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Метасоматичните скали при Гургулятски камък, Западно Средногорие.
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Abstract. The following alteration types are established in the Gurgulyatski Kamak area: propylite, propylite-argillic(?), sericite and
alunite (kaolinite-alunite). The sericitic rocks occur as a separate zone among weakly altered up to propylitic rocks. The mineral composition is represented by: albite, sericite, illite, quartz, zeolites, kaolinite, alunite, carbonates, pyrite, iron oxides, jarosite. The behavior of the
petrogenic elements is typical for the Secondary Quartzite Formation (advanced argillic altered rocks) from the Srednogorie Zone. Among
the trace elements is notable the presence of Sr with characteristic increased content in such rocks. The altered rocks differ sharply from
the host rocks by their increased fracturing. Three main joint systems are observed: 135/65° NE, trending at 350–170°, dipping 65–70° to
the west or east and 70–90°, dipping at 40–50° to the south.
The established geochemical anomalies of Cu, Pb, Zn, Sn, and Аg are weak, but Au is with increased background content and in single
samples reaches 1 ppm. The presence of characteristic rocks for the Secondary Quartzite Formation shows the presence of an epithermal
system of high sulphidation type. The development of a porphyry system is quite probable, but its distance and productivity are obscure.
The alunite rocks are also prospective as a raw material for the chemical and cement industry.
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Резюме. В района на Гургулятски камък са отделени пропилитов, пропилитово-аргилизитов(?), серицитов и алунитов
(каолинит-алунитов) тип изменения. Серицитовите скали изграждат самостоятелна зона сред слабоизменени до пропилитизирани скали. Минералният състав е представен от: албит, серицит, илит, кварц, зеолити, каолинит, алунит, карбонати, пирит,
железни хидроксиди и ярозит. Поведението на петрогенните компоненти е типично за формацията на вторичните кварцити в
Средногорието. От редките елементи се установява присъствието на Sr, с характерно натрупване в тези скали. Променените скали се очертават с повишена напуканост спрямо вместващата среда и паралелепипедна блокова отделност. Дългата ос на оформените блокове е в посока СЗ–ЮИ, ~310–130°. Ясно се открояват 3 основни пукнатинни системи: 135/65° СИ, 350–170°, затъващи
под ъгъл 65–70° на запад или изток и 70–90°, затъваща с ъгъл 40–50° на юг.
Установените геохимични аномалии на Cu, Pb, Zn, Sn и Аg са слаби, но Аu e с повишено фоново съдържание, а в отделни
проби достига 1 g/t. Присъствието на характерни скали от формацията на вторичните кварцити (интензивно аргилизирани скали)
показва наличието на епитермална система от високосулфидизиран тип. възможно е присъствието и на порфирна система, но
отстоянието до нея и продуктивността ѝ са твърде неясни. Алунитовите скали представляват и интерес като суровина за химическата и циментовата промишленост.

Ключови думи: алунит, кисело-сулфатен тип изменения, вторични кварцити, интензивна аргилизация, металогения,
Западно Средногорие.

Въведение
За разлика от други находища на променени скали от Западното Средногорие (фиг. 1) (Velinov,
1973; Bayraktarov, 1993; Bajractarov, 1994; Ve
linov et al., 2007), за характера на хидротермалните промени и рудоносната перспективност на

тези в района на Гургулятски камък (фиг. 2, 3)
съществуват малко и противоречиви данни. За
пръв път те са отбелязани от Belev (1960), като
„пиритна пропилитизация“, окварцяване и лимонитизация по пясъчници. Като рудопроявление
районът на Гургулятски камък е описан при геоложкото картиране в М 1:25 000 (Стоянов и др.,
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Фиг. 1. Геоложка схема на Западното Средногорие с находищата на променени скали (по Velinov et al., 2007, с
изменения)
1 – Терциер, 2 – горнокреден интрузивен комплекс, 3 – горнокреден ефузивен комплекс, 4 – предгорнокредни формации,
5 – тектонски нарушения; находища на променени скали: 6 – контактно хидротемалнопроменени (уралитизирани) андезитови лавобрекчи, 7 – кварц-серицит-адуларови, кварц-адуларови и пропилитизирани скали, 8 – пропилитови, аргилизитови и кварц-серицитови скали, 9 – вторични кварцити
Fig. 1. Geological sketch of the Western Srednogorie with the occurrences of the altered rocks (modified from Velinov et
al., 2007)
1, Tertiary; 2, Upper Cretaceous intrusive complex; 3, Upper Cretaceous effusive complex; 4, pre-Upper Cretaceous formations;
5, faults; occurrences of altered rocks: 6, contact hydrothermally altered rocks (uralitized) andesite lava-breccias; 7, quartz-sericiteadularia, quartz-adularia and propylitic rocks; 8, propylic, argillic and quartz-sericitic rocks; 9, secondary quartzites

1975ф1). На площ от 0,02 km2 са отбелязани две
петна от вторични кварцити с минерален състав
главно от кварц (до 70%) и алунит (до 30%), както
и малки количества от серицит, железни хидроксиди, хидрослюда, ярозит, циркон и пирит. Тялото
от вторични кварцити е описано като разположено
на пресечница на разломи със СЗ и СИ посока. На
500 m северно от Гургулятски камък е регистрирана слаба геохимична аномалия по вторичен ореол
на Ag, Pb, Zn, Cu и Sn.

Според Bairaktarov & Mutavčiev (1984) метасоматитите имат концентрично развитие с вторични
кварцити във вътрешната част на променените
площи или по разломите. В табличен вид са изредени: зеолит-карбонатна асоциация, пропилитизация, аргилизация, серицитизация и вторични
кварцити.
При търсещопроучвателни работи Ковачки и др.
(1985ф2) отбелязват широко развитие на диори
тови порфирити, без това да се подкрепя от извър-

1
Стоянов, И., С. Христов, Т. Костадинов, Я. Миланова, Н.
Найденов, Л. Кацаров, Н. Викторов, Г. Деспотов, Ф. Кожухарова,
В. Радивоева, В. Дюлгеров. 1975ф. Доклад върху геологията на
части от Западното Средногорие и Любашката верига. С., На
ционален геофонд – IV 282.

