Везувианът и асоциацията диопсид+гросулар се различават главно по
активността на SiO2. При висока активност на SiO2 е стабилна асоциацията
диопсид+гросулар, при ниска – везувиан. И за везувиановите парагенези е характерна
повишена магнезиалност.
Липсата на шпинел и везувиан е едно от основанията да предполагам, че
изходната карбонатна скала е бедна на MgO и че образуването на скарните е протекло
при висока активност на SiO2.
2. При разглеждане на минералите на скарните и околоскарновите скали
(стр.80–146) докторантката отнася таумасита (стр. 139–141) към други минерали.
този рядък за българските находища минерал, колкото е красив, толкова е и със
сложен състав. Не случайно Костов (1993) го разглежда при силикатите, докато в
класификацията на Дана той е сложен воден полианионен сулфат, а в тази на Щрунц
– при сулфати с големи и средни анионни размери с NO3, CO3, B(OH)4, SiO4 или IO3. Но
при самото описание тя поставя таумасита в групата на сулфата етрингит.
Отговор: По структурни съображения таумаситът е отнесен към етрингитовата
група. Таумаситът е с теоретична формула Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4).12H2O. Кристалната
структура е изградена от колонообразни елементи от Ca6[Si2(OH)12.24H2O],
ориентирани по посока на с оста на хексагонална решетка с пространствена група P63.
В каналите на колоните се разполагат компенсиращите заряда на колоната аниони
SO42– и CO32–. Таумаситът е единствен, известен досега минерал, в структурата на
който Si катион е в октаедричната координация (обкръжен от 6 хидроксилни групи).
Минералът е изоструктурен с етрингита, поради което редица автори го отнасят към
етрингитовата група (напр. Edge, Zobetz, 1971; Effenberger et al., 1983; Pöllmann, et al.,
1989; Martucci, Cruciani, 2006). Carpenter (1963) описва ориентирано нарастване на
таумасит върху етрингит от находище Крестмор (Калифорния) и предполага
съществуване на лимитирана серия твърди разтвори между тези две фази. По-късно
Barnett et al. (2000) синтезират твърди разтвори с различни съотношения на двата
минерала.
3. Дали ивицата албит, хлорит и калцит е преход от лещите с гранатпироксенови скарни към монцонитите?
Отговор: Най-вероятно това са минерали, образувани при по-късни процеси. За
съжаление не са запазени реликти от първичния минерален състав на тази тясна
преходна зона. По аналогия с по-големите ксенолити, където преходната зона към
монцонитовите скали е изградена от клинопироксен и плагиоклаз, може да се
предположи за подобен първичен състав на тази зона.
4. В края на заключението в дисертацията не става ясно защо зеолитизацията
е отнесена към стадия на киселинно извличане?
Отговор: В генетичните схеми на образуване и орудяване на скарните (напр.
Шабынин, 1973; Жариков, 1985) стадият на киселинно извличане и късният алкален
стадий са обединени. Данните за зеолитите в скарните са доста оскъдни. Шабынин
(1973) ги отнася към групата на минералите, образувани през стадия на киселинно
извличане и късния алкален стадий, и в този смисъл е по-правилно в текста да се
добави „и късния алкален стадий“. Зеолитизацията на пренита е в резултат на покъсни нискотемпературни ретроградни процеси. Фазовият преход пренит–калциев
зеолит се осъществява при температури под 200 °С, при условия, когато отношението
CaO/Al2O3 във валовия химичен състав е по-малко от единица (напр. химичен състав на
вайракит, ломонтит, сколецит) (Liou, 1971). Според Franks (1974) заместването на
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пренита от калциев зеолит е възможно при намаляване на отношението на
активностите на logαCa++/α(H+)2 в сравнение с активността на силициевия диоксид,
следователно калциевите зеолити се формират в по-кисела среда, отколкото пренита.

Към рецензията на доц. д-р Росица Василева
Критични бележки,констатации и препоръки
1. Подглава ІV.7. „Дискусия върху генезиса на скарните – стадии на
скарнообразуване, условия на кристализация и фациална принадлежност“ можеше да
се обособи като отделна глава, при което четвърта глава да съдържа само
аналитичните резултати от изследването.
Отговор: Действително в един първоначален вариант на дисертацията този
раздел беше обособен като самостоятелен, но тъй като в останалите подраздели също
се коментират различни дискусионни моменти, ми се стори по-удачно да се представи
като продължение на раздел ІV.
2. Съществена част, отнасяща се до количествения анализ на минералите в
скарните, авторът е счел за необходимо да представи в глава ІV., заедно с
резултатите. Методичните бележки свързани с теоретичната основа на метода и
подготовката на пробите по-скоро намират място във втора глава.
Отговор: Забележката е напълно резонна, но ми се стори по-компактно
теоретичните постановки и подготовката на пробите, които са съществена част от
разработването на методиката, да вървят заедно с резултатите.
3. Остава неясно защо авторът е предпочел да започне описанието на
минералите с гранатите, които по същество представляват част от екзоскарните и
темпорално са едни от относително по-късно формираните фази в системата.
Отговор: Редът на описание на минералите не следва някаква темпорална
последователност на образуване. За съжаление това е невъзможно, тъй като
едновременно се формират по няколко фази в различните зони. Просто гранатите са
едни от главните скалообразуващи минерали, които се срещат във всички скарнови
зони, макар и в различни количества.
4. За изясняване и онагледяване на процесите на минералообразуване би било
подходящо в дискусионната част да се представи една парагенетична диаграма на
последователностите на минералоотлагане.
Отговор: Напълно приемам тази забележка, въпреки че последователността на
образуване е описана в текста на раздел ІV.7. „Дискусия върху генезиса на скарните –
стадии на скарнообразуване, условия на кристализация и фