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Abstract. The first significant publication on eclogites (Escola, 1921) marked the start of the longest-discussed problem in petrology 
– the genesis and the place of eclogite formation and eclogite facies on the Earth. The mineral paragenesis of garnet, omphacite, rutile with 
rare inclusion of microdiamond in garnet requires conditions of T=800–1000 °C and P=0–60 kbar. According to the geothermal gradient and 
lithostatic pressure calculations, such conditions should exist at a depth of 60–250 km. The dominant nowadays “subduction-exhumation” hy-
pothesis does not offer a satisfactory explanation of the idea of deep subcrustal crystallization and the actual finding of eclogites in the middle 
parts of the Earthʼs crust among the amphibolites. Contradictions disappear if it is assumed that they are formed in situ in the geotribological 
zones of friction within the crust, where kinetic energy is generated, providing the necessary high temperature and pressure. 
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Резюме. Първата значителна публикация за еклогитите (Ескола, 1921) поставя началото на най-дълго коментирания проблем 
в петрологията – генезиса и мястото на образуване на еклогитите и еклогитовия фациес. Минералната парагенеза от гранат, ом-
фацит, рутил с рядко участие на микродиаманти, изисква условия Т=800–1000 °С и Р=20–60 kbar, каквито според изчисленията 
по геотермичния градиент и литостатичното налягане би трябвало да съществуват на дълбочина 60–250 km. Доминиращата днес 
„субдукционно-ексхумационна“ хипотеза не предлага удовлетворително решение за идеята за дълбочинна подкорова кристали-
зация и реалното намиране на еклогитите в средните отдели на Земната кора сред амфиболити. Противоречията изчезват, ако се 
приеме, че те се образуват in situ в геотрибологични зони на триене в пределите на кората, където се генерира енергия, осигуря-
ваща необходимите високи температура и налягане.

Ключови думи: еклогити, еклогитов фациес, геотрибологични зони, вълново въздействие.

Увод

През 1921 г. забележителният финландски пет-
ролог професор Пенти Елиас Ескола публикува 
статията “On the eclogites of Norway” (Eskola, 
1921) и с това слага началото на един от най-
оживено дискутираните проблеми в областта на 
метаморфната петрология, нестихващ и до днес 
– генезиса на еклогитите и мястото на еклогито-
вия фациес в земната кора. Това дава повод да се 
припомнят основните черти и противоречивите 
пунктове в проблема, които пречат той да наме-
ри удовлетворително решение.

Името еклогит, в смисъл „избран“, е дадено 
още през 1822 г. от абата-минералог Рене-Жюс 

Хаюи (1743–1822), член на Френската академия 
на науките, който описва впечатленията си от 
тяхната красота и необикновен състав. Първи 
единични находки от Алпите обаче са съобщени 
четири десетилетия преди това от Хорас-Бене-
дикт де Сосюр (1740–1799). Двамата изследо-
ватели оставят ценни петрографски колекции, 
които се пазят и досега. Еклогитите наистина 
заслужават дълготрайното внимание на геоло-
зите. Те са редки и живописни скали, съставени 
от яркочервени едри гранати, изумруденозеле-
ни омфацити, обхванати от снежнобели кварц-
фелдшпатови нишки (фиг. 1). Необикновеното 
при тях, обаче, е асоциацията с по-нискостепен-
ни метаморфни скали – най-често амфиболити 
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и по-рядко шисти и гнайси, което кара изследо-
вателите от ХХ век да ги смятат за образувани 
в по-дълбоки нива, при по-високи температу-
ри и налягане и извлечени оттам по тектонски 
път. Godar (2001), в един подробен исторически 
прег лед върху изследванията на еклогитите, 
представя различните интерпретации за произ-
хода им през последните двеста години, които 
се развиват успоредно с господстващата за свое-
то време парадигма.

Еклогитовият проблем е важен и заслужава 
по-широко обсъждане, защото засяга не само 
петрографската характеристика на въпросни-
те скали, но и термодинамичното състояние на 
Земната кора и влиянието на различни факто-
ри върху него. Целта на статията е да обърне 
внимание на най-съществените противоречия в 
днешната хипотеза относно мястото на еклоги-
тизацията и присъствието на еклогитите в мета-
морфните комплекси.