2
Ковачки, И., А. Младенов, В. Ковачка, Н. Захариева, Г. Да
чев, В. Бояджиев. 1985ф. Доклад за резултатите от проведеното
търсене и геоложка оценка на рудопроявление Гургулят (комплексни геолого-геофизични работи в М 1:10 000 и М 1:5000, проведени през 1985 г.). С., Национален геофонд – IV 371.
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Фиг. 2. Типове метасоматични изменения около Гургу
лятски камък
1 – алунитов и алунит-каолинитов (вторични кварцити),
2 – кварц-серицитов, 3 – пропилитово-аргилизитов, 4 – слабоизменени до пропилитови, 5 – непроменени скали, 6 –
предполагаем разлом
Fig. 2. Types of alterations in the vicinity of Gurgulyatski
Kamak
1, alunite and alunite-kaolinite (secondary quartzites); 2, quartzsericitic; 3, propylite-argillic; 4, weakly altered to propylitic;
5, unaltered rocks; 6, inferred fault

шените микроскопски изследвания. Като изменени
скали са описани кварц-серицитови метасоматити,
а по сондажни данни – скарни и скарноиди. Бегло
са споменати вторични кварцити, но не са нанесени на геоложката карта и не са посочени фациални
разновидности. По сондажни данни дебелината
на вторичните кварцити е от порядъка на 12 m.
Авторите смятат, че разглежданото от тях рудопроявление е ново и няма общо с това, вече наре-

чено Гургулятски камък. В резултат на геоложките
дейности (картировка в М 1:5000; 15 бр. сондажа,
канави, геохимично опробване) са изчислени прог
нозни запаси за медни руди. Наличните графич
ни материали в отчета на Ковачки и др. (1985ф),
които ползвахме, са без топографски ориентири
и координати и локализирането на изработките е
доста условно. Този факт, както и позицията на авторите, че рудопроявлението е различно от това,
установено от Стоянов и др. (1975ф) поставя известна условност в това, какво се разбира под „рудопроявление Гургулятски камък“.
Байрактаров (Bayraktarov, 1993; Bajractarov,
1994) определя рудопроявление Гургулятски камък като меднопорфирен тип, поставяйки го на
картата сред зона от кварц-серицитови скали. В
личен разговор след публикуването на предварителното съобщение (Nakov et al., 2010) той изрази
мнение, че описваният от нас обект се отличава от
смисъла, който той влага.
Обект на настоящето изследване са променените скали, разкриващи се на повърхността в района
на височината Гургулятски камък и северно от нея,
намиращи се в близост до с. Гургулят (фиг. 1, 2, 3).
По площ то обхваща установените рудопроявления от Стоянов и др. (1975ф) и Ковачки и др.
(1985ф), които до голяма степен според нас се
припокриват. Описаните от Ковачки и др. (1985ф)
високотемпературни метасоматити от скарновия
етап, алкални метасоматити (калиевoфелдшпатовобиотитова асоциация) от предрудния етап, както
и синрудните изменения, съпровождащи рудния
стадий, са извън обекта на настоящото изследване.
Причината за това е, че не разполагаме със собствени образци от дълбочина, както и поради противоречивата информация в този източник.
Marinova et al. (2010a) отбелязват „проявление Гургулятски камък“, намиращо се при едноименната височина, непосредствено на запад от
с. Гургулят. Според тях „…там се разкриват две
тела от вторични кварцити.“ Тези автори го разглеждат като полиметално, цитирайки данните на
Стоянов и др. (1975ф). Според същите автори перспективността му не е изяснена.

Фиг. 3. Гургулятски камък с поглед от ЮЗ към СИ
Fig. 3. Gurgulyatski Kamak, view from SW to NE
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Рудопроявление Гургулят е споменато и посочено на фигура и от Mutafchiev (1983), както и
от Iliev et al. (1992). За разлика обаче от другите
споменати рудопроявления в тези работи липсва
всякакво описание за него.

или Мелянска свита – Sinnyovsky et al., 2012),
които според Sinnyovsky et al., (2012) в района на
Гургулят представляват заграбени блокове, без
нормални стратиграфски граници.

