканската постройка бе уста-

новена горноеоценска (приабонска) микрофаунистична асоциация и този факт бе изтълкуван
като указание за приабонската възраст на цялата
постройка (Harkovska et al., 1976). Първите K-Ar
датировки на вулканитите (Bogdanov, 1983; Lilov
et al., 1987) бяха в съгласие с палеонтоложките определения. Това доведе до промяна в тогавашните
представи за развитието на източнородопския палеогенски вулканизъм, съгласно които за най-ранни прояви на кисел вулканизъм се приемаха регионално разпространените долноолигоценски кисели
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туфи (Ivanov, 1960; Goranov, 1960; Boyanov et al.,
1963). Лозенският вулкан получи статут на единствена късноеоценска постройка с кисел състав
и като такава бе отразен на Геоложката карта на
България в М 1:100 000 (Boianov et al., 1989, 1992).
Нещо повече, от тогава определението „лозенски
кисел вулканизъм“ започна да се използва като
синоним на опрeделението „късноеоценски кисел
вулканизъм“ не само за Североизточните (Boynov,
Goranov, 2001), но и за Централните Родопи, включително и при изработването на Геоложката карта
на Р. България в М 1:50 000 (Yordanov et al., 2008,
2008а). Това определение бе възприето и при интерпретацията на редица по-нови К-Ar датировки
на лозенски вулканити (Мilovanov et al., 2005).
В предлаганата работа е обобщена информацията за палеогенските седименти и вулканити на
територията на Лозенския полухорст и са предложени нови интерпретации на някои известни
факти. Наличните K-Ar датировки на лозенски
вулканити са критично обсъдени и съпоставени с
новополучените K-Ar определения. Въз основа на
последните е коригирана добилата гражданственост представа за късноеоценската възраст на вулканската постройка.

1. Литостратиграфия на слоестите
палеогенски скали на територията
на Лозенския полухорст
Лозенският вулкан заема ~60 km2 от Лозенския полухорст (фиг. 1). Изграждащите го вулканити пресичат палеогенски седименти и седиментно-вулканокластични скални разновидности, които покриват с устойчиви малки до средни (15–35°) южни
до ЮЮИ и ЮЮЗ наклони неравна подложка от
мигматизирани и очни гнайси с редки амфиболитови прослойки (Boyanov et al., 1963; Yanev et al.,
1975; Goranov, Boyanov, 1996). Стратифицираните
литотела и вулканитите са разкъсани и разместени от синвулкански разломи с различна кинематична характеристика и ориентировка, както и от
неотeктонски, главно субекваториални стръмни
разседи и разсед-отседи. В стратифицирания палеогенски разрез участват 4 слоести литоединици,
две от които са отложени преди началото на вулканизма (фиг. 3А).
На север от вулканската постройка и по р. Би
серска се разполага литоединица, описана първоначално като „груботеригенна задруга“ (Yanev et
al., 1975; Harkovska et al., 1976) и впоследствие
разделена на две свити: Бисерска и Лешниковска
(Goranov, Boyanov, 1996).
1.1. Бисерска свита. В нея са засебени две пачки. Долната пачка е представена от полимиктови
пясъчници до гравилити с неравномерно разпределени валуни и блокове от висококристалинни
метаморфити. Горната пачка се състои от несорти36

Фиг. 3. Взаимоотношения на стратифицираните палеогенски литоединици в Лозенския полухорст (А) и в калдерната част от Лозенския вулкан (Б)
Fig. 3. Stratified Paleogene units in the Lozen horst (A) and
in the subsided (caldera) part of the Lozen volcano (Б)

рани блокови и валунни пролувиални до срутищни
брекчоконгломерати с хаотичен изглед и сивкав
цвят. Кластиката е от гнайси, гранити, кварцити, а
силно подчиненият матрикс е от полимиктови пясъчници, които на места са засебени в неправилни
лещи.
1.2. Лешниковска свита. Описана е като редуване на сиви алувиални конгломерати до брек
чоконгломерати и ръждиво-кафениени здрави
полимиктови пясъчници с неповсеместно развита
паралелна слоестост. Пъстрата кластика е от зелени скали и филити при подчиненото участие на
висококристалинни метаморфити и на слабометаморфозирани, вероятно триаски „кварцови порфири“. Тя е постъпвала от север – от Средногорската
единица.

1.3. Теригенна задруга („втора теригенна задруга“ на Yanev et al., 1975, 1989; Harkovska et
al., 1976). На Геоложката карта на Р. България в
М 1:50 000 (Yordanov et al., 2008, 2008а) долната ѝ
част е причислена към Подрумченската свита (без
привeждане на хипостратотипов разрез, какъвто се

изисква в такива случаи от Стратиграфския Кодекс
– Nikolov, Sapunov, 2002), а горната е описана като
„конгломератно-пясъчникова задруга“.
Теригенната задруга представлява редуване на
полимиктови пясъчници, алевролити, гравилити и
полимиктови конгломерати с кластика главно от

Фиг. 4. Взаимоотношения на палеогенските седименти и вулканити (s.l.) в 2 топографски непривързани профила
(екваториален и меридионален) през централната част на Лозенското рудно поле (интерпретация на фиг. 5 и 6 на
Iosifov et al., 1982); местоположението на профилите не е показано на фиг. 2 (в цитираната статия профилите не са
географски локализирани)
Забележка. „Седиментният комплекс“ от цитираната статия = „теригенната задруга“ в предлаганото изложение, а „вулканогенният комплекс“ в нея включва описаната тук „теригнно-вулканокластична задруга“ + всички извънмащабни секущи
и послойни риолитови тела от 1-ия и 3-ия (?) етап от развитието на вулканската структура. Запазени са оригиналните номера и последователността на сондажите в профилите, както и относителните разстояния между тях. Пропуснати са само
някои близкоразположени сондажи с много сходни колонки и сондажи, започнали и завършили в риолитови тела.
Fig. 4. Relationsheeps of the Paleogene sedimentary and volcanic (s.l.) rocks in 2 borehole sections (equatorial and meridional) across to the central part of the Lozen ore field (interpretation of figs. 5 and 6 of Iosifov et al., 1982); the location of
the sections is not given in Fig. 2 (in the cited paper the sections are not linked with the topography)
Note. The “terrigenous formation”, described here = “sedimentary complex” in the paper cited above and the “volcanogenic complex” in the cited paper comprises the “terrigenous-volcaniclastic formation” described here and all of the out of scale rhyolitic
bodies, formed in the 1st and in the 3rd (?) volcanic stage. the distances between the boreholes and their numbers are original ones.
the closely spaced boreholes with very similar sections, cutting the rhyolitic bodies only are omitted.
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различни високо- и нискокристалинни метаморфити и в подчинени количества от кварц и гранитоиди. Пясъчниците са тъмночервено-виолетови,
кафяво-червени, сиви или жълти, паралелно- или
косослоисти. Червените оцветявания доминират
в долните нива на литоединицата. Те са отложени при разрушаването на суша, засегната от процеси на латеритно изветряне. Сред тях се срещат
редки дребни лещовидни тела от кафяви въглища. Най-близко разположеният корелат на теригенната задруга са пъстрите до червеноцветни
полимиктови груби и несортирани брекчоконгломерати (пролувиални наслаги и наслаги на
кластични потоци) и прослояващите ги, подчинени по количество пясъчници от северните части на Ибреджекския хорст, непосредствено на
юг от Лозенския вулкан (Harkovska et al., 1976;
Yordanov et al., 2008а) – фиг. 1.
Западно от р. Хоксана сред пясъчниците на
теригенната задруга се разполагат редки и тънки
лещовидни варовикови тела, изградени от синьозелени водорасли (Cianophita) и отложени в басейн с нормална соленост на дълбочина до 30 m
(данни на Д. Бакалова в: Harkovska et al., 1976).
Тези плиткоморски седименти принадлежат към
по-високите нива на задругата. Подобни варовици са отбелязани и на запад от Баалъктепе (между
вр. Гергьовден и р. Хоксана – Boianov et al., 1992).
1.4. Теригенно-вулканокластична задруга. Съ
ответства на „вулкано-теригенната задруга“ на
Yanev et al. (1975), на стратифицираните интервали от „вулканогенния комплекс“ на Iosifov et
al. (1982) и на „теригенно-туфозната задруга“
+ „пирокластичната задруга“ на Yordanov et al.
(2008, 2008а). В съвременния срез е разкрита много ограничено (фиг. 2). Отложена вече в условията на кисел синседиментационен експлозивен
вулканизъм, тя се заклинва сложно с теригенната
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задруга (Harkovska et al., 1976; Yanev et al., 1989) –
фиг. 3А и 3Б. Съгласно данните от сондажите (фиг. 4)
заклинването се осъществява в разрези с дебелина до 600–700 m (имат се предвид съвременните
дебелини до метаморфити, приети за кристалинна подложка – Yanev et al., 1989). Седиментите ѝ
са представени от полимиктови пясъчници, конгломерати, гравилити и алевролити. Контактите
на пластовете им с тези на вулканокластитите са
резки или се бележат от преходи (Harkovska et al.,
1976; Yanev et al., 1989; Yordanov et al., 2008а). В
централната част на рудното поле в полимиктовите
конгломерати, освен кластика от различни кристалинни скали, са описани ръбести класти от черни
шисти, а на места и слабо или добре заоблени късове (0,5–1 до 15 cm) от „флуидални“ риолити, т. е.
от риолити със слоеве на течение, както и от преотложени палеогенски пясъчници и алевролити.
Вулканокластитите са описвани най-общо като
пирокластити – туфи (до туфити) с различен псефометричен състав (Yanev et al., 1975; Yordanov et
al., 2008а). Според Yanev et al. (1975, 1989) светлият цвят на матрикса им се дължи на монтморилонит с незначителни примеси от илит, за които
е предположено образуване в резултат от хидротермална промяна на пепелна витрокластика. Не е
изключено част от въпросната витрокластика да е
била свързана генетично с късноеоценско-ранно
олигоценските пирокластични потоци от района
на с. Малко Градище, на ЮИ от вулкана (Ivanova
et al., 2000).
Специализирани изследвания на вулканокластитите не са провеждани и само два са локалитетите, в които те са генетически типизирани. Единият
е в централната част на вулканския масив (западно от рида на вр. Бърдото), където са описани накратко два суперпозиционни пирокластични потока (Yanev et al., 1989), а вторият е в ЮИ му част,

