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Вести

Научна сесия в памет на Димитър Кожухаров

Бележитият български геолог Димитър Кожухаров ни на-
пусна преди 10 години. В негова памет Геологическият 
институт при Българската академия на науките проведе 
на 23 април 2015 г. кратка научна сесия. Изнесени бяха 
следните презентации:

Родопският масив и геоложкото наследство на • 
Димитър Кожухаров (И. Загорчев)
Офиолитовата асоциация в Родопския масив • (Е. 
Кожухарова)
Синметаморфни деформации и запазване на релик-• 
тна протолитна стратиграфия в метаморфните 
комплекси (И. Димитров)
Приносът на Димитър Кожухаров в изследванията • 
за определяне на хранилища на радиоактивни отпа-
дъци (Д. Евстатиев)
Димитър Кожухаров през погледа на един негов уче-• 
ник (С. Приставова)

Родопският масив беше основен мотив в научните из-
следвания и публикации на Димитър Кожухаров. В свои-
те дългогодишни изследвания той продължи традициите, 
наследени от изследванията на Георги Бончев, Страшимир 
Димитров и Комплексната геологическа експедиция, като 
успешно изгради една пълна литостратиграфска схема 
на Прародопския и Родопския комплекс в Централните 
Родопи, разпространена по-късно и върху целия Родопски 
масив. Тази литостратиграфска схема беше доста убедител-
но използвана от него и за провеждане на широкообхватни 
корелации, обхващащи целия Балкански полуостров. В 
оценката на тази литостратиграфска схема от позициите 
на съвременните знания за Родопския регион се очерта-
ват две основни мнения. Съгласно едното това са дейст-
вителни литостратиграфски последователности, в известна 
степен повлияни от синметаморфни деформации. Другата 
позиция разглежда схемата по-скоро като тектонострати-
графска, получена в резултат на интензивни синметамор-
фни деформации, като се оспорва валидността ѝ по отно-
шение на целия масив или поне на някои негови части. 
Биостратиграфските данни, публикувани от Кожухаров 
съвместно с Б. Н. Тимофеев и М. Конзалова, както и данни-
те за наличие на неопротерозойски Problematica (според 
определенията на П. Чумаченко и И. Сапунов) в скалите на 
Луковишката свита от Северните Родопи са в подкрепа на 
схващанията за наличие на действителна литостратиграф-
ска последователност, като тези данни са безспорен и зна-
чителен принос на Д. Кожухаров към родопската геология. 
Днес, почти 30 години след публикуването на тези статии, 
е очевидна необходимостта от нови изследвания, които да 
ревизират тези данни според съвременната таксономия.

Обобщени, основните постижения на Д. Кожухаров се 
свеждат до: 1. Утвърждава литостратиграфския подход при 
изследването на метаморфните скали в България. 2. Създава 
най-пълната литостратиграфска схема на метаморфните 
комплекси в Централните Родопи. 3. Доказва, съвместно с 

Б. Н. Тимофеев и М. Конзалова, прекамбрийската възраст 
на протолитите на Родопския комплекс. 4. Развива и до-
казва наличието на полиметаморфна и полидеформацион-
на история на метаморфните скали в България. 5. Съставя 
съвместно с широк колектив държавната геоложка карта в 
М 1:100 000 на Родопите. 6. Съставя тектонска карта на 
Родопския масив, основана на неговия постметаморфен 
строеж. 7. Заедно с Е. Кожухарова открива и описва не-
известни преди това скални разновидности в Родопския 
масив (джеспилити, гондити) и изследва базичните орто-
метаморфни и ултрабазичните скали в Родопите.

Димитър Кожухаров взе активно участие и в геоло-
гически изследвания на териториите на Алжир, Грузия, 
Гърция, Македония, Мозамбик, Таджикистан и други стра-
ни. Той беше и един от основните двигатели в организи-
рането на международното сътрудничество по проект 22 
„Прекамбрий в подвижните пояси“ на Международната 
програма за геологически корелации, както и на Проблем 
IХ „Земната кора“ на Междуакадемичното сътрудничество 
на социалистическите страни. Отличен организатор, той 
има големи заслуги както за съставянето на първата цялост-
на геологическа карта в М 1:100 000 на България, така и за 
укрепването на Геологическия институт и на Българската 
академия на науките. В организираните от него колективи 
са участвали повече от 30 български геолози, както и много 
чуждестранни колеги.

В своя доклад Евгения Кожухарова разгледа някои ас-
пекти на родопската геология в един по-различен ракурс. 
Поддържайки съществуването на два литостратиграфски 
комплекса: долен гнайсов (Прародопска надгрупа) и го-
рен пъстър (Родопска надгрупа), тя счита, че горният се 
състои от две свити: пъстра вулканогенно-седиментна, съ-
държаща офиолити в ниските стратиграфски нива и горна, 
карбонатна. Наблюдаваната сега последователност е ре-
зултат на нагъване с образуване на наклонени и лежащи 
изоклинални гънки. Офиолитовата асоциация включва об-
дуцирани фрагменти от серпентинизирана океанска кора и 
островнодъгов базичен вулканизъм. Метаморфните прояви 
при офиолитите протичат в различни зони в пределите на 
Земната кора, включително и еклогитизацията. Те отразя-
ват разнообразните термодинамични условия, през които 
преминава кристалинният фундамент на Родопския масив.

Бившият докторант на Д. Кожухаров Иван Димитров 
показа интересни примери за липсата на подобие между 
големите структури, установени в метаморфните ком-
плекси, и дребните структури, наблюдавани в конкретни 
разкрития на метаморфните скали. По този начин той ар-
гументира възможността за запазване на една литострати-
графска „мегапоследователност“ на фона на значителни 
синметаморфни деформации и транспониране на фолиа-
цията в метрови мащаби.

Димчо Евстатиев демонстрира приноса на Д. Ко жу-
харов в изследванията за определяне на подходящи скали 
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и структури за създаване на национално хранилище на ра-
диоактивни отпадъци (НХРАО). Д. Кожухаров взе учас-
тие в първите два етапа на изследванията: проучвания за 
разработване на концепция и планиране, и регионални 
проучвания. Безспорна е голямата роля на Кожухаров не 
само в организирането на тези изследвания, но и в кон-
кретните теренни проучвания, където той щедро споде-
ляше своите знания и опит в метаморфните и магматични 
терени. В резултат под негово ръководство са изготвени 
40 доклада, като неговото участие е решаващо в 15 от тях. 

Той е и основен автор в 16 научни публикации и докла-
ди на международни и национални конференции по тази 
тематика.

В спомените си за научния си ръководител Д. Кожухаров, 
неговата бивша докторантка Стефка Приставова очерта 
един вълнуващ портрет на големия специалист и ръково-
дител, който не жалеше време и усилия за подготовката 
на младите геолози, отнасяше се с тях като с равни колеги 
и хора, и неусетно им предаваше не само професионални 
„уроци“, но и богатия си житейски опит и хуманизъм. 

Иван Загорчев