Геоложка позиция
Хидротермално изменените скали и едноименното
рудопроявление се намират в мест. Гургулятски
камък, западно от с. Гургулят, в Западното Сред
ногорие (фиг. 1, 2, 3). Средногорието е част от
регионална островно-дъгова система, чието образуване на територията на България се свързва
със северновергентна субдукция през Kъсната
Kреда (Boccaletti et al., 1974). То е и част от регионален металогенен пояс с медна специализация (Vassileff, Stanisheva-Vassileva, 1981), отделен и като Апусени-Банат-Тимок-Средногорски
(ABTS) магматичен и металогенен пояс (Popov et
al., 2000).
В съвременния морфотектонски план Западното
Средногорие представлява добре индувидуализирана единица от общия строеж на Средногорието
(Bončev, 1946). Западното Средногорие е известно
като „Софийски комплексен ров“ (Bončev, 1970),
Вискярско-Витошки синклинорий (Gočev et al.,
1970) или Софийски синклинорий (Vrublyanski,
1971). Скалният пълнеж на единицата се определя от наличието на горнокредни седиментни,
вулканогенно-седиментни и вулкански скали с
турон-мастрихтска възраст, като възрастта на
магматизма е в интервала кониас–кампан (Di
mitrova et al., 1981). Магматизмът има специфич
ни черти, които го отличават от останалите части
на Средногорието, като преобладават вулкан
ските продукти (Stanisheva-Vassileva, 1980). До
миниращата посока на гънковите и разломните
структури е 120–140° (Vrublyanski, 1971).
В околностите на с. Гургулят се разкриват
предимно скалите от горнокредния седиментновулканогенен комплекс, представени от долната
вулканогенно-седиментна задруга с възраст Ко
ниас–Сантон и задругата на амфиболовите и амфибол-биотитовите андезити с кампанска възраст.
Последната е изградена почти само от вулкански продукти – ефузивни и вулканокластични, а
също така и широко развит субвулкански фациес.
Установяват се и пачки от седиментни скали – пясъчници, мергели, варовици (Zagorchev et al., 1991,
1995). Според по-новата литостратиграфска подялба (фиг. 4) (Marinova et al., 2010a, b; Sinnyovsky
et al., 2012) изменените скали са разположени сред
Делянския вулкански комплекс с кониаска възраст, характеризиращ се с присъствието на андезити и пирокластити. Сред тях се разкриват и тела от
глинести варовици и мергели в алтернация (мергелно-варовикова задруга – Marinova et al., 2010a
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Фиг. 4. Геоложка карта на района (по Marinova et al.,
2010b; Sinnyovsky et al., 2012, с изменения и допъл
нения)
1 – Кватернер; 2 – глинесто-въгленосна задруга (Понт); 3 –
Росоманска свита (Горен Кониас–Сантон–Долен Кампан)
с дайки; 4 – Делянски вулкански комплекс (най-горен
Турон–Кониас): с точки – биотит-амфиболови андезити заедно с варовиково-пясъчниковата задруга (Горен Турон),
с квадратчета – заедно с биотит-амфиболови андезити;
5 – Изворска свита (Турон); 6 – Сливнишка свита (Горна
Юра–Долна Креда); 7 – посока и наклон на пластова повърхнина; 8 – разлом: a) с неустановен характер, b) разсед
(с пунктир – предполагаем)
Fig. 4. Geological map (modified from Marinova et al.,
2010b; Sinnyovsky et al., 2012)
1, Quaternary; 2, Clayey-coal-bearing formation (Pontian);
3, Rosoman Formation (Upper Coniacian–Santonian–Lower
Campanian) with dykes; 4, Delyan volcanic complex (Upermost
Turonian–Coniacian): with dots biotite-amphibole andesites together with limestone-sandstone formation (Upper Turonian);
with rectangles together with biotite-amphibole andesites;
5, Izvor Formation (Turonian); 6, Slivnitsa Formation (Upper
Jurassic–Lower Cretaceous); 7, bedding; 8, fault: а) оf unclear
type, b) normal fault, in dashed – suggested

Методика
За характеризиране на зоналността са използвани подбрани представителни образци от различните типове хидротермално изменени скали. За
целта са използвани микроскопски наблюдения,
в комбинация с рентгено-флуоресцентен силикатен и атомно-абсорбционен анализ (за Li) в
Геологическия институт при БАН. Елементитеследи са анализирани с ICP-AES (Геологически
институт при БАН). Минералите, характеризиращи хидротермално изменените скали са изследвани с електронен микроскоп JEOL JSM-35 CF с
TRACOR NORTHERN-TN 2000 микроанализа
тор в Евротест-Контрол, София от Х. Станчев. За
проби от алунитови кварцити са приложени аналитични данни от REE чрез ICP-MS в ACME Lab.,
гр. Ванкувър, Канада.

Зоналност на метасоматичните
скали
Минералогията и геохимията на изменените скали
позволява да се отделят основно 3 типа променени
скали (фиг. 1, 2): вторични кварцити (интензивно
аргилизирани скали), кварц-серицитовите скали
и пропилити. Недобрата разкритост на терена не
позволява пълноценно проследяване на преходите
между отделните метасоматични зони. Твърде е

възможна липсата и/или слабото развитие на някои зони.
Данните, с които разполагаме, позволяват да се
очертае най-ясно зона от вторични кварцити с централна част от алунитови скали, които неравномерно прехождат в каолинит-алунитови. Масивът
от вторични каолинит-алунитови кварцити е от
големи разкрития с височина до ~5 m около самата кота Гургулятски камък (фиг. 2, 3, 5). Видимата
дебелина на цялата зона с вторични кварцити по
теренни данни е ~30 m.
Микроскопските и дифрактометричните из
следвания на алунитовите кварцити от Гургулят
ски камък показват вариращи съдържания на
кварц – до 49%, алунит – до 34%, каолинит – до
40%, илит – до 16%, пирит – 1%. Прави впечатление ниското съдържание на алунит (3–4%) в пробите с максимално участие на каолинит.
Между алунитовите кварцити и пропилитите има интервал от няколко до десетина и повече
метри, за който може да се допусне, че скалите са
от пропилитово-аргилизитов тип (Табл. Id). От
делената на картата на Bayraktarov (1993) зона на
аргилизация обаче се нуждае от теренни и микроскопски доказателства. Ние не попаднахме на образци, подкрепящи нейното съществуване.
Кварц-серицитовите скали (Табл. Ic) са добре
развити на ~1000 m северно от височината Гур
гулятски камък. Поради слабата разкритост тази
зона е с неясна форма и граници. Допълнителни

Фиг. 5. Теренна снимка на разкритие на вторични кварцити
Fig. 5. Field picture of an outcrop of secondary quartzites
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ТАБЛИЦА I

PLATE I

ТАБЛИЦА I
Микроскопски снимки на скалите при Гургулятски камък
а. Слабо променен андезит със запазени порфири от плагиоклаз (Pl) и амфибол (Amf).
b. Пропилитов тип изменение с прожилка от зеолит (Zeol) и развитие на карбонат (Ct).
с. Кварц-серицитов (Q-Ser) тип изменение.
d. Каолинит-алунитов (Kaol-Alu) тип изменение.
Кръстосани николи, мащабната линийка отговаря на 0,2 mm.
PLATE I
Microphotographs of the rocks from Gurgulyatski Kamak
a. Weakly altered andesite with plagioclase (Pl) and amphibole (Amf) preserved porphyries.
b. Propilitic alteration type with zeolite (Zeol) veinlet and carbonate (Ct).
c. Quartz-sericitic (Q-Ser) alteration type.
d. Kaolinite-alunite (Kaol-Alu) alteration type.
Cross-polarized light Nicols, scale bar – 0.2 mm.