→

a. Образец от спечен пирокластичен поток – тъмните деформирани лещички са от хидротермално променено
фияме – десен приток на р. Лозенска, ЮЮИ от вр. Бърдото.
b. Риолити с призматична напуканост от купола на вр. Гергьовден.
c. Слоеве на течение в риолити – ЮЗ от Дюлев връх.
d. Груби, ядчесто-плочести слоеве на течение (изветряла повърхност) в риолити – местн. „Вървища“.
PLATE I
a. A sample of welded pyroclastic flow – the dark deformed lenses are hydrothermally altered fiamme – right tributary
of the Lozenska river, SSE from the Bardoto summit.
b. Rhyolites with a cullomner jointing – Gergiovden dome.
c. Flow layered rhyolites – SW of the Dyulev Vrah summit.
d. Coarse flow layers (altered surface) of rhyolites from the locality Varvishta.
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където е идентифициран поток от спечени туфи
(табл. Іа). Присъствието на риолитова епикластика в състава на теригенно-вулканокластичната
задруга е обяснявано с разрушаването на найранните ефузивни тела на Лозенската постройка
(Harkovska et al., 1976; Yanev et al., 1989).

ТАБЛИЦА I

Тънките прослойки от тъмносиви до черни
алевролити в теригенно-вулканокластичната за
друга не се отличават от тези в по-високите нива на
теригенната. Именно в такива алевролити (фиг. 5)
е установен микрофаунистичен ансамбъл, доминиран от малък брой недобре запазени, но харак-

PLATE I
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Фиг. 5. Местоположение на алевролитите с приабонска
микрофауна в разрез на теригенно-вулканокластичната задруга от сондажна колонка на 300 m ЮИ от Дюлев
връх (по Harkovska et al., 1976)

→

Fig. 5. The location of the siltstones containing an Upper
Eocene (Priabonian) microfauna in the terrigenous-volcaniclastic formation – borehole section at 300 m SE of the
Dyulev Vrah summit (according to Harkovska et al., 1976)

1977; Gergelchev, 1978; Iosifov et al., 1982; Bres
kovska, Gergelchev, 1988). Отправна точка на този
модел е представата за механичното въздействие,
което е било оказвано от „магматичните колони“
на прониквалите към повърхността кисели топилки върху вместващите ги стратифицирани скали.
Моделът обаче не отчита моноклинално наклонената към юг слоестост на тези скали (Harkovska et
al., 1981), както и факта, че приведените в негова
подкрепа геоморфоложки особености на Лозенския
полухорст са резултат от неотектонското, т.е. от
постпалеогенското развитие на региона.
Съгласно втория модел вулканът е полигенна структура, изградена от срастнали се куполи
(Yanev, 1998 и цитирана литература) и усложнена
от калдерен тип пропадане (Harkovska et al., 1976,
1981; Yanev et al., 1989). Последователността на
вулканските процеси съгласно този модел е обсъдена по-долу с отчитане на наличната комплексна
информация.

2.1. Вулканът Лозен в кадъра на
съвременните представи за регионалната
терциерна магмато-тектоника на Южна
България

терни горноеоценски планктонни фораминифери:
Globigerina eoceanica Terquem, Gl. cf. linaperta
Finaly, Gl. eoceanica irregularis Subb., Clavulinoides
havanensis Gush. (определения на П. Дикова в:
Harkovska et al., 1976).

2. Строеж и последователност
в развитието на вулканската структура
За строежа на Лозенския вулкан са предложени
два основни модела: вулканокуполен и калдерен.
Съгласно първия модел вулканският масив
представлява куполна структура („Лозенски регио
нален купол“, респ. „Маданя-Чинарско куполовид
но подуване“), състояща се от секторни хорстове
и грабени и усложнена от локални куполни поду
вания (Gergelchev, Josifov, 1974; Gergelchev et al.,
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Режимът на регионална екстензия, който се налага през палеогена на територията на Родопите
(Ivanov et al., 2000; Burchfiel et al., 2008; Marchev
et al., 2008 и др.) е способствал за изкачването към
палеоповърхността както на вече генерирани в кората, така и на мантийни топилки. Понастоящем са
събрани много данни, показващи, че при придвижването си през и в кората последните са изпитвали
сложни трансформации (фракционна кристализация, корова асимилация, смесване на различно
еволюирали магми), в резултат от които съставите
им са се изменяли в широки граници (Marchev et
al., 1998, 2008; Marchev, Singer, 2002; Von Quadt
et al., 2012 и др.). В Източните Родопи крайните
членове на съответните скални асоциации са вулканитите със среден (на места до базичен) състав
от една страна и с кисел – от друга (Ivanov, 1960).
Представители на среднокисели и на кисели
магмени тела от различни фациеси вземат участие
в изграждането и на Лозенския вулкан. Изказано
бе предположение (Yanev et al., 1975), че средно-

киселата му наставка (диоритови-кварцдиоритови порфирити) e свързана генетично с „базично
криптотяло“, разположено на дълбочина между
17 и 3 km и обуславящо положителната гравимет
рична Тънковска аномалия, над чиято СИ периферия се разполага вулканът (Velchev et al., 1975)3.
Конкретното местоположение на вулкана се приема за обусловено от тектонския „възел“, в който
са се пресичали палео-Бисерската и палео-Лозенската разломна зона. В хода на неотектонското
развитие на областта първата се е оформила като
източен ограден разлом на Лозенския полухорст
(Yanev et al., 1975; Gergelchev et al., 1977; Yordanov
et al., 2008а), а палео-Лозенската е ограничила полухорста от юг (фиг. 1).