Генезис на еклогитите 

Първите описания на еклогитите са върху ос-
новния им минерален състав от гранат и пирок-
сен, последният наричан диалаг. Химичните 
анализи показват пълно сходство между еклоги-
тите, габрата и базалтите. Прогрес в познанията 
за скалите внася използването на поляризацион-
ния микроскоп от средата на XIX век, благо-
дарение на който се установяват характерните 
симплектитови структури на разпадане около 
пироксена и диафторитните келифитови обвив-
ки, заместващи граната. Докато петрографските 
и минераложките изследвания напредват бързо, 
с появяването на многобройни публикации, про-
изходът на еклогитите остава енигма. Първият 
дебатиран въпрос е: еклогитите метаморфни 
скали ли са или магмeни, попаднали сред ме-
таморфни. В спора взема участие и патриархът 

на българската геоложка наука Ами Буе, под-
държащ енергично метаморфния им произход, 
докато повечето от колегите му от немско-ав-
стрийската и френската петрографска школа ги 
приемат за магмeни, а феноскандинавската – за 
метаморфни. Между „магматистите“ в начало-
то е и самият Пенти Ескола, който, изучавайки 
еклогитите в Норвегия, решава, че те са криста-
лизирали от „еклогитова магма при високо на-
лягане“, а фолиацията отдава на „стрес по време 
на кристализацията“, но впоследствие коригира 
мнението си. Макар трудно и бавно, метаморф-
ният произход на еклогитите се утвърждава 
сред изследователите, приемайки метаморфна 
трансформация на габрови и базалтови прото-
лити, особено след като това бива доказано и 
експериментално (Green, Ringwood, 1972). Не-
зависимо от това, както отбелязва Godar (2001), 
някои автори и до днес вярват, че в мантията се 
образуват еклогити направо от магма. 

Петрографските изследвания, отразени в сто-
тици публикации и монографии, описват в под-
робности минералния и химичния състав на ска-
лите, специфичното за тях посткристализацион-
но разпадане на еклогитовата парагенеза и по-
степенното ѝ заместване от микросимплектити 
от диопсид, албит-олигоклаз и кварц, а в край-
ния етап – от амфибол и плагиоклаз. Следващи-
ят въпрос, върху който се съсредоточава мисле-
нето, е: по каква причина минералният състав на 
габрата и еклогитите е толкова различен, след 
като скалите имат еднакъв химичен състав. От-
белязва се също, че минералите от еклогитовата 
парагенеза са с по-плътна структура. Отговорът 
е по-високото налягане. Австроунгарският пет-
ролог Фредерик Беке (Becke, 1903) заключава, 
че еклогитите са високобарични еквиваленти 
на габрото и това, според Godar (2001), е най-
изобретателната идея в петрологията. От този 
момент нататък сред изследователите е поста-
вен нов основен въпрос: къде съществуват ус-
ловия за кристализация на еклогитовите мине-
рали. Междувременно находките на еклогити в 
кристалинните терени стават все по-чести. Ек-
логитови късове са намерени и в кимберлитови-
те тръби, което навежда на мисълта, че това са 
фрагменти от мантията (Fermor, 1914). Предпо-
лага се също, че под кората съществува еклоги-
тов слой (Goldschmidt, 1922; Escola, 1921, 1936; 
Holmes, 1926, Birch, 1952 и други автори), откъ-
дето са изтръгнати еклогитови тела, попаднали 
по тектонски път в по-високите нива на кората. 

Мястото на формиране на еклогитите е нови-
ят активно дебатиран въпрос: еклогити in situ vs. 
екзотични еклогити (Smith, 1988). На много мес-
та конкордантните взаимоотношения с вмества-
щите скали показват ясни белези на образуване 

Фиг. 1. Еклогит
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на място сред пластовете на по-нискобарични 
гнайси, обяснено с по-високата резистентност на 
еклогитите спрямо уязвимите на флуиди гнайси 
(Rubie, 1990 и други). Разбираемо е, че в тези 
случаи хипотезата за тектонското извличане от 
дълбочина е напълно неприложима. В геохи-
мичните разработки се акцентира на химичната 
близост между еклогитите и океанските плочи 
и рифтовите магматити (Montigny, Allègre, 1974 
и други). Еклогитовите въпроси се преплитат с 
въпроси от офиолитовите асоциации. Произхо-
дът на еклогитите се обсъжда много енергич-
но от десетки изследователи в стотици статии. 
Появяват се класификации, които се опитват да 
поделят скалите по типове и местоположение. 
Изказват се различни мнения и противоречиви 
интерпретации, което кара Колман и сътрудни-
ците му накратко да ги обобщят в „Еклогити и 
еклогити – различия и сходства“ (Coleman et al., 
1965), с което обаче дискусиите не стихват.

