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Въведение

Витошкият плутон е разположен в Западно Сред-
но горската структурна зона, характеризираща се 
с мафично-фелзична скална асоциация (плуто-
нични, вулкански и дайкови скали), с ултрабази-
чен, базичен, среден, кисел и ултракисел състав. 
Плутоничното тяло е изградено от абисално габро 
и анортозит, хипоабисални монцонит, сиенит и 
късни жили с граносиенитов състав (Димитров, 
1942; Велинов, 1966; Желев, 1982; Dabovski et al., 
1991). Главните скалообразуващи минерали са: 
плагиоклаз, калиев фелдшпат, амфибол и клино-
пироксен. Акцесорни минерали са апатит, титанит, 
магнетит, илменит и циркон. Вторични минерали 
са епидот, турмалин, хлорит, актинолит, адулар и 
глинести минерали.

Обект на настоящето изследване са плагиокла-
зите, като представител на най-разпросранената 
група фелзични минерали, чрез които ще бъдат 
представени данни за веществената еволюция на 
плутона. 

Състав на плагиоклазите

Плагиоклазът е най-разпространения минерал в ска-
лите от плутона. Модалният състав варира от 67% 
за габрото, през 42% за монцоните и 14% за сие-
нита, като само в аплитовите граносиенити количе-
ството му е около 4%. В много от изучените оптиче-
ски и химически образци от габрото плагиоклазите 
са сложно зонални. Те са ламелирани по албитов, 
карлсбадски и периклинов закон. Отделени са три 
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генерации плагиоклаз. PlІ е доказан само в габро-
то от местността Петров гроб, като съставът му 
варира от анортит до битовнит (An93,6–An89,4). PlІІ 
изгражда единични изоморфни зърна и ядра на зо-
нални кристали. Съставите се разполагат в полето 
на битовнита и лабрадора (An77,6–An60,2). Средните 
зони на PlІІ се характеризират с нормална или ос-
цилаторна зоналност. Броят на осцилациите е до 
3–4, като тя може да бъде обяснена с периодич-
ното разрушаване на граничния слой, заобикалящ 
растящия кристал. Това вероятно се дължи на не-
стабилност, създадена от вискозитетни или плът-
ностни градиенти, като резултат от увели чаване на 
концентрациите на несъгласуващите се елементи в 
този граничен слой, докато кристалът расте. Най-
външната периферна зона (PlІІІ) е с нормална зо-
налност и по-кисел състав. Съставът се изменя от 
кисел лабрадор до базичен андезин (An55,5–An30,3). 
Количеството на ортоклазовия минал в плагиокла-
зите от габровите скали варира до 2,2%. 

Плагиоклазите в монцонитовите скали показват 
нормална зоналност. Централните им части (PlІ) са 
с лабрадор-андезинов (An49,6–An38,2), а външните 
(PlІІ) с андезин-олигоклазов (An31,5–An32,2) състав. 
Ортоклазовият компонент в състава на ядрата е 
средно 1,4% (1,3–1,6), а в периферията средното 
съдържание е 1,9% (2,0–1,7). Слабото повишаване 
на ортоклазовия минал в края на кристализацион-
ния процес може да се дължи на колебания в PH2O 
на топилката. 

Плагиоклазите в сиенита образуват дебело-
плочести кристали, ламелирани по-често по пе-
риклинов закон, с добре оформени зони, характе-
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ризиращи се с нормална зоналност. PlI е андезин-
олиго клаз (An48,09–An23,83) и PlII (An24,56–An21,45) с 
олиго клазова обвивка. PlIII е представен от само-
стоятелни зърна с албитов състав (An6,56–An3,52). 
Средното съдържание на ортоклазовия минал в 
PlI е 1,5% (1,4–1,6), PlII 2,1% (1,8–2,7) и PlIII 0,6% 
(0,3–0,9). PlIII най-вероятно има постмагматичен 
произход.

Плагиоклазът в аплитовите граносиенити обра-
зува сравнително най-големите индивиди, с разме-
ри до 1 cm и е представен в две генерации. PlI е 
ядра на зонални комплекси като съставът се изме-
ня в границите олигоклаз–албит (An24,6–An9,3), а PlII 
е представен от чист албит (An9,2–An5,4). Средното 
съдържание на ортоклазовия минал и в двете гене-
рации е 1% (0,5–1,5). 

Температурата на кристализация на скалите от 
Витошкия плутон е оценена чрез използването на 
амфибол–плагиоклазови двойки. Термометърът 
на Перчук (1966) се основава на фазовото съот-
ветствие за амфибол и плагиоклаз по разпределе-
нието на калция в двата съвместно съществуващи 
минерала. За габрото по този метод са определе-
ни температури в интервала 800–550 °С, за мон-
цонита – 700–450 °C, за сиенита – 550–400 °С. 
Термометърът на Blundy и Holland (1990) изисква 
да се разполага с независима оценка за налягане-
то, която да се използва в уравнението. За целта е 
използван барометърът на Schmidt (1992). По този 
геотермометър са получени следните температури: 
габро – 769–834 °С; монцонит – 700–721 °С; сиенит 
– 647–756 °C. Тези ниски температури вероятно 
отразяват условията на субсолидусно постмагма-
тично уравновесяване, което се е отразило доста 
силно на плагиоклазите и амфиболите, а флуидно-

то въздействие е запечатало постмагматичния ста-
дий от температурните условия. 

Хондрит нормализираните диаграми за плагио-
клазовите кристали показват високо отношение 
LREE/HREE. Това отношение помага да различим 
ефекта на фракционирането на елементите следи в 
плагиоклазите и тяхното първоначално натрупване 
в магматичния източник. Богатите на Na плагио-
клази показват тенденция към повишаване на REE 
елементи, което е съвместимо с увеличаването на 
несъвместимите елементи в топилката в резултат 
на фракционирането. Всички анализи показват зна-
чителна позитивна Eu аномалия – в габрото Eu/Eu* 
варира от 2,41 до 6,63; в монцонитите – Eu/Eu* = 
1,92–5,43 и в сиенитите Eu/Eu* = 1,43–7,37.

Заключение
Зоналността на плагиоклазовите кристали от 
Витошкия плутон съдържа ценна информация за 
магмената история на плутона. Характеристиката 
на зоналните плагиоклази предполага следните 
изводи:

1. С повишаване общата киселинност на маг-
мите намалява анортитовото съдържание в плаги-
оклазите. Такава закономерност е характерна за 
калциево-алкалните магматични серии и тя отра-
зява ролята на плагиоклазите в кристализационна-
та диференциация на магмите. 

2. Изчислената температура на кристализация 
(Blundy, Holland, 1990) на скалите от плутона е в 
границите 834–647 °С.

3. Хондрит нормализираните диаграми за пла-
гиоклазовите кристали показват високо отноше-
ние LREE/HREE.
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