2.2. Развитие на магматичните процеси
Различени са 3 етапа („фази“ в предшестващите
публикации), в хода на които е била оформена
вулканската постройка (Yanev et al., 1975, 1989;
Harkovska et al., 1981; Boianov et al., 1989, 1992
и др.) – фиг. 2. За описание на съответните вулканити са използвани различни класификации
(Ivanov, 1960; Yanev et al., 1975, 1989; Yanev, 1998;
Dabovski et al., 1989).
2.2.1. Първи етап. Развива се на фона и под
въздействието на постъпвалите от дълбочина
среднокисели (еволюирали мантийни) топилки,
застинали като „диоритови-кварцдиоритови порфирити“ (фиг. 2 и 4) и завършва с хидротермални,
вкл. рудообразувателни процеси.
а) Първи подетап. Съгласно наличните представи вулканизмът е започнал със синседиментационни експлозии, които са се придружавали и
редували със субвулканска до субаерална екструзивна дейност. Резултат – образуване на сложен
клъстер (в смисъла на Billings, 1946) от единични
и срастнали риолитови куполи, застивали през различно време и на различни нива, главно сред теригенно-вулканокластичната задруга и асоцииращи с единични диатреми (Yanev et al., 1975, 1989;
Harkovska et al., 1981; Yanev, 1998 и др.). Куполите
имат строеж от луковичен тип или са асиметрично-ветрилообразни. Изградени са от призматично
напукани (Tабл. Іb) светлосиви, светлокафениени
или червеникави „ивичести“ риолити, т.е. от риолити с почти повсеместно, но неравномерно развити слоеве на течение (вж. обзора за състава и генезиса на този тип първични плоскостни структури
в Harkovska, 1974, 1995). Слоевете са с дебелина
от 1–2 mm до първите сантиметри (Tабл. Іc) и се
различават по оцветяване, релеф на изветряла по-

3
Според Nikova & Tzvetkov (2000) тази аномалия се предизвиква от неразкрити високоплътностни метаморфити (амфиболити, метагабра, шисти с гранат и др.).

върхност (Табл. Іd), структура на основната маса
и степен на хидротермална промяна. Контактите
им са резки, срязващи или представляват микрозони на преход. Много често слоевете са магматично нагънати (Табл. ІІа), а на места и магматично
будинирани. По периферията на редица куполи са
развити приконтактни лещовидни кафяви перлити
и перлитови брекчи, които свидетелстват за внедряването им в приповърхностни окислителни условия (Yanev et al., 1989).
Куполите са били подхранвани от стръмни до
вертикални дайки и/или неправилни щокообразни тела (със или без силообразни апофизи), които
съгласно сондажните данни пресичат теригенновулканокластичната задруга (Yanev et al., 1975,
1989; Harkovska et al., 1981; вж. описанието на сондажните колонки от фиг. 4 в: Iosifov et al., 1982).
Дебелината им в сонджните ядки е от първите десетки сантиметри до първите десетки метри.
На TAS-диаграмата на Le Maitre (1989) някол
кото публикувани анализа на вулканити от първия
етап (Harkovska et al., 1981; Yanev, 1998) илюстри
рат твърде еднотипния им риолитов състав (SiO2 =
72,55–75,34%; Na2O+K2О = 7,39–8,38%; LOI – от
0,24 до 1,86%). На K2О/SiO2 диаграма при K2О =
4,63–5,28% те ce проектират в полето на високо-K
Са-алкалната серия на Peccerillo & Taylor (1976).
Слоевете-съставки на риолитите се различават
по структура – фелзитова, микрофелзитова, сферолитова, микрогранобластова. Впръслеците им
(Yanev, 1998; Yanev, Ivanova, 2010) са от кварц,
санидин (Or75Ab24), биотит (анит), зонален плагиоклаз с ядра от An51–42 и периферии от An40–37,
амфибол (еденит и Mg-амфибол) в силно подчинени количества. Акцесорите са магнетит, апатит,
циркон, титанит и аланит. Водното съдържание
на риолитовите топилки е определено на 4,36%
(Yanev, Ivanova, 2010). За коровия им характер се
съди (Arnaudov, Pavlova, 1979; Amov et al., 1974,
1985, 1993 и др.) по изотопния състав на ураногенното олово (табл. 1). Някои много специфични черти от ансамбъла на техните елементи-следи, напр. най-високото съдържание на Ba и Sr и
най-ниското на Rb в сравнение с всички други
кисели източнородопски вулканити (Yanev et al.,
1990) също биха могли да се интерпретират в този
смисъл. Риолитите са застинали при температура
740–710 °С, а налягането при кристализацията на
амфибола в тях е изчислено на 1,02–1,19 kb, което
отговаря на дълбочина 3,9–4,5 km (Yanev, 1998;
Yanev, Ivanova, 2010).
б) Втори подетап. Оформянето на клъстера от
разновъзрастни куполи и придружавалите го експлозивни процеси, довели до полифазовото опразване на горните, сравнително по-кисели нива на
зонираната магмена камера (Yanev et al., 1989), в
резултат на което куполите и част от вместващите ги стратифицирани скали са пропаднали (Yanev
et al., 1975) по синвулкански разломи, съчетани в
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ТАБЛИЦА II

PLATE II

ТАБЛИЦА II
а. Дисхармонични магматични мезогънки по слоеве на течение в риолити – ЮЮЗ от Дюлев връх.
b. Груба блокова напуканост в Черномогилските риодацити – западно от вр. Градището.
с. Гранодиоритпорфиров сил (c2) сред полимиктови брекчоконгломерати на теригенната задруга (с1) –
Ибреджекски хорст, на шосето ЮЮЗ от с. Малко Градище.
d. Стъпаловидно пропаднал към север напукан и грусирал гранодиоритпорфиров сил (d2), вместен в
наклонени към юг брекчоконгломерати на теригенната задруга (d1) – Ибреджекски хорст, на шосето ЮЮЗ
от с. Малко Градище.
PLATE II
a. Magmatically folded flow layers in rhyolites – SSW the Dyulev Vrah summit.
b. Coarse jointing of blocky type in the Cherna mogila rhyodacites – to the West of the Gradishte summit.
c. Granodiorite porphyry sill (c2) intruded into polymictic breccia conglomeretes (c1) of the terrigenous formation –
Ibredzhek horst (on the road SSW of Malko Gradishte village).
d. Altered granodiorite porphyry sill (d2); d1 – south dipping breccia conglomerates of the terrigenous formation –
Ibredzhek horst (on the road SSW of Malko Gradishte village).
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Таблица 1
Изотопни състави на ураногенно Pb в K-фелдшпати от лозенски вулканити (А) и галенити от два участъка
на Лозенското рудно поле (В)
Table 1
Isotopic compositions of the uranogenic Pb in the Lozen volcanics K-feldspars (А) and in galena from two deposits of the Lozen
ore field (B)
Характер на анализираните проби
А. Риолит (І етап)
Риолит (І етап)
Риолит (І етап –1-ви травербан)
Риолит (І етап – Маданя)
В. Галенит от Маданя-Чинара
“
Галенит от Попи ропи

Pb/204Pb
18,685

206

18,72
18,72
18,679
18,691
18,684

полигонално-елипсоидална конфигурация със СЗЮИ удължение (фиг. 2).
В колабиралия хетерогенен скален обем са се
образували многобройни локални, сложно пространствено свързани разломи с различни посоки,
наклони и кинематични характеристики, вкл. и
възседни структури (данни на Д. Бонев от подземните разработки). Разположението им в план повтаря грубо дъговидните контури на деформирания
скален обем (виж фиг. 31 по данни на Д. Бонев в:
Yanev et al., 1989). Впоследствие някои от тези разломи са играли роля и на рудовместващи структури. С колапса е свързана и интензивната тектонска
обработка на риолитите, на която очевидно се дължи и необичайно високата им ефективна пористост
(5 до 10–15% – Breskovska, Gergelchev, 1988). С
тази обработка могат да се свържат и брекчозните
ендозони на някои риолитови тела. Според Yanev
et al. (1989) това са „брекчи на внедряване“. Тук се
изказва предположението, че те са образувани при
проникване под високо налягане на флуидизирани
седименти в брекчираните при колапса ендозони
на риолитовите тела.
c) Трети подетап. В метаморфитите от подложката на вулканската структура и във вече
колабиралата ѝ част проникват и се настаняват
придвижващите се към палеоповърхността среднокисели топилки. Изстивайки бавно в условия
та на повишени стойности на температурния
градиент и на топлинния поток4, те придобиват

4
Температурата на застиване на диоритовите порфирити вероятно не се е отличавала съществено от тази, определена за застиването на среднокисели до базични вулканити от други части на
Източните Родопи. За среднокисели и базични вулканити от някои
постройки в Момчилград-Ардинската магматична област напр. те
са както следва: 1100–900 °C за андезити от палеовулкана Иран
тепе; 1010–980 °C за андезитобазалти и 880–770 °C за андезити
от палеовулкана Звездел (Nedialkov, Pe-Piper, 1998). За базалтова дайка от вулкана Звездел е получен температурен интервал от
1106–1140 °С, а за „смесени шошонити и андезитобазалти“ 1079–
1146 °С (Raycheva, 2013).