Мнозина от съвременните изследователи 
продължават да вярват в подкоровия генезис на 
еклогитите под 60 km, а при наличие и на микро-
диаманти – до 150–250 km т. е. в мантийни дъл-
бочини (Chopin, 2003; Pilchin, 2005; Mposkos, 
Kostopoulos, 2001; Dobrizhenitskaya, 2012 и др.) 
и съсредоточават вниманието си главно върху 
механизма на потъване и издигане на еклоги-
товия протолит. С развитието на плейт-текто-
никата широка популярност доби т. н. субдук-
ционно-ексхумационна хипотеза, според която 
клинове от базична/ултрабазична океанска кора 
субдуцират под континенталната и на някаква 
дълбочина, достигнали необходимите високи 
температури и налягане, прекристализират в 
еклогити, тела от които по-късно чрез „ексху-
мация“ се озовават в по-горните нива на кора-
та. На тази неясна представа се осланят мно-
зина петрографи, но дори и сред най-твърдите 
поддръжници отделни изследователи (Pilchin, 
2005) отбелязват, че докато субдукцията е реа-
лен и доказан процес, то обратният път от тези 
предполагаеми дълбочини до високите нива на 
Земната кора е неубедителен и оспорван. Съвре-
менните автори търсят по-приемливи версии за 
ексхумацията. Hacker & Gerya (2013) рисуват 
пет различни предполагаеми варианта на потъ-
ване на протолита по дълбочинна зона и връща-
нето му като еклогитизиран оттам. Dilek & Yang 
(2018) виждат изход в изнасянето на еклогитови 
микродиамант-съдържащи ксенолити посред-
ством топилки. Същевременно отбелязват, че 
еклогитови минерализации са установени в раз-
лични епохи и геоложки обстановки. 

Теоретично е напълно приемливо да се пред-
положи, че на някаква дълбочина в субдукцион-
ната зона, потъващата базична/ултрабазична 

океанска кора търпи еклогитизация, а на други 
места, според специфичните условия, и стопя-
ване. Но докато топилките проявяват същест-
вуването си чрез субдукционния магматизъм, 
то предполагаемите еклогити остават дълбоко 
на мястото на образуването си. Хипотетичната 
вяра в ексхумацията не дава логичен отговор на 
най-главния въпрос: как, противно на всички 
физични закони, тежките еклогитови тела биха 
се издигнали и преминали през гнайсите на ме-
таморфните комплекси до мястото, където ги 
намираме сега – средните нива на Земната кора, 
в зоната на амфиболитовия фациес точно сред 
самите амфиболити и то в конкордантни взаи-
моотношения с техните пластове.

Трябва да се отбележи обаче, че не всички 
метаморфисти следват безкритично въпросния 
хипотетичен модел „субдукция-ексхумация“. 
Desmond & Smulikowski (2007), в монографи-
ята “Metamorphic Rocks. A. Classification and 
Glossary of Тerms”, създадена по препоръка на 
Субкомисията за класификация на метамор-
фните скали (SCMR) към Международния съюз 
на геоложките науки (IUGS), в която участват 
22-ма изтъкнати петрографи-метаморфисти от 
различни страни, дават следното разяснение за 
високотермобаричния еклогитов фациес: „От-
криването на коесит и микродиамант в скали от 
коров произход показва, че тези скали са били 
засегнати от налягане, еквивалентно на това, на-
миращо се в мантията. Това разширява обхвата 
на метаморфните условия, които са действали 
върху коровите скали“. Авторите не атакуват 
пряко хипотезата за подкоровия мантиен гене-
зис на еклогитите, но достатъчно ясно допускат 
аналогични условия да са действали върху ска-
лите от кората, без да посочват прекия източник 
на енергия. 

Концепцията за метаморфните фациеси

Проблемът за генезиса на еклогитите е пряко 
свързан с концепцията за метаморфните фаци-
еси – гениалното творение на Пенти Ескола, 
идеята за която се появява още в дисертацион-
ната му работа от 1915 г. и бива разработвана и 
усъвършенствана в продължение на 20 години 
(Eskola, 1920, 1939). Метаморфният фациес се 
утвърждава като фундаментална идея в петро-
логията, която по нов принцип систематизира 
метаморфните скали според техния минера-
лен състав. Тя заменя схемата на Grubermann 
& Niggli (1924) за поделяне на метаморфните 
комплекси на епи-, мезо- и катазона, съобразно 
дълбочината. Кратката формулировка на кон-
цепцията е: скали с еднакъв химичен състав, 
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кристализирали при еднакви условия, имат ед-
накъв минерален състав. Използва се понятието 
индекс-минерали, въведено от Barrow (1893) за 
диагностициращите минерали за всеки фациес. 
Графичната схема, построена в координатна-
та система температура vs. налягане, очертава 
полетата на отделните фациеси според темпе-
ратурно-баричната устойчивост на съответни-
те индекс-минерали, които са със сравнително 
ограничено поле на устойчивост.