затруднения за оконтурването ѝ създава и обстоя
телството, че серицитови изменения се налагат и
по седиментни скали, главно пясъчници.
В СЗ посока, на 100 m от кота Гургулятски
камък се наблюдават няколко малки разкрития (до 5–6 m2) от изветрели сиво-синкави про
пилитизирани дребнозърнести андезити. Пропи
литизираните скали са изградени от албитизиран
и слабосерицитизиран плагиоклаз, серицит и карбонат по основната маса, с тънки жилки от кар10

бонат и зеолити (Табл. Ib). На почти същото разстояние от котата в западна посока се наблюдават
късчета от пропилитизирани дребнопорфирни
андезити с червеникав стилбит в тънки жилки. В
други случаи, със засилване на изменението, плагиоклазите са заместени от албит, илит и кварц,
амфиболите – от рудни минерали със запазване
на реликтови участъци, а в основната маса се образуват илит и каолинит. При по-слабо изменените андезити плагиоклазите частично са заместени

от албит и илит, докато амфиболите са запазени.
На места има струпвания от рудни минерали и
слабо окварцяване.
На повърхността не попаднахме на типични
пропилити с епидот и хлорит. Като се доверим
на някои данни от микроскопските описания на
сондажната ядка (Ковачки и др., 1985ф), може
да се приеме, че във вертикалната зоналност под
кварц-серицитовите скали в дълбочина са развити типични пропилити с албит, карбонат, хлорит,
хидрослюда, кварц, титанови минерали, рудни
минерали, в отделни случаи с епидот и много рядко тремолит-актинолит. Често се описва биотит,
чийто генезис не е коментиран. Според нас една
от възможностите е той да е от контактно-хидротермален или от друг метасоматичен тип. Ковачки
и др. (1985ф) разглеждат зеолитите като част от
пропилитизираните скали. Последните обаче са
от „средногорския тип“, изведен от Kostov (1970)
и не са свързани с пропилитизацията като част от
метасоматичната зоналност, още повече, че се наблюдават и сред неизменени вулкански скали.

Минераложка характеристика
на метасоматичните скали
Интензивната хидротермална промяна затруднява
макроскопското и микроскопското разпознаване
на първичната скала. Изходната скала се предполага само по косвени белези. Макроскопски вторичните кварцити (фиг. 5) са светли, сиво-бели с
кремави до ръждивокафяви оттенъци и много здрави при разчупване. Наблюдават се участъци, наподобяващи порфирна скала (с порфири до 1 mm).
На места се установяват силноокислени жилки
(вероятно от първични сулфиди) и кубични празнини от пирит(?). В отделни случаи има запазени
реликти от порядъка на 1–2 сm, които наподобяват
първични слоеве на течение (флуидалност), в редуване със слоеве на брекчиране, подсказващи за
първичния вулкански характер на изходната скала. Хидротермално-метасоматичните изменения
са развити най-вероятно по андезити (Табл. Ia) и
кластолави, но макар и рядкото наличие на гнезда
от реликтов кварц подсказва възможност и за дацитов състав на изходната скала.
Изследванията на микроскопски препарати от
повърхността не показват голямо минерално разнообразие. Установени са:
албит – замества плагиоклазите петнесто до
почти пълно, като анализите показват остатъци от
СаО (табл. 1);
серицит и илит – развиват се като фини люспи, частично и неравномерно по плагиоклазите
и основната маса. Заедно с кварца те участват в
състава на кварц-серицитовите метасоматити на
~1000 m ССЗ от Гургулятски камък в посока на
Голема Вишая (фиг. 2, 4). Съставът на серицита

Таблица 1
Химичен състав (тегл.%) и структурна формула на
албит от рудопроявление Гургулятски камък
Table 1
Chemical composition (wt%) and structural formulae of albite
from the Gurgulyatski Kamak ore occurrence
1
68,59
SiO2
Al2O3
17,63
FeO tot.
CaO
0,48
Na2O
10,75
K 2O
0,62
BaO
based on 8 O
Si
2,95
Al
0,89
Fe
Ca
0,02
Na
0,89
K
0,04
Ba

2

3

4

65,66
21,62

62,22
22,98
0,37
3,91
8,68
0,39
0,14

65,41
22,25
0,06
2,43
9,16
0,43

2,73
1,18
0,01
0,18
0,74
0,02

2,86
1,15

2,21
10,16
0,12

2,88
1,12
0,10
0,86
0,01

0,11
0,78
0,03

Образци (Samples) No: 1 – 636/1c; 2 – 636/6c; 3 – 636/7;
4 – 636/9

(табл. 2) е относително постоянен, със съдържание
на K2О от 8,41 до 9,72%. Съотношението Si/Al в повечето случаи е ~1,3 (от 1,19 до 1,52). Обикновено
присъстват Fe2O3 (до 1,14%) и TiO2 (до 1,15%). В
единични случаи се установяват MgO (0,23%) и
MnO (до 0,08%);
зеолити – изграждат малки жилки и гнезда в
преходните зони и в неизменените андезити или
частично метасоматично заместват плагиоклазите
(табл. 3);
кварц – основен минерал в алунитовите кварцити (до 60–70%) и в кварц-серицитовите скали.
Метасоматичният кварц е сравнително микро- до
дребнозърнест. Заместването на първичните минерали е интензивно и рядко се виждат реликти от
тях или белези на реликтова структура от изходните скали;
каолинит – сив и микрозърнест, основен минерал на вторичните кварцити. B метасоматичните
скали той се наблюдава като струпвания;
алунит – типоморфен минерал на вторичните
кварцити. Подобно на кварца и каолинита той е
неравномерно разпространен в метасоматитите,
образува струпвания, като по-рядко се наблюдава
псевдоморфно заместване на първичните скалообразуващи минерали. По микроскопски данни е с
люспест хабитус и размери до 0,2 mm, сив до жълтеникав на цвят. По химизъм алунитът е натроалу11