Pb/204Pb
15,691

207

15,66
15,65
15,647
15,662
15,654

Pb/204Pb
38,871

208

38,82
38,80
38,736
38,814
38,785

Автори
Amov et al. (1993)
Arnaudov, Pavlova (1979)
Amov et al. (1984)
“
Amov et al. (1993)
“
“

петрографските особености на диоритови порфирити, т.е. на тела от хипоабисален фациес.
При документирането им обаче тази фациална
характеристика е била игнорирана и те са били
причислявани към източнородопските палеогенски плутони. Поставеният знак на смислово равенство между понятията „интрузия“ и „плутон“
става причина Лозенската вулканска структура
да се описва неизменно като вулкано-плутонична (Boyanov et al., 1963; Yanev et al., 1975, 1989;
Breskovska, Gergelchev, 1988; Ivanova, 2005;
Yordanov et al., 2008а).
Диоритовите порфирити са достигнати от редица сондажи в централната част на Лозенското рудно поле на дълбочини от 300–400 m до ~700 m под
съвременната повърхност (данни на Д. Бонев в:
Yanev et al., 1989; фиг. 2, 4). Единственото им разкритие на левия бряг на р. Маданя (при бившата
административна сграда на геологопроучвателния
обект) отдавна е покрито с техногенни отпадъци. В
него бяха представени масивни, неправилно блоково напукани, порфирни по амфибола и фелдшпата
скали с тъмна, мръснозелена основна маса.
Въз основа на наличната геоложка информация,
без тя да е подкрепена с изотопни данни, може да
се предположи, в качеството на работна хипотеза
и в съгласие с Bogdanov (1983a), че хетерогенният
скален обем, в който са се внедрили среднокиселите топилки, застинали като диоритови порфирити,
е бил наситен с вадозни (морски) води, които са се
смесвали с ювенилни флуиди, свързани с функцио
нирането (s.l.) на вече съществуваща кисела магмена камера от една страна и с флуидите на среднокиселите топилки от друга. Тези смесени флуиди са
предизвикали дорудните хидротермални промени
на колабиралите скални разновидности и на дио
ритовите порфирити: вулканското стъкло в спойката на теригенно-вулканокластичната задруга е
било заместено от монтморилонит (и илит); в риолитите са се развили неравномерно процеси на аргилизация и/или адуларизация (Yanev et al., 1989);
диоритовите порфирити са пропилитизирани в
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кварц-серицитов и серицит-карбонат-хлоритов
фациес (Т до 400 °С и pН = 6–7 по непубликувани
данни на И. Велинов). Промяната на диоритовите порфрити е много дълбока и за впръслечния им
ансамбъл може да се съди само по очертанията на
фелдшпатовите и амфиболови фенокристали, които са напълно заместени от вторични минерали.
d) Четвърти подетап. Дорудните промени са
били последвани от хидротермално рудоотлагане
(Pb-Zn орудяване с основни елементи-примеси
Cd и Ag). Представени са както разломно обусловени рудни тела, така и прожилково-впръснато
орудяване, отложено между тях, включително и
за сметка на цимента на кластичните седименти.
От рудообразувателните процеси е засегнат целият колабирал скален обем, както и диоритовите
порфирити. Минерализациите са концентрирани
в централната част от сега разкритата вулканска
структура (фиг. 2). Не е изключено те да продължават и под кватернерния и неогенски пълнеж
на Лозенския грабен, макар че според Bogdanov
(1983a) южните части на месторождението са били
позитивно денивелирани и значително еродирани
още преди неговото оформяне.
Орудяването е характеризирано като „прожилково-впръснат“ или „жилков“ тип (Breskovska,
Gergelchev, 1988). По данни на Д. Бонев (в: Yanev
et al., 1989) рудните тела „нямат ясни граници и
контакти“, дори тогава, когато са вместени в доб
ре обособени разломи. Формата им е „сложна и
разнообразна“ – пластообразна, жилообразна,
тръбообразна, щокверкова, гнездовидна и др.
Минерализирани са скали с голям обем, но промишлените концентрации са съсредоточени в
няколко участъка („Еремички дупки“, „ЧинаряМаданя“, „Попи ропи“). Съдържанията на полезни
компоненти са много неравномерно разпределени
и като цяло ниски (Breskovska, Gergelchev, 1988).
Счита се, че най-интензивното хидротермално
минералообразуване се е извършило при T 260–
250 °С (Bogdanov, 1983), но има определения и на
по-високи температури в рамките на по-широки
температурни интервали (360–280 °С – Krasteva,
Antimova, 1975). Bogdanov (1983) разграничава 5
хидротермални стадия (березит-аргилизитов, полиметален, сулфидно-сулфосолен, карбонатен и
сулфатно-зеолитов), два от които (полиметалният и сулфидно-сулфосолният) определя като рудоносни. Според други автори (Breskovska, Ger
gelchev, 1988) минерализацията е тристадийна:
кварц-сулфиден (основен) → кварц-баритов (със
злато) → карбонатен стадий. Цитираните автори я
характеризират като „почти безкварцова“ и „бедна
общо взето на елементи-примеси“. Те предполагат, че рудното поле има „регенериран генезис“, в
смисъл, че рудните компоненти са преотложени от
разположени в кристалинния фундамент по-стари
орудявания. Близките корови стойности на ураногенните Pb-изотопи в галенити от два участъка на
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Лозенското рудно поле и стойностите на съответните Рb-изотопи във фелдшпати на лозенски
вулканити (табл. 1) очевидно идват в подкрепа на
тази теза.
Основните рудообразователни процеси са завършили преди внедряването на Черномогилското
тяло (втори етап на вулканизма), но тънки и редки
прожилки от галенит са наблюдавани (устно съобщение на Й. Янев) в „Централната риолитова дайка“ (трети етап на вулканизма).
2.2.2. Втори етап. През този етап на плитко
(?) субвулканско ниво е било внедрено Черно
могилското тяло (втора магматична фаза по Yanev
et al., 1975, 1989; Harkovska et al., 1981). То се
разкрива като непълен пръстен около калдерната
структура, тъй като е внедрено в полигоналния
разлом, който я е контролирал. Горният му контакт е твърде неравен и от седиментната покривка на СЗ му половина са останали само реликти
(фиг. 2), а ЮИ му част се проследява по отделни
разкрития, в които вулканитите се „подават“ изпод седиментите на теригенната и теригенно-вулканокластичната задругa. Черномогилските вулканити са грубопризматично- до блоковонапукани
(Taбл. IIb) и най-често са почти масивни. Около
вр. Остър камък те бързо прехождат в локално разкрити грубокъсови еруптивни приконтактни брек
чи. На юг от р. Лозенска Черномогилското тяло
очевидно е покрито от неогенските и кватернерни
наслаги на Лозенския грабен. Пръстеновидната
конфигурация на разкритата му част се подчертава
от единични радиални фенориодацитови (?) дайки
(Harkovska et al., 1981) и се потвърждава от геофизични показатели (Yanev et al., 1989). Встрани от
пръстена, на запад от р. Хоксана, се разкрива още
едно тяло с петрографски особености, аналогични
на Черномогилското (фиг. 2).
Черномогилските вулканити са описани като
„невадитови риолити“ още от Bonchev (1906). На
TAS-диаграмата на Le Maitre (1989) съставите на
трите анализирани образци се проектират в полето
на дацитите и съседната част от полето на риолитите. Предвид малкия брой анализи тук ги описваме като риодацити. Те са по-бедни на SiO2 от
вулканитите на първия етап: SiO2=65,72–70,31%;
K2О+Na2O=8,03–8,20%; LOI – от 0,86 до 2,88%
(Harkovska et al., 1981; Yanev et al., 1989; Yanev,
1998), но по сериалност практически не се отличават от тях (K2О=4,37–4,82%). Главно в периферните си зони Черномогилското тяло е изразително
порфирно по санидина, което също се отразява на
съответните химически анализи. Зоналните санидинови фенокристали (Or75Ab24–25–Or70Ab29) са с
размери 1–4 cm (Yanev et al., 1989). Останалите
впръслеци са: силно магматично кородиран кварц,
плагиоклаз (An39–31), биотит, амфибол (еденит до
Mg-амфибол) и рядък субпорфирен пироксен.
Ансамбълът от акцесори не се отличава от този
на риолитите от първия етап, но титанитът и ала-