Ескола отделя осем метаморфни фациеса, 
които нарича по имената на базичните скали, 
с които той предимно работи: зеленошистен, 
епидот-амфиболитов, амфиболитов, пироксен-
хорнфелзов, санидинов, гранулитов, глаукофа-
ношистен (синьошистен) и еклогитов. Концеп-
цията бързо придобива популярност и прило-
жение сред петрографите, които виждат в нея 
един много по-точен метод за характеризиране 
и класифициране на метаморфните скали. Ня-
кои от изследователите прибавят и нови фаци-
еси, главно в нискотемпературната част, като 
пренит-пумпелиитовия и зеолитовия. Същест-
вен принос към концепцията прави Miyashiro 
(1961), който въвежда в графичната схема мо-
новариантната тройна точка на минералите киа-
нит, андалузит и силиманит и спрямо тях отделя 
три барични серии: 1) нискобарична андалузит-
силиманитова – тип Абакума; 2) среднобарична 
кианит-силиманитова – тип Баровиан, включва-
ща в последователност фациесите: зеленошис-
тен, епидот-амфиболитов, амфиболитов и гра-
нулитов, и 3) високобарична – синьошистен и 
еклогитов фациес.

През 2007 г., в споменатата по-горе моногра-
фия “Metamorphic Rocks. A. Classification and 
Glossary of Тerms”, в раздел 2 са предложени 
следните 10 фациеса (Smulikowski et al., 2007): 
1) зеолитов; 2) субзеленошистен; 3) зеленошис-
тен; 4) епидот-амфиболитов; 5) амфиболитов; 6) 
пироксен–хорнфелзов; 7) санидинов; 8) глауко-
фанов или синьошистен; 9) еклогитов; 10) гра-
нулитов.

Тъй като отделянето на фациесите се извърш-
ва по избрани индекс-минерали, винаги има еле-
мент на условност и повод за дискусии между 
петрографите за броя на фациесите, засягащ 
главно нискотемпературните и трансгресивните 
граници между тях.

Изработването на графичната схема на мета-
морфните фациеси внася нов смисъл и предиз-
викателство към интерпретацията за мястото 
на отделните фациеси в Земната кора. Схемата 
е построена в координатната система Т vs. P и 
когато тези параметри се разглеждат само във 
физичното им значение, тя съответства на вло-
жената в нея първоначална идея да представя 

полетата на индекс-минералите и на минерални-
те фациеси в зависимост само от температурата, 
налягането и химичния състав. Когато обаче на 
параметрите Т и Р се придаде смисъл съответно 
на температурен градиент (Тgr) и литостатично 
налягане (confining pressure – Рc), те автома-
тично се обвързват с дълбочината и мястото на 
фациесите се определя спрямо тях на съответ-
ните нива в кората. Така еклогитовият фациес 
и мястото на зараждането на еклогитите по из-
численията чрез Тgr и Рc започва да се търси на 
дълбочина между 60 и 150–250 km. И тогава се 
появява „субдукционно-ексхумационната“ хи-
потеза като един опит да се намери обяснение 
за всички онези теоретично и логично неразре-
шими проблеми за механизма на странстващите 
надолу-нагоре протолити и еклогитови тела.

Като петролого-минераложки кристализа-
ционен процес еклогитизацията засяга не само 
базичните протолити, а всички скални разно-
видности. Върху базичен субстрат се развиват 
еклогити sensu stricto, върху серпентинитов – 
гранатови лерцолити, при метапелити – фенги-
тови и кианитови шисти и при карбонатни скали 
– калцифири, последните с характерен състав 
от високотермобарични минерали: гранати, пи-
роксени, скаполити, шпинели, цоизит, доломит, 
флогопит и други. При това, самите еклогитизи-
рани скали се явяват най-често като тънки ивици 
или прослойки с дебелина от порядъка на мили-
метри до сантиметри, конкордантни на вмества-
щите ги метаморфити, което показва образуване 
на място и опровергава идеята за извличането 
им от дълбочина. В такъв случай единственият 
въпрос, който остава за разрешаване, е източни-
кът на енергия, осигурил необходимите за екло-
гитовата кристализация високи температури и 
налягане.