Таблица 2
Химичен състав (тегл.%) и структурна формула на серицит от рудопроявление Гургулятски
камък
Table 2
Chemical composition (wt%) and structural formulae of sericite from the Gurgulyatski Kamak ore
occurrence
Sample

1

2

3

SiO2
51,19
52,02
52,86
0,80
0,65
TiO2
32,80
33,24
32,49
Al2O3
0,61
0,64
0,56
FeOtot.
MnO
MgO
8,80
8,41
9,18
K2O
Total
93,40
95,11
95,74
based on Si + Al + Ti + Fe + Mn + Mg = 6
Si
3,40
3,38
3,45
Ti
0,04
0,03
AlIV
0,60
0,58
0,52
1,97
1,96
1,97
AlVI
Fe
0,03
0,03
0,03
Mg
K
0,75
0,70
0,77
OH
2,70
2,21
2,14

4

5

6

7

50,57
0,19
33,63
1,14
0,08
0,23
9,13
94,97

51,35
0,14
34,05
0,51
0,06

52,50
0,14
34,45

50,38
1,15
32,84
0,62

8,80
94,91

9,00
96,09

9,72
94,71

3,31
0,01
0,68
1,91
0,06
0,02
0,76
2,23

3,35
0,01
0,64
1,97
0,03

3,38
0,01
0,61
2,00

3,34
0,06
0,60
1,97
0,03

0,73
2,26

0,74
1,99

0,82
2,40

Таблица 3
Химичен състав (тегл.%) и структурна формула на зеолити от рудопроявление Гургулятски
камък
Table 3
Chemical composition (wt%) and structural formulae of zeolites from the Gurgulyatski Kamak ore
occurrence
Sample
SiO2
Al2O3
CaO
Na2O
K2O
BaO
H2O*
based on 48 O
Si
Al
Ca
Na
K
Ba
H2O
E%

1

2

3

4

5

6

54,03
20,82
9,79
0,72
1,54

53,00
21,01
10,25

58,14
18,88
7,99
1,51
0,62

54,16
21,19
9,85
0,96
0,66

54,04
21,19
9,30
1,67
0,61

54,39
21,74
10,79

12,86

13,18

13,19

12,26

17,57
6,47
2,58
0,87
0,25

16,48
7,61
3,22
0,55
0,26

16,47
7,61
3,04
0,99
0,22

16,39
7,72
3,48

12,98
+ 3,02

13,39
+ 4,97

13,39
+ 4,39

12,32
+ 5,90

13,10
16,51
7,49
3,21
0,44
0,59
13,35
+ 0,54

0,57
0,24
14,93
16,45
7,69
3,41
0,22
0,04
15,47
+ 8,00

H2O* е изчислена като разлика до 100%
E% – баланс на зарядите (Gottardi, Galli, 1985)
H2O* is calculated by different to 100%
E% – сharge balance (Gottardi, Galli, 1985)
Образци (Samples) No: 1 – 680/6; 2 – 681/3; 3 – 681/4; 4 – 682/2; 5 – 682/4; 6 – 682/6
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0,82

0,33

нит (фиг. 6) със съотношение на Na/K от 1,5 до 4.
В състава му (табл. 4) постоянно присъстват примеси от SrO и BaO (до 1%), СаО (до 0,5%), La2O3
и Nd2O3 (до 0,3%), Се2О3 (до 0,13%) и Fe2O3 (до
0,2%). Примесите на Р2О5 са до 0,8%, а на As2O5 –
до 0,14%. Установяват се и малки количества флуор (до 0,4%) и хлор (до 0,06%). По състав алунитът
е много сходен с алунитите от други находища на
Средногорието (Velinov et al., 2007);
карбонати – развити са главно в пропилитите като частични псевдоморфози по плагиоклазите и/или в струпвания и жилки. Представен е
главно калцит, но не е изключено да присъства и
манганокалцит;
пирит – сравнително рядко е със запазени кристали. Обикновено е променен в железни хидроксиди и ярозит.
От акцесорите в малки количества има циркон
и апатит.
При сондажните работи през 1985 г. (Ковачки
и др., 1985ф) са установени още рудни минерали:
пиротин, халкопирит, магнетит, марказит, борнит,
молибденит, както и супергенни: ярозит, железни
хидроксиди, хематит и глинести минерали.