нитът са със субпорфирни размери. Структурата
на основната маса варира: фелзитова, аксиолитова, микрогранобластова и микропойкилитова.
Неравномерно разпределени субизометрични до
лещовидни в пререз (0,5–2 cm) меланократни сег
регации от мафити допълват характеристиката.
Хидротермални промени: слаба карбонатизация,
на места секущи зеолитови прожилки.
По-бедните на SiО2 топилки от втория етап са
постъпили от долните нива на магмената камера,
„зонирана в резултат на термоградиентна диференциация“ (Yanev et al., 1989) и/или са продукт на
плагиоклаз-амфибилово фракциониране (Yanev,
1998). За температурата и фугитивността на кислорода на съответните топилки по време на кристализацията на амфибола в тях са изчислени следните стойности: Т = 793–827 °С и lgfO2 = –11,88–12,85
(Yanev, Ivanova, 2010). Същите автори определят
дълбочина от 4,4–4,5 km, на която е протичал този
процес.
2.2.3. Трети етап – резургентен. За основен
представител на този етап (Yanev et al., 1975,
1989) се приема разместената от И-З до СИ-ЮЗ
отседи „Централна дайка“, практически паралелна на Бисерската разломна зона. Дайката е дълга
>1 km и широка 150–200 m (фиг. 2). Изтъняващата
ѝ в дълбочина част се интерпретира като канал
на еродиран, разломно подхранван вулкански купол. Паралелната ѝ текстурата се дължи на почти повсеместно развитите слоеве на течение, а
структурата на основната маса е главно фелзитова. Дайката е изградена от риолити (SiO2=73,46%;
K2О+Na2O=7,81%; LOI=1,04 – Harkovska et al.,
1981), като съдържанието на K2О в тях (5,76%) е
малко по-високо от това в риолитите от първия
етап. В тялото на дайката са развити паралелни на
контактните ѝ зони на синмагматично сдробяване,
а на места по контактите ѝ – перлити. Напукаността
е грубопризматична с призми, перпендикулярни
на контактите. По данни от сондажни ядки дайката включва класти от окварцени риолити, от
диоритови порфирити, както и от рудокласти (седименти с оруден цимент – данни на Д. Бонев в:
Yanev et al., 1989). Възрастови взаимоотношения
с Черномогилското тяло не са установени. При
близкия химичен състав и първични структурни
особености на „Централната дайка“ с риолитите
от първия етап, тя би могла да бъде резургентна
именно в рамките на първия етап, което засега,
при липсата на детайлни изследвания, е една хипотеза. Без взаимоотношения с Черномогилското
тяло са и редица дребни риолитови дайкоподобни
тела от калдерната част на вулкана, които според
Д. Бонев са внедрени посткалдерно „в безрудни
и в рудоносни разломи“ (вж. фиг. 31 в: Yanev et
al., 1989).
Към един трети етап от развитието на вулканската структура спадат със сигурност само няколко малки риолитови тела, които пресичат вулкани-

тите от Черномогилски тип на запад от р. Хоксана
(фиг. 2). Единственият им анализ обаче (Harkovska
et al., 1981) се нуждае от проверка поради високото съдържание на K2О (7,80% – адуларизация?)
в съчетание с много ниско съдържание на натрий
(Na2O+K2О=8,91% при SiO2=72,05%). Те не са
датирани.
Твърдението (Yordanov et al., 2008а), че през
този етап е бил оформен и риолитовият купол
Гергьовден (ЮЗ от с. Черна могилa – фиг. 2), не е
фактологически обосновано.

3. За възрастта на Лозенския вулкан
3.1. Кратка литературна справка
Първоначално лозенските вулканити са били
считани за принадлежащи към олигоценския
„хоризонт на III кисел вулканизъм“ в Източните
Родопи (Ivanov, 1960; Boyanov et al., 1963). Покъсно бе предположено, че възрастта на вулкана би могла да бъде приабон-ранноолигоценска
(Yanev et al., 1975). Намирането на приабонска
микрофауна в колабиралата теригенно-вулкано
кластична задруга бе интерпретирано като указание за приабонската възраст на цялата постройка (Harkovska et al., 1976). При изчислението на
възрастта с използване на оловни изотопи (модел
на Ръсел-Фаркуар-Къминг) бе получена моделна
ранноеоценска възраст от 60±10 Ма (Arnaudov,
Pavlova, 1979).
В последвалите публикации на K-Ar възрасти
(табл. 2) се съобщаваха „устойчиви“ приабонски
стойности, без да се посочват съответните инструментални грешки на анализите (Bogdanov, 1983;
Lilov et al., 1987) или се очертаваха широки приабон-олигоценски възрастови интервали, допускащи нееднозначни тълкувания, но интерпретирани
само като приабонски (Milovanov et al., 2005).

3.2. Нови K-Ar датировки – резултати
и обсъждане
Проби от вулканити, свързани с първите два етапа от развитието на Лозенския вулкан, както и от
кисели силове и дайки в съседния Ибреджекски
хорст (фиг. 1) бяха анализирани по K-Ar метод в
Лабораторията по геохронология на ATOMKI –
гр. Дебрецен, Унгария, съгласно стандартната процедурата на Лабораторията (Вalogh, 1985).
За лозенските вулканити от първия и втория
етап бяха получени ранноолигоценски възрасти
(табл. 3). Те се различават съществено от K-Ar възрасти, съобщени от Bogdanov (1983) и Lilov et al.
(1987), близки са до някои от ранноолигоценските
дати на Milovanov et al. (2005), но трудно могат да
се сравняват с тях, тъй като във въпросната публи45

Таблица 2
K-Ar възрасти на лозенски вулканити (определения от 1983 до 2005 г.)
Table 2
K-Ar ages of the Lozen volcanics, published between 1983 and 2005
Типове скали
риолити (І фаза – Гергьовден)

Датирана
фракция
скална проба
(w.r.)

Възраст
Ма

Литературен източник1

Забележка

36,5

Lilov et al. (1987)

данни на
Bogdanov (1983),
преизчислени в Lilov
et al. (1987) съгласно
константите:
αp = 4,962×10–10y.–10 и
α1 = 0,581×10–10y.–1

трахириодацити (ІI фаза – с. Черна
могила)

k-фелдшпат

36,0

“

риолити (ІII фаза)

магнитна
фракция

35,0

“

риолити (с. Черна могила)

биотит

30,5

Milovanov et al. (2005)

риодацити (ІІ фаза – с. Черна могила)

биотит

32,5

“

риодацити (ІІ фаза – с. Черна могила)

биотит

33,2

“

риодацити (ІІ фаза – р. Хоксана)

биотит

32,8

“

трахириодацити (ІІ фаза – с. Черна
могила)

K-фелдшпат

36,0

“

Пълните анализи не
са публикувани

Забележка. Наименованията на скалните типове са по съответните публикации
1
Анализите са правени в Лабораторията по геохронология и изотопен анализ при Предприятието за геоложки лабораторни изследвания,
София (сега Eurotest LDT)

кация липсват стойности на съответните инструментални грешки.
Ранноолигоценската възраст на купола южно
от вр. Бърдото (табл. 3, обр. Е29 – 32,40±0,99 Ма)
не изключва реалната възможност Лозенският куполен клъстер да е образуван в резултат от късноприабонска и последвала ранноолигоценска
вулканска активност. Възрастовите граници на
куполообразуването като многоактов процес обаче могат да се установят само със системно датиране, както на сега разкритите риолитови тела

от първия етап, така и на техните подхранващи
структури, а също – с датиране на куполи извън
калдерната част на вулканската постройка и на
риолитови вулканокласти (литокласти и епиклас
ти) от теригенно-вулканокластичната задруга.
Поради сближените във времето магматични и
магмато-тектонски събития за целта е препоръчително използването на по-прeцизни датиращи
радиогеохроноложки методи (напр. U-Pb датиране
на циркон). Предвид късноеоценската (приабонска) палеонтоложка възраст поне на известна част

Таблица 3
K-Ar възрасти на Лозенски вуланити и на техни възможни корелати от Ибреджекския хорст (настояща работа)
Table 3
K-Ar ages of Lozen volcanics аnd of their possible age correlates from the Ibredzhek horst (in this work)
Лаб.
№

№ и характер на пробата;
място на вземане

Фракция

K%

Arrad
(ccstp/8×10–6)
40

Arrad
(%)

Възраст
Ма

40

6326

E29 – риолит (първи етап – вход на
галерия № 1)

w.r.