Темата за пряката зависимост между усло-
вията на кристализация (Т/Р), химичен състав и 
минералната фаза – като структура, кристален 
хабитус и фазови преходи, е развивана дълго-
годишно в българската геоложка наука от Иван 
Костов. Изводите му са илюстрирани с различни 
примери, един от най-популярните сред които е 
трансформацията на кварца в многобройни мо-
дификации при изменение на условията на крис-
тализация (Коstov, 1993). 

Източник на енергия при 
еклогитизацията в светлината  
на геотрибологичната хипотеза

Утвърдена традиция в петрологията на мета-
морфизма е да се търси източникът на топлина и 
налягане в дълбоките нива на земната кора чрез 
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изчисленията по геотермичния градиент и ли-
тостатичното налягане. Еклогитизацията, като 
термодинамичен веществен процес, обаче, не се 
нуждае от дълбочина, а преди всичко от енергия, 
която да осигури достатъчно висока температу-
ра и налягане, необходими за кристализацията. 
В епохи на тектонско спокойствие земната кора 
е в състояние на относително термодинамично 
равновесие, характеризиращо се с хоризонтална 
изотропност и плавно повишаване на темпера-
турата и налягането в дълбочина, контролирано 
само от геотермичния градиент и литостатично-
то налягане. При прояви на сеизмотектонски и 
нагъвателни движения, обаче, се създават мно-
жество зони на срязване с междублоково и меж-
дуслойно триене, където се генерира огром но 
количество енергия. В пределите на фрикцион-
ните (геотрибологичните) зони и близкото прост-
ранство около тях възниква временна и локална 
HTP/UHTP термодинамична обстановка. 

От многодишната практика и по-късните на-
учни изследвания и експерименти е известно, 
че феноменът триене в трите му модификации 
– плъзгане, търкаляне и удар създава голямо ко-
личество кинетична енергия, която рязко пови-
шава температурата и налягането и преобразува 
веществото (Heinicke, 1984). В пространството 
на тектонската геотрибологична зона скална-
та материя последователно се деформира, де-
зинтегрира до молекулярно и атомно ниво и 
стопява. В кулминационния момент на достиг-
нати пределно високи температура, налягане, 
енталпия и ентропия, геотрибологичната зона 
представлява локална, временно изолирана тер-
модинамична система, подобна на автоклав. С 
приключване на тектонските движения и преус-
тановяване на доставката на енергия, стопената 
или дезинтегрирана скална материя прекриста-
лизира в нова асоциация на високотермобарич-
ни минерали (Кozhoukharova, 2016). Процесите 
на посттектонската статична прекристализация 
са разглеждани широко в петрографската лите-
ратура (Spry, 1969 и други), без това да се свърз-
ва с еклогитизацията.

Едновременно с това, триенето произвежда 
обемни механични, т.е. сеизмични вълни извън 
геотрибологичната зона, които на близки раз-
стояния от нея въздействат върху минералите 
увеличавайки амплитудата на вибрация на час-
тиците. При някои минерали, например антиго-
рит, това причинява деформация на структурата, 
скъсване на кристалохимичните връзки в зоните 
на дилатация, ивичесто стопяване и еклогитова 
кристализация (Kozhoukharova, 2020).

Връзката между сеизмотектонската кинетич-
на енергия и веществените преобразувания не е 
била обект на системни изследвания при геоло-

гическите науки, затова подобна непозната идея 
изглежда на пръв поглед екзотична и шокираща. 
Едно непредубедено разглеждане на пробле-
ма обаче, ще открие логичната връзка между 
сеизмотектонските събития, вълновите импул-
си, усложнени от интерференцията и мултип-
лицирани от stick-slip ефекта, тяхното ударно 
въздействие върху структурата на минералите, 
деформацията и дезинтеграцията, резултиращи 
в крайния етап в структурна трансформация 
на веществото и еклогитова прекристализация 
(Kozhoukharova, 2020). Деформационните и ви-
соко Т/Р веществените изменения, настъпили в 
обхвата на геотриболожката зона, означаваме 
като геотрибометаморфизъм (Kozhoukharova, 
2011), специфичен вид, част от динамомета-
морфизма. Последният е по-широко понятие, 
включващо промените при всички нагъвателни 
и разривни тектонски процеси, също от плитки-
те части на кората, включително и хидротермал-
ната диафтореза.

