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Въвeдение
Вулканското тяло Кожух (2 km × 300–500 m) офор-
мя едноименeн скалист хълм сред алувиалната 
равнина около вливането на р. Струмешница в 
р. Струма ССИ от гр. Петрич. Отбелязано е през 
20-те години на миналия век от Г. Бончев и за 
широката общественост е „най-младият загаснал 
вулкан“ на територията на България. Направеното 
тук обобщение на голям обем литературни и не-
публикувани авторски данни има за цел да открои 
дискусионните проблеми в геологията на Кожух 
и да намери мястото му в геоложкото развитие на 
ЮЗ България.

Геоложка позиция и основни особености
Вулканското тяло се разполога в западната част на 
неогенския Сандански грабен (фиг. 1) и е струк-
турно привързано към тектонския възел, оформен 
от пресичането на две разломни зони с неотектон-
ска активност (Яранов, 1960). Това са: регионал-
ният субмеридионален Струмски (Краищиден) ли-
неамент (Zagorchev, 1992 и цитирана литература) 
и З–И до ЮЗ–СИ Струмешнишка разломна зона.

Геоложките (s.l.) взаимоотношения и структур-
ните данни (Игнатовски, 1970) показват (в съгла-
сие с Божков и др., 1976), че вулканитите са част 
от приповърхностно субвулканско щокообразно 
тяло, внедрено във висококристалинните метамор-
фити от подложката на неогенските седименти на 
Санданския грабен. Визуално различимите слоеве 
на течение в блоково-, и грубопризматично напука-
ните кожухски вулканити очертават куполоподобен 
строеж. Куполът е деформиран от неотектонски и 
кватернерни разломно-блокови движения (Петров, 
1960; Божков и др., 1976; Райнова и др., 1979).
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Наличните петрографски и макрохимични дан-
ни (Николов, 1932; Петров, 1960; Иванов, Зидаров, 
1968) определят вулканитите като кварц-съдър-
жащи трахити от високо К-Са алкална и шошо-
нитова серии (SiO2=63–66%; K2O=3.97–4.96%; 
K2O/Na2O=0.9–1.3; Na2O+K2O=8–9%). При изслед-
ванията обаче не е отчитана веществената нехомо-
генност на скалния масив, отразена в широко раз-

Фиг. 1. Регионална геоложка позиция на вулканското тяло Кожух 
(по Zagorchev, 1992)



102

витите слоеве на течение. Съдържанията на РЗЕ и 
изотопи не са определяни, а тези на някои елемен-
ти-следи са от единични образци.

Широко известните интензивни, но неравно-
мерни нискотемпературни хидротермални проме-
ни на вулканитите са описани като пропилитиза-
ция, каолинизация, карбонатизация, серицитиза-
ция, окварцяване (Николов, 1932; Петров, 1960; 
Иванов, Зидаров, 1968; Божков и др. 1976; Райнова 
и др., 1979). Аналогичен е характерът на хидротер-
малните промени в метаморфната им рамка и в по-
криващите я миоценски седименти.

Предположенията за възрастта на вулканитите 
са в интервала Ранен Олигоцен–Неоген. K-Ar опре-
деления на скална проба (12,87 ± 0,52 Ма) и на две 
мономинерални проби (биотит – 12,23 ± 0,48 Ма и 
плагиоклаз – 12,39 ± 0,52 Ма) показват, че вулка-
нитите на Кожух са внедрени в края на Средния 
Миоцен – преди около 12,5 Ма (Z. Pecskay, непубл. 
данни). Техни възрастови корелати са трахито-
вите дайки (11,88 ± 0,10 Ма) от района на с. Нео 
Петритси, Северна Гърция, на около 15 km южно 
от Кожух (Eleftheriadis, Staikopoulos, 1997).

Кожух – уникална магматична  
проява в ЮЗ България
Кожух е единствената неогенска магматична проя-
ва в ЮЗ България и засега единствена проява на 
неогенски орогенен вулканизъм на територията на 
България. Внедряването на кожухските топилки 
в зоната на Струмския линеамент е предизвика-
но и контролирано от започналата през Средния 
Миоцен регионална „неотектонска екстензия“ (Za-
gor chev, 1992). Тя е превърнала линеамента в 
структура, проницаема за магматични флуиди (то-
пилки и хидротерми), и затова към него са привър-
зани хидротермално променените неогенски седи-
менти на север от Кожух (вж. картата на Божков 
и др., 1976), нискотемпературни хидротермални 
(неогенски и кватернерни, вкл. съвременни) мине-
рализации (Мънков, 1984) и многобройни термал-
ни извори (Shterev et al., 1995). По линеамента са 
удължени (Бояджиева, Гашаров, 2001) изолинии-
те както на съвременните подземни температури, 
така и на плътността на геотермалния поток южно 
от гр. Благоевград.
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