4,71

5,986

86,5

32,40±0,99

6327

E28 – риодацит (втори етап – с. Черна
могила, чешмата)

w.r.

5,25

6,275

78,6

30,50±1,16

6327

E28c – риодацит (втори етап – северно от
с. Черна могила)

w.r.

5,15

6,289

61,4

31,14±1,03

6331

E21aZ – фенориолит (Ибреджекски
хорст)

w.r.

5,68

6,848

88,2

30,75±0,94

5604

E21cZ – фенодацит (?) или
гранодиоритпорфир от съставно
дайкоподобно тяло (Ибреджекски хорст)

w.r.

3,77

4,634

63,3

31,36±1,24
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от теригенно-вулкнокластичната задруга и ранноолигоценската радиогеохроноложка възраст на
риолитите от първата фаза, въпросът за началото
на вулканските процеси в обхвата на съвременния
Лозенски полухорст има най-общо два алтернативни отговора. Или експлозивният вулканизъм и
съпровождащото го куполообразуване от първия
етап са започнали през късния приабон и са продължили през ранния олигоцен, или вулканокластиката от теригенно-вулканокластичната задруга
е генетично свързана не само с активността на
Лозенския вулкан и с израстването на неговата постройка, а и с дейността на други активни вулкани
от Маришката вулканска група.
Допълнителна информация за решаването на
този въпрос може да се очаква от едно детайлно
опробване на алевролитите от горните нива на теригенната и на разкритията на теригенно-вулкано
кластична задруги за микрофауна и за нанопланктон (с оглед зонално датиране). Опробването
следва да обхване и околокалдернитe седименти и
особено участъците, където се разкриват варовици
(по р. Хоксана, западно от вр. Баалък тепе), с цел
разширяване на базата за съпоставка на евентуални
нови микропалеонтоложки и радиогеохроноложки
възрасти. Не са тествани възможностите и на спорово-поленовия анализ за датиране на довулканогенната част от разреза (Лешниковска свита).
Новите възрасти на Черномогилските риодацити показват отчетливо, че през ранния олигоцен
експлозивно-екструзивната вулканска активност
е отстъпила място на субвулканската (табл. 3 –
31,14±1,03–30,50±1,16 Ма). Предвид петроложката си близост с вулканитите от първия подетап,
резургентните вулканити очевидно също следва да
се приемат за ранноолигоценски.
Възрастови корелати на Черномогилското
тяло вероятно са някои от киселите силове и
дайкоподобни тела (напр. обр. E21аZ – табл. 3),
разположени сред седиментите от теригенната
задруга в Ибреджекския хорст, непосредствено
на юг от Лозенския вулкан (фиг. 1; Табл. ІІc, d).
Фенориолитовото тяло (обр. E21сZ – табл. 3) би
могло да бъде възрастов корелат на „Централната
дайка“ (30,75±0,94 Ma). Сравнително по-старата
ранноолигоценска възраст (32,11±1,28 Ма), съоб
щена от Ivanova et al. (2005) за силообразно риолитово тяло от същия разрез, е съвсем близка до тази
на риолитовия купол от вр. Бърдото (обр. Е29Z –
табл. 3), а друго подобно тяло е датирано от същия колектив като приабонско (34,54±1,33 Ма).
Въпросът, дали то е свързано времево с ранните
лозенски екструзии, остава открит.

4. Изводи и някои нерешени проблеми
• В стратифицирания палеогенски седиментен довулкански разрез от съвременния Лозенски полу-

хорст и северните части на Ибреджекския хорст е
отразено двукратно рязко изменение на палеорелефа, свързано с активността на разседи или разломи
с разседен компонент от зоната между Родопската
и Средногорската регионална тектонска единица.
Тези изменения са записани с Бисерската свита
(алувиално-пролувиално-срутищен фациес) и с
теригенната задруга, която е била отложена след
спокойния период на пенепленизиране и латеритно изветряне. Последната има полифациален
характер – в Лозенския полухорст е представена
с разнокъсови пролувиално-алувиални брекчоконгломерати, а в Ибреджекския хорст – с груби пролувиални наслаги и наслаги, отложени от
кластични потоци.
• Диоритовите порфирити от Лозенския палеовулкан не са плутонична наставка на вулкано-плутоничен комплекс. Те са внедрени на субвулканско
палеониво, включително и в теригенно-вулкано
кластичната задруга, а хипоабисалният им фациес е резултат от бавното застиване в условията на
повишени стойности на термпературния палеоградиент и топлинния палеопоток, които са били създадени в колабиралата част на активния Лозенски
палеовулкан.
• Вулканитите от първия и третия етап имат валов риолитов състав, но се характеризират с изразителни и масово развити слоеве на течение, които
на редица места са синмагматично деформирани
– нагънати и будинирани. Присъствието на тези
структури отразява веществената нехомогенност
на изходните топилки. В случая тази нехомогенност не е петроложки изучена, но може да се предположи, че се дължи на смесване на разностепенно
еволюирали кисели магми.
• Към процеси на смесване на магми при генерирането на лозенските топилки, но с участие на кисели и на среднокисели топилки, насочват други
две особености на вулканитите, а именно: съставът на плагиоклазите в риолитите от първия етап
(An51–42 – Yanev et al., 1989) не съответства на силициевото им съдържание (SiO2=75,34–72,02%);
в Черномогилското тяло (втори етап) има петроложки неизследвани сегрегации от мафични
минерали.
• Съгласно геохроноложката скала на Gradstein et
al. (2004) новите K-Ar датировки на вулканити от
първия и втори етап от оформянето на Лозенската
постройка я определят като ранноолигоценска
(32–30,5±1 Ма). Възрастта на най-младите вулканити в нейния ареал очевидно също е ранноолигоценска, но още не е определена, а с нея е свързан и
по-широкообхватният въпрос за времевия обхват
на вулканските процеси, предшествали внедряването на Черномогилското тяло.
• Въпросът за началото на вулканската дейност
засега остава открит. За решаването му се препоръчва комплексно опробвание на цялата вулканска
структура с прилагане на геохроноложки (U-Pb
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датиране на циркон) и палеонтоложки методи (с
оглед евентуално установяване на микрофауна, на
нанопланктон и на палиноложки находки в стратифицираните довулкански и синвулкански разрези), както и детайлно модерно изследване на
вулканокластиката.
Благодарности. Пробите за K-Ar датиране са събрани и анализирани по Проект № 11 от

двустранното сътрудничество на Българската и
Унгарската академия на науките. Текстът е изготвен във връзка с Проект „Геология на България“
на ГИ при БАН и е напечатан от Л. Михайлова.
Фигурите са изчертани от Й. Загорчева. Авторите
благодарят на В. Арнаудов за консултацията по
въпроса на оловните изотопи и на Й. Янев за забележките и препоръките, подобрили качеството на
ръкописа.