Изолирани данни в литературата засягат кос-
вено отделни страни на изложения проблем: 
въздействието на удара в дълбочина под фрик-
ционния контакт (Heinicke, 1984), разпадането 
на минералните структури при сеизмични съби-
тия (Enomoto, 2005), експериментални изследва-
ния на въздействието на микросеизмични вълни 
върху структурата на антигорита (Brantut et al., 
2016) и други.

Феноменът триене – мощен генератор на 
енергия, е предмет на всестранно изучаване в 
трибологията, която систематизира познанията, 
формулира принципите и резултатите от него-
вото действие, като я превръща в теоретична 
база за много природни науки (Маnolov et al., 
2005). Геотрибологията, прилагайки принципи-
те на трибологията, разглежда под нов ъгъл  гео-
ложките процеси и енергийната връзка между 
тях, което дава възможност да се осветят неясни 
и неизследвани страни и намерят нови решения 
на проблемите (Kozhoukharova, 2008).

Изводи

– Еклогитизацията sensu lato е процес на високо-
термобарична минерализация, който се налага 
върху скали с различен състав, от магматичен, 
метаморфен или седиментен произход; 
– Еклогитизацията се развива в геотриболожки 
зони на триене, възникнали в пределите на зем-
ната кора при сеизмотектонски събития. Гене-
рираната там кинетична енергия извършва по-
следователно разрушителна и съзидателна рабо-
та и осигурява високите температура и налягане, 
необходими за еклогитовата кристализация;
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– Извън фрикционното пространство на геотри-
боложките зони се разпространяват Р и S сеиз-
мични вълни, предизвикани от триенето, които, 
в близост до зоните, оказват деформационно, 
дезинтеграционно и прекристализационно въз-
действие върху някои минерали със слаби крис-
талохимични връзки;
– Геотриболожките зони са временна и локална 
термодинамична система, която създава нерав-
номерно анизотропно разпределение на темпе-
ратурата и налягането в кората в периоди на ак-
тивна сеизмотектонска дейност;
– Еклогитизационни процеси, развити върху ме-
таморфни скали, могат да се проявяват в различ-
ни епохи синхронно или по-късно от регионал-
ния метаморфизъм, в пределите на кората или 
дълбоко под нея.
– Еклогитизацията в метаморфните комплекси 
на Родопския масив е протекла също в геотри-
боложки зони на триене в рамките на кората по 
време на сеизмотектонска активност. Геолож-
ката обстановка в реално наблюдаваните раз-
крития показва, че еклогитите са образувани на 
място, като минерализации в тънки междуслой-
ни и пукнатинни зони (Kozhoukharova, 2021). 
Предположенията за мантийни и субдукционни 
еклогитизирани протолити, „ексхумирани“ в по-
горните нива на кората са без основание;
– Графичната схема към концепцията за мета-
морфните фациеси, построена в координатната 

система геотермичен градиент vs. литостатично 
налягане, е напълно приложима само в условия 
на тектонско спокойствие, когато липсват геот-
риболожки зони. 

Историята на еклогитовия генезис е дъл-
га научна незавършена сага, която илюстри-
ра красноречиво трудните лъкатушни стъпки 
в прогреса на знанието. Еклогитизацията не е 
само петроложки въпрос, а широк интердис-
циплинарен геоложки проблем, който засяга 
състоянието и динамиката на Земната кора. По-
знанията, които ни дават отделните геоложки 
науки: геофизика, тектоника, геотрибология, 
петрология, минералогия, геохимия, допълне-
ни с данни от физиката на твърдото тяло и не-
органичната химия, разкриват обща картина, в 
която може да се проследи енергийната връзка 
между последователните геоложки събития и 
процеси в единен цикъл. 

Метаморфният комплекс в Родопския масив 
предлага изключително инструктивни разкри-
тия на еклогитизация върху серпентинити, ам-
фиболити, слюдени шисти и калкошисти при 
сравнително добре изяснена обща геоложка об-
становка. Изследванията по еклогитизацията, 
започнали у нас преди 40 години, се нуждаят от 
актуализиране и преосмисляне на интерпрета-
цията им, което ще даде и нови насоки за реше-
ния на старите проблеми, свързани с генезиса и 
мястото на еклогитите в Земната кора.
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