Геохимични особености
Неизменените вулкански скали, по които са разви
ти описваните промени, са главно андезити от високо-K калциевоалкалната серия (Dabovski et al.,

Фиг. 6. K–Na–(Ca+Sr+Ba+REE) диаграма на алунити
Fig. 6. K–Na–(Ca+Sr+Ba+REE) diagram of alunites

Таблица 4
Химичен състав (тегл.%) и структурна формула
на алунит от рудопроявление Гургулятски камък
Table 4
Chemical composition (wt%) and structural formulae
of alunite from the Gurgulyatski Kamak ore occurrence
1

2

3,67
1,60
K2O
3,70
4,91
Na2O
CaO
0,07
0,45
SrO
0,75
0,22
BaO
0,35
0,87
Ce2O3
0,18
0,24
La2O3
0,11
0,01
Nd2O3
36,61
40,71
Al2O3
0,05
0,19
Fe2O3
37,78
38,31
SO3
0,54
0,74
P2O5
As2O5
F
0,31
Cl
0,05
Total
83,80
88,61
based on (S + P) = 2
K
0,33
0,14
Na
0,50
0,65
Ca
0,01
0,03
Sr
0,03
0,01
Ba
0,01
0,02
Ce
La
0,01
0,01
Nd
0,003
Al
2,99
3,26
Fe
0,002
0,01
S
1,97
1,96
P
0,03
0,04
As
F
0,07
Cl
0,01

3
2,54
4,56
0,27
0,89
0,98
0,13
0,26
0,28
37,69
0,10
38,58
0,79
0,14
0,28
0,04
87,53
0,22
0,60
0,02
0,04
0,03
0,003
0,01
0,01
2,99
0,01
1,95
0,05
0,01
0,06
0,01

4

5

2,26
5,66
0,51
0,08

2,42
4,60
0,20
0,04
0,06

0,16
37,69
39,26
0,67
0,01
0,40
86,70
0,19
0,73
0,04
0,003

37,00
39,04
0,22
0,42
0,06
84,07
0,21
0,61
0,02
0,002
0,002

0,003
2,96

2,96

1,96
0,04

1,99
0,01

0,08

0,09
0,01

1989, 1991, 2009). Съставът на изменените скали
(табл. 5) показва типични особености, характерни
за вторичните кварцити – SiO2, TiO2 и Al2O3 са относително инертни, докато Fe2O3, MgO и СаО се разтварят и изнасят от повечето зони. Нехарактерни
са високите стойности на СаО в пропилитизираните скали (нетипични пропилити с много карбонат)
и на Fe2O3 в серицитизираните скали (вероятно
първично силно пиритизирани). Na2О и K2О се изнасят частично, като участват в състава на алунита, респективно алунитовите вторични кварцити,
запазвайки съотношението помежду им от свежите скали. Повишени съдържания на K2О са характерни за серицитизираните скали.
От изследваните редки елементи (табл. 5) може
да се отбележи разпределението на Sr – разтваряне
13

Таблица 5
Химичен състав на хидротермално променени скали
от рудопроявление Гургулятски камък
Table 5
Chemical composition of hydrothermally altered rocks
from Gurgulyatski Kamak ore occurrence
1

2

3

4

5

SiO2, %
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
LOI
Total

59,29
0,52
17,06
5,93
0,15
2,49
4,82
3,68
2,32
3,25
99,51

70,38
0,32
4,62
3,24
0,24

58,99
0,67
17,06
11,75

59,38
0,53
16,23
1,20

64,52
0,59
13,74
0,90

11,45
0,89
0,42
8,19
99,75

0,37
0,60
3,98
6,14
99,56

0,42
2,02
0,91
18,34
99,03

0,35
2,65
0,84
16,61
100,20

Ba, ppm
Sr
Zr
V
Y
Ga
Cu
Zn
Pb
Ni
Co
Li
Ag

1187
612
87
147
14
3,5
39
53
3,4

74
38
267
45
12

1080
101
76
237
5
3,5
352
13
3,4

562
930
70
138
2

771
1120
76
120
1

15
3
10

1
0,5
3,4

0,1
2

0,1
<0,1

0,1
0,6

0,1
10
20,8

27
50
1
0,1
7
4,2

Скали: 1 – слабо изменен андезит; 2 – пропилитизирана;
3 – серицитизирана; 4 – каолинит-алунитов кварцит; 5 –
алунитов кварцит
Rocks: 1 – weakly altered andesite; 2 – propilitic; 3 – sericitic;
4 – kaolinite-alunite quartzite; 5 – alunite quartzite

в пропилитизираните и серицитизираните скали и
натрупване в интензивно аргилизираните (вторични кварцити), напълно в съответствие с разпределението на този елемент в други зони с интензивна
аргилизация в Средногорието и Родопите (Hikov,
2004). Относително инертно поведение показват
Ba, Zr, V и Pb, а склонност към разтваряне и изнасяне – Y, Ga, Zn, Li и Ag.
С данни за съдържания на редкоземните елементи (REE) разполагаме само от една проба (табл. 5,
проба 5) от алунитови интензивно аргилизирани
скали от Гургулятски камък, които са както следва
(ppm): La – 8, Ce – 13,82, Pr – 1,4, Nd – 5,3, Sm – 0,5,
Eu – 0,2, Gd – 0,2, Tb <0,1, Dy – 0,2, Ho <0,1, Er –
0,2, Tm <0,1, Yb – 0,2, Lu <0,1, ∑ REE – 30,02. Те са
сравнени с данни от свежи андезити от Бурелските
палеовулкански центрове, публикувани от Dabovski
et al. (2009). Съдържанията на REE са доста ниски,
14

Фиг. 7. Разпределение на REE в алунитови интензив
но аргилизирани скали (квадратчета) от Гургулятски
камък, сравнени с неизменени андезити (кръгчета) от
Бурелските вулкански центрове (Dabovski et al., 2009)
Fig. 7. REE patterns of alunite advanced argillic altered
rocks (square) from Gurgulyatski Kamak, compared with
unaltered andesites (circle) from the Burela volcanic cent
ers (Dabovski et al., 2009)

но сравними с по-бедните на REE вулкански скали
от района. Хондрит-нормираното разпределение на
REE в алунитовите кварцити показва повишена мобилност на средните и тежки REE, които се извличат от скалите (фиг. 7). Леките REE са относително инертни и се запазват в алунитовите изменени
скали, като се включват в новообразувания алунит.
Разпределението на REE в алунитовите скали от
Гургуляски камък има същите характеристики, както и в находищата Асарел, Песовец и Петелово от
Централното Средногорие (Hikov, 2014).
Впечатление прави високото съдържание на Cu
в серицитизираните скали, което ги прави перспек
тивни в металогенно отношение, както и високото
съдържание на Ag в свежите вулканити, подобно
на Централното Средногорие (Kuikin, 2000). Съ
държанието на Au достига до 1 g/t.