Литература
References
Amov, B. G., B. Bogdanov, Tz. Baldjieva. 1974. Isotopic composition of lead and some questions, related to the genesis
and age of ore deposits in South Bulgaria. – In: Problems
of ore-forming processes, 2, 13–25 (in Russian with an
English abstract).
Amov, B., Ts. Baldjieva, V. Breskovska, R. Dimitrov, B.
Kolkovski, Ch. Stoykov, T. Todorov. 1985. The problems
of the genesis and age of the ore-mineralisations in South
Bulgaria in the light of the isotopic composition of the lead.
– Geology of Ore Deposits, 3, 3–17 (in Russian).
Amov, B., B. Kolkovski, R. Dimitrov. 1993. Genesis and age
of hydrothermal ore-mineralisations in the Rhodope metallogenic zone on the basis of the isotopic composition
of lead in galena. – Ann. Univ. Sofia, FGG, 85, 1–geol.,
73–98.
Arnaudov, V., M. Pavlova. 1979. Geochemistry of lead in the
Tertiary magmatites in Lozen and Madjarovo, Eastern
Rhodope Mountains. – Geochem., mineral. and petrol., 11,
3–12 (in Bulgarian with an English abstract).
Balogh, K. 1985. K/Ar dating of Neogene volcanic activity in
Hungary: еxperimental technique, experiences and methods
of chronological studies. – ATOMKI Rep. D/1., Debrecen,
277–288.
Billings, M. P. 1946. Structural geology. New York, Printice
Hall, 473 p.
Bogdanov, K. 1983. Evolution of the ore-forming processes in
the Lozen ore-fields, Eastern Rhodopes. – In: Ist National
Geological School for young scientists, 1. Sofia, Bulg.
Acad. Sci., 65–76 (in Bulgarian).
Bogdanov, K. 1983a. Endogene zonality in the Lozen ore-field,
Eastern Rhodope mountains. – Ore-forming Processes and
Mineral deposits, 18, 48–60.
Boianov, I., D. Kozhoukharov, A. Goranov, M. Ruseva, J.
Shiliafova, Y. Yanev. 1989. Geological map of the Republic
of Bulgaria on Scale 1:100 000. Haskovo Map Sheet.
Sofia, Geological Institute, Department of Geophysical
Prospecting and Geological Mapping.
Boianov, I., D. Kozhoukharov, A. Goranov, E. Kozhoukharova,
M. Ruseva, J. Shiliafova. 1992. Explanatory note of the
Geological map of Bulgaria on Scale 1: 100 000. Haskovo
Map sheet. Sofia, Geological Institute, Department of
Geophysical Prospecting and Geological Mapping, 70 p.
(in Bulgarian with an English abstract).
Bonchev, G. 1906. A contribution to the petrography of the
Eastern Rhodopes in Bulgaria. – Ann. Univ. Sofia, Fac.
Phys.-Math., 2, 1–30 (in Bulgarian).
Boyanov, I., A. Goranov. 2001. Late Alpine (Palaeogene) superimposed depressions in part of South-East Bulgaria. –
Geologica Balc., 31, 3–4, 3–36.

48

Boyanov, I., B. Mavroudchiev, I. Vaptsarov. 1963. On the
structural and formational pecularities of a part of the
Eastern Rhodope. – Bull. of the Geol. Inst. “Str. Dimitrov“,
12, 125–18 (in Bulgarian).
Breskovska, V., V. Gergelchev. 1988. Lozen ore-field. – In:
The lead-zinc deposits in Bulgaria. Sofia, Tehnica, 127–
134 (in Bulgarian).
Burchfild, B. C., R. Nakov, N. Dumurdzanov, D. Papanikolaou,
Tz. Tzankov, T. Serafimovski, R. W. King, V. Kotzev, A.
Todorov, B. Nurce. 2008. Evolution and dynamics of the
Cenozoic tectonics of the South Balkan extensional system.
– Geosphere, 4, 6. Geol. Soc. of America, 1–20.
Dabovski, Ch., I. Zagorchev. 2009. Introduction: Mezozoic
evolution and Alpine structure. – In: Zagorchev, I., Ch.
Dabovski, T. Nikolov (Eds.). Geology of Bulgaria. Volume
II. Part 5. Mesozoic Geology. Sofia, Prof. Marin Drinov
Academic Publishing House, 13–38 (in Bulgarian with an
English summary).
Dabovski, H., A. Harkovska, B. Kamenov, B. Mavrudchiev,
G. Stanisheva-Vassileva, D. Tchounev, Y. Yanev. 1989.
Map of the Alpine magmatism in Bulgaria (geodynamic
approach). Sofia, CIPP in Map-Making.
Dabovski, H., A. Harkovska, B. Kamenov, B. Mavroudchiev,
G. Stanischeva-Vassileva, Y. Yanev. 1991. A geodynamic
model of the Alpine magmatism in Bulgaria. – Geologica
Balc., 21, 4, 3–15.
Dabovski, Ch., I. Boyanov, Kh. Кhrischev, T. Nikolov, I. Sa
punov, Y. Yanev, I. Zagorchev. 2002. Structure and Alpine
evolution of Bulgaria. – Geologica Balc., 32, 2–4, 9–15.
Georgiev, V. 2012. Metallogeny of the Eastern Rhodope. Sofia,
Prof. Marin Drinov Publishing House, 261 p. (in Bulgarian
with an English summary).
Gergelchev, V. 1978. The Madan-Činar domal uplift – a new
local ore-controlling structure in the Eastern Rhodope
Mountains. – Rev. Bulg. geol. Soc., 39, 3, 321–326 (in
Bulgarian with an English abstract).
Gergelchev, V. N., D. Josifov. 1974. New ore-controlling dome
structure in the Eastern Rhodopes. – C. R. Acad. bulg. Sci.,
27, 10, 1415–1422 (in Russian).
Gergelchev, V. N., D. Josifov, I. Vaptsarov. 1977. Typical features of the structure and evolution of the Lozen dome. –
Ore-forming processes and mineral deposits, 7, 3–22 (in
Russian with an English abstract).
Goranov, A. 1960. Lithologie der Paläogenen Ablagerungen in
einem Teil der Ostrodopen. – Trav. sur la Géol. de Bulg.,
sér. géochim. et des gîtes métall. et non-métall., 1, 259–310
(in Bulgarian with a Russian and German abstracts).
Goranov, A., I. Boyanov. 1996. Bicer Formation and Leshni
kovo Formation – new lithostratigraphycal units in the

Pаleogene of the Lozen depression, East Rhodopes. – Rev.
Bulg. geol. Soc., 57, 1, 83–88.
Gradstein, F. M., J. G. Ogg, A. G. Smith (eds.). 2004. The
Paleogene Period. – In: A Geologic Time Scale. Cambridge
University Press, 383–401.
Harkovska, A. 1974. On the sense and the use of the term “fluidal texture“ (“flow layers“ instead of “fluidal texture“). –
Rev. Bulg. Geol. Soc., 35, 1, 95–98 (in Bulgarian).
Harkovska, A. 1995. Structure of the volcanic bodies.
Unpublished D.Sci. Thesis. Sofia, Geol. Inst., Bulg. Acad.
Sci., 335 p. (in Bulgarian).
Harkovska, A., Y. Yanev, P. Dikova. 1976. Acid volcanism
of a Late Eocene (Priabonian) age in the Eastеrn Rhodope
Paleogene depression. – C. R. Acad. bulg. Sci., 29, 4, 579–
582 (in Russian).
Harkovska, A., Y. Yanev, D. Bonev. 1981. Lozen volcano. –
In: Harkovska, A., Y. Yanev (Eds.). The Paleogene volcanism in the Mesta graben and the Central and Eastern
Rhodopes (South Bulgaria). Excursion guide-book.
Problem Commission IX. Sofia, Bulg. Acad. Sci., 74–89
(in Russian).
Harkovska, A., Y. Yanev, P. Marchev. 1989. General features of the Paleogene orogenic magmatism in Bulgaria. –
Geologica Balc., 19, 1, 37–72.
Iosifov, D., J. Nikolskji, D. Tsvetkova, D. Bonev, L. Blisnakov.
1982. Morphology of the Pre-Paleogene basement of the
northeastern part of the Madžharovo depression (according
to geophysical data). – Rev. Bulg. geol. Soc., 43, 2, 178–
189 (in Russian with an English abstract).
Ivanov, R. 1960. Der Magmatismus in der Paläogenen senkung
der Ostrodpen. Teil I – geologie. – Trav. sur la Géol. de
Bulg., sér. géochim. et des gîtes métall. et non-métall.,
1, 311–387 (in Bulgarian with a Russian and German
abstracts).
Ivanov, Z., D. Dimov, S. Dobrev, B. Kolkovski, S. Sarov.
2000. Structure and tectonic evolution of Rhodope massif. – In: Structure, Alpine evolution and mineralizations
of the Central Rhodopes area (South Bulgaria). Guide to
Excursion B, ABCD-GEODE 2000 Workshop, Borovets,
Bulgaria, 50 p.
Ivanova, R. 2005. Volcanology and petrology of acid volcanic rocks from the Paleogene Sheinovets caldera, Eastern
Rhodopes. – Geochem., mineral. and petrol., 42, 23–45.
Ivanova, R., K. Stoykova, Y. Yanev. 2000. Acid pyroclastic
rocks from the Sheinovetz caldera, Eastern Rhodopes:
Lithostratigraphy, characteristics and age. – Geochem.,
mineral. and petrol., 37, 47–56.
Ivanova, R., Z. Pecskay, Y. Yanev. 2001. K-Ar ages of the
volcanic rocks from the Paleogene Sheinovets caldera,
Eastern Rhodopes (Bulgaria). – C. R. Acad. bulg. Sci., 54,
3, 59–62.
Kamenov, B., Ch. Dabovski, A. Harkovska, B. Maneva, B.
Mavroudchiev, G. Stanisheva-Vassileva, L. Vassilev, Y.
Yanev. 2000. Late Cretaceous and Тertiary magmatism
and related metallogeny in Bulgaria: review and problems.
– In: Abstracts of ABCD–GEODE Workshop, Borovets,
Bulgaria, p. 33.
Krusteva, M., Tz. Antimova. 1975. Mineral-thermometry studies in the Lozen lead-zinc deposit, Haskovo district. – Oreforming Processes and Mineral Deposits, 3, 27–36 (in
Bulgarian with an English abstract).
Le Maitre, R. W. (Ed.). 1989. Classification of igneous rocks
and glossary of terms. Recomendation of the IUGS subcommission on the systematics of igneous rocks. Oxford,
Blackwell Sci. Publ., 193 p.
Lilov, P., Y. Yanev, P. Marchev. 1987. K/Ar dating of the East
Rhodope Palaeogene magmatism. – Geologica Balc., 17,
6, 49–58.