Структурна характеристика
Наличието на достатъчно повърхностни разкрития
на вторични кварцити на фона на липсата или малкото разкрития от други типове изменени скали
позволява извличането на повече данни за структурното им положение.
Тялото от вторични кварцити се разкрива около
котата Гургулятски камък (903,5 m) (фиг. 2–5). Ви
сочината е част от заравненост с докватернерна въз
раст, чиято надморска височина достига до ~ 1000 m
в близките околности (фиг. 3).

Разкритието на тялото от вторични кварцити
има сравнително изометрична площ с размери
200 × 200 m в план, може би леко удължена в СЗЮИ посока. За неговите граници и съответно за
размерите на тялото е трудно да се съди, поради
закритостта в основата на склона и наличието на
почви и склонов насип. Няма съмнение обаче, че
тялото от вторични кварцити заема горната част на
възвишението, образувайки „шапка“. Kонтактите
му с непроменените и петрографски определими
заобикалящи го скали са неясни, но изглеждат резки. Като цяло зоната с променени скали е удължена в посока СЗ-ЮИ и се проследява на разстояние
поне 1 km в посока СЗ от Гургулятски камък към
Голема Вишая (фиг. 2, 4).
Поради своята твърдост и устойчивост на извет
ряне вторичните кварцити се открояват в релефа
(фиг. 3), което е обособило и образуването на възвишението. В СЗ посока то е част от повърхнината
на планация, но в ЮИ си край завършва със стръмен откос. Това, както и понижението на повърхнината на планация, непосредствено източно от
р. Гургулятска, подсказват възможността за наличието на разломна зона с посока ~30–50°, която да
разсяда разкритието от променените скали в тяхната източна част. Евентуалната роля на тази зона
за образуването на вторичните кварцити не е ясна,
поради липсата на данни за времето на формиране.
Вероятно тя е млада по своята изява, но нейното
развитие може да е било започнало много по-рано.
Подобна морфология се наблюдава в зони с вторични кварцити от Източното Средногорие (напр.
Дюни, Алефо тумба, Шарлан баир – Kunov et al.,
1996). Това предполага, че ако не за образуването,
то поне за запазването и открояването на зоните
с вторични кварцити, младите разломни движения
са от значение.
В разкрития променените скали образуват на
места стърчащи скални форми с размери 3–4 m
(фиг. 3, 5), вероятно поради по-силното окварцяване на отделни участъци. Открояват се с блокова
отделност, която обикновено е с паралелепипедна форма. Дългата ос на оформените блокове е в
посока СЗ-ЮИ, ~310–130°. Оформянето на тази
блокова напуканост се обуславя от наличието
на ясно оформени пукнатинни системи (фиг. 8).
Ясно се установяват 3 основни пукнатинни системи: 135/65° СИ, с посока 350–170°, затъваща под
ъгъл 65–70° на запад или изток и посока 70–90°,
затъваща с ъгъл 40–50° на юг. По повърхнините
на пукнатините се наблюдават множество харниши, които показват основно отседни движения с
разседен компонент. Обикновено пукнатините са
затворени, но могат да бъдат отворени до 2 сm. По
някои има следи от брекчиране. Наблюдават се
пукнатини с пълнеж до 0,5 сm от железни хидрок
сиди. Наличието на тези системи и обусловената
паралелепипедна напуканост показва сходство с
гранитната тектоника на някои магмени скали (Q,

S и L пукнатини). Вероятно първичната „флуи
далност“ оформя кръгова структура, каквато е
разкритието на вторичните кварцити. Въз основа
на споменатите факти може да се предположи, че
вторичните кварцити са развити върху вулканско
тяло в неговата гърлова част.
Структурните данни показват, че вторичните
кварцити са силно напукани, видимо в много повисока степен от скалите в района. Тази напуканост предопределя по-висока проницаемост на
средата, както и най-вероятната локализация на
зоната. Статистическите данни (осова симетрия на
напукаността), заедно с тези от теренните наблюдения на пукнатините показват, че най-вероятно
подхранващата зона на вторичните кварцити (възможно свързана с неразкрита интрузия) представ
лява тръбообразен (конусовиден) участък с линеен
елемент 180/50° (ЮЮЗ). Възрастта на пукнатините не може твърдо да се обвърже с времето на образуването на вторичните кварцити. Възможно е
пукнатините да са по-млади и тяхната локалицазия
да се дължи на реологичните свойства на скалите.
Фактът, че основните пукнатинни групи са близки по пространствено поведение с наблюдаваните разломи, подсказва, че те са образувани в едно
поле на напрежения, което е по-младо от времето
на формиране на вторичните кварцити. Затова и
установеният линеен участък може да представлява по-висока зона на напуканост на пресечницата
между Гургулятския възсед и предполагаемия разлом източно от Гургулятски камък.
Променените скали се разкриват сред седиментни, вулканогенно-седиментни и вулкански
скали. В непосредствена близост до променените
скали няма разкрития, годни за структурни изследвания. На разстояние от няколко стотин метра
може да се отличи слоистостта и нейното поведение. Пластовете затъват с твърде изменчиво поведение с преобладаващо потъване на ЮЗ, СИ и ЮИ.
Това предполага интензивно нагъване на вулканогенно-седиментния комплекс. Непосредствено
се установява само една гънкова генерация с посока на гънковите оси ~130° с мезогънки от порядъка на няколко метра с южна вергентност. В тях
се наблюдава неясно развит кливаж. Може да се
предположи наличието на поне още една гънкова
генерация. В непосредствена близост южно от зоната минава Гургулятският възсед (Marinova et al.,
2010a, b). Той се постава като тектонска граница
между Делянския комплекс и Росоманската свита.
Непосредствено в района на Гургулятски камък
той не се наблюдава поради закритост на терена от
южната страна на разлома.