Marchev, P., B. Singer. 2002. 40Ar/39Ar geochronology of magmatism and hydrothermal activity of the Madjarovo baseprecios metal ore district, Eastern Rhodopes, Bulgaria. – In:
Blundell, D., F. Neubauer, A. von Quadt (eds.). Timing and
location of major ore deposits in an evolving orogen.
Geol. Soc. London Spec. Publ., 204, 137–150.
Marchev, P., G. Rogers, R. Conrey, J. Quick, O. Vaselli, R.
Raicheva. 1998. Paleogene orogenic and alkaline basic
magmas in the Rhodope zone: relationships, nature of
magma sources and role of crustal contamination. – Acta
Vulcanol., 10 (2), 217–232.
Marchev, P., M. Kaizer-Rohrmeier, Ch. Heinrich, M. Ovcharova,
A. von Quadt, R. Raicheva. 2008. Hydrothermal ore deposits related to post-extensional magmatism and core complex
formation: The Rhodope Massif of Bulgaria and Greece. –
Ore Geol. Rev., 27, 258–285.
Milovanov, P., V. Georgiev, P. Monchev. 2005. K-Ar dating
of the Paleogene late extensional magmatism in the Eastern
Rhodopes. – Ann. Univ. Mining and Geology “St. Ivan
Rilski”, 48, 1–geol. and geophys., 95–100.
Nedialkov, R., G. Pe-Piper. 1998. Petrology of the volcanism
in the southeastern part of the Momchilgrad-Arda volcanic
region, southeastern Bulgaria. – Acta Vulcanol., 10 (2),
243–254.
Nikolov, T., I. Sapunov. 2002. Stratigraphic Codex of Bulgaria.
Sofia, Prof. M. Drinov Publ. House, Bulg. Acad. of Sci.,
138 p. (in Bulgarian with an English abstract).
Nikova, L., A. Tzvetkov. 2000. Geophysical model of the
Lozen Volcano and the associated ore mineralization. – In:
Book of abstracts, Third National Geophysical Сonference.
Sofia, Оctober 11–13, 2000, 90–91.
Peccerillo, A., S. R. Taylor. 1976. Geochemistry of Eocene
calc-alcaline rocks from the Kastramonou area, Northern
Turkey. – Contr. Mineral. Petrol., 58, 63–81.
Raycheva, R. 2013. The magma mixing processes in the petrologic evolution of the Zvezdel paleovolcano. PhD Thesis.
Sofia, Geol. Ins. Bulg. Acad. Sci., 56 p. (in Bulgarian).
Velchev, Ts., B. D. Mavroudchiev, B. K. Kamenov, I. Petkov,
P. Nozharov, D. Damianov, Ch. I. Genchev. 1975. On
the deep structure and the Late Alpine igneous activity in
Southeast Bulgaria. – Ann. Univ. Sofia, FGG, 67, 1–geol.,
249–291 (in Russian with an English abstract).
Von Quadt, A., M. Kaiser-Rohrmeier, C. A. Heinrich, I.
Peycheva. 2012. Post-orogenic extension and hydrothermal ore formation: high-precision geochronology of the
Central Rhodopian metamorphic core complex (Bulgaria
– Greece). – In: Exhumation of High-grade Metamorphic
rocks (MCC), Magmatic Arc Systems and Strike-slip zones.
Intern. conference organized by Earth and Man National
Museum and Fac. Geol. and Geogr., Sofia University “St.
Kl. Ohridski”, 5–6.
Yanev, Y. 1998. Petrology of the Eastern Rhodopes Paleo
gene acid volcanism, Bulgaria. – Acta Vulcanol., 10 (2),
265–277.
Yanev, Y., R. Ivanova. 2010. Mineral chemistry of the collision-related acid Paleogene volcanic rocks of the Eastern
Rhodopes, Bulgaria. – Geochem., Mineral. and Petrol., 48,
39–65.
Yanev, Y., A. Harkovska, B. Mavroudchiev, Ts. Velchev, P.
Nozharov, D. Damianov. 1975. On the Lozen Paleogene
volcano and its relationships with the deep structure of
the Eastern Rhodope Mountains. – Geochem., Mineral.
and Petrol., 2, 90–101 (in Russian with an English
abstract).
Yanev, Y., B. Karadzhova, A. Andreev. 1983. Distribution of
alkalies and genesis of the acid volcanic rocks in a part of
East Rhodopes Paleogene depression. – Geologica Balc.,
13, 3, 15–44 (in Russian with an English abstract).

49

Yanev, Y., A. Harkovska, D. Bonev. 1989. The Priabonian volcano Lozen. – In: Stanisheva-Vassileva, G., S. Strashimirov,
Y. Yanev (Eds.). Alpine magmatism in the Srednogorie and
Eastern Rhodopes and related metallogeny. CBGA XIV
Congress, Excursion Guide-book E-2. Sofia, 86–98.
Yanev, Y., Y. Yordanov, R. Boyadjieva, P. Lilov, A. An
dreev. 1990. Geochemistry of the collision related acid
paleogene volcanism in the Eastern Rhodopes, Bulgaria.
– In: Geologica Rhodopica, 2, 2-nd Hellenic-Bulgarian
Symposium. Thessaloniki, 1989, Aristotle Univ. Press,
241–250.

Yordanov, B., S. Sarov, S. Georgiev, Y. Yanev, G. Dobrev,
V. Grozdev, E. Balkanska. 2008. Geological map of the
Republic of Bulgaria. scale 1:50 000. Slavyanovo Map
sheet. Sofia, Ministry of Environment and Water, Bulgarian
National Geological Survey.
Yordanov, B., S. Sarov, S. Georgiev, Y. Yanev, V. Valkov, E.
Balkanska, B. Grozdev, R. Marinova, N. Markov. 2008a.
Explanstory note on the Geological map of the Republic
of Bulgaria. scale 1:50 000. Slavyanovo Map sheet. Sofia,
Ministry of Environment and Water, Bulgarian National
Geological Survey, 96 p.
(Постъпила на 30.06.2014 г., приета за печат на 20.05.2015 г.)
Отговорни редактори Йоцо Янев и Камен Богданов

50