Обсъждане и изводи
В района на Гургулятски, камък чрез установява
нето на типоморфни минерални асоциации, е до15

Фиг. 8. Структурни диаграми за вторичните кварцити, равноъгълна проекция, долна полусфера
a – полюсна диаграма на измерените пукнатини, b – β-диаграма на пукнатините с посоките на основните разломи по
теренни данни (червени полукръгове), c – диаграма на пукнатините с изявени 3 главни пукнатинни групи, d – генерализирана посока на разломите по теренни данни (плътни полукръгове) и на пукнатините (пунктирани полукръгове). те
са близки по поведение, предполагайки, че са образувани в едно поле на напрежения. Използвани програми GEOrient и
Geocalculator, свободни версии.
Fig. 8. Structural diagrams for the secondary quartzites, equal area net, lower hemisphere
a, pole-diagram of measured fractures; b, β-diagram of the measures fractures with the main fault system from field data (red semicircles); c, rose-diagram of the fractures with 3 main systems; d, generalized directions of the fault from field data (red semi circles)
and the joints (dashed red circles), they are close, suggesting that they originated in one stress-field. Used software GEOrient and
Geocalculator – free versions.

казано наличието на вторични кварцити (интензивно аргилизирани скали), кварц-серицитов и
пропилитов тип метасоматични изменения. На повърхността пропилитите са нетипични. Наличните
сондажни данни (Ковачки и др., 1985ф) допускат,
че в дълбочина те преминават в типични. Найизразителна е зоната с вторични кварцити. Те достигат до алунит-кварцови, но не и до монокварцови
зони. Характеристиката на вторичните кварцити в
Гургулятски камък няма съществени разлики от
този тип изменения в находищата и рудопроявленията от епитермален и порфирен тип в Западното
Средногорие (Velinov et al., 2007).
Въз основа на минералната асоциация алунит+
каолинит+кварц+пирит може да се предположат
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следните условия на образуване на вторичните
кварцити:
•• температурата не превишава 310 °С, която е
горна граница на стабилност на каолинита (Zarai
sky et al., 1981);
•• преминаването от алунит-каолинит-кварцови
към алунит-кварцови зони се дължи на увеличаването на активността на K+ и SO4–2;
•• киселинността на средата не достига максимални стойности и поради това не се образуват
монокварцови тилни зони.
Подобно на алунита от други рудопроявления и
находища в България (Lerouge et al., 2006) може с
голяма достоверност да се приеме ендогенен произход на алунита от Гургулятски камък.

За образуването на кварц-серицит-пиритовите
метасоматити е била необходима кисела среда с рН
до 4,5 и висок химичен потенциал на калия в епитермални условия. Слабата разкритост, пространствената откъснатост и малкото данни не позволяват категорично да се приеме връзка с вторичните
алунитови кварцити, т.е. те да бъдат определени
като серицитови вторични кварцити. По същите
съображения е затруднено и отделянето им в самостоятелна кварц-серицитова формация.
Видимо слабото развитие или отсъствие на
типични пропилити в латералната зоналност я
определя като непълно развита (Rusinov, 1989).
Причините за това могат да бъдат различни – от
структурно-разломно естество до особености от
физикохимичен характер (ограничен компонен
тен състав на разтворите, рязка промяна в актив
ността и т.н.). От съществено значение е и вероятно бързото затихване на хидротермалната
дейност.
Присъствието на вторичните кварцити доказва
съществуването на епитермална система от високосулфидизиран тип, но наличието на порфирна
система остава недоказано. Повишеното съдържане на Cu в серицитизираните скали е в подкрепа
на тази възможност. Като възможен елемент на
такава система са установените в дълбочина повисокотемпературни пропилити с тремолит-актинолит, както и наличието на биотит с предпола
гаем контактно-хидротермален или друг метасоматичен произход. Неясни са взимоотношенията и
с меднопорфирното рудопроявление Братушково
(Bajractarov, 1994), разположено непосредствено
на север. Наличието на епитермална система, гео

химични аномалии на Cu, Pb, Zn, Sn и Аg, повишеното фoново съдържание на Аu от порядъка на
0,005–0,1 g/t, достигащо в отделни проби до 1 g/t,
както и индикации на меднопорфирна система са
предпоставка за положителна оценка на металогенната перспективност на района на Гургулятски
камък. Установените до момента геохимични аномалии обаче са слаби. Неизразителни по интензивност и площ са и метасоматичните изменения.
Изчислените прогнозни запаси, базирайки се на
получените данни от търсещопроучвателните работи, са неубедителни. Наличието на епитермална система несъмнено говори за връзка с магмено
тяло и вероятна порфирна система, но отстоянието
до нея и продуктивността на последната са твърде
абстрактни. Максималната дълбочина на известните ни прокарани сондажи е 132 m, но тя е недостатъчна за коректни изводи, тъй като всички те са
спрени в изменени скали.
Металогенната перспективност на района остава неизяснена, така както е и за редица други близки находища на вторични кварцити и рудопроявления в района (Круша, Пищене, Клисура), поставяйки отново на дневен ред въпроса за „хилавата“
металогения на Западното Средногорие (Vassileff,
Stanisheva-Vassileva, 1989).
Алунитовите скали при Гургулятски камък представляват и ценна суровина за производство на специални цименти, на коагуланти за пречистване на
отпадни и питейни води и др. (Kunov et al., 2009).
Благодарности: Изследването е осъществено с
финансирането на Национален фонд „Научни изследвания“, проект НЗ-1405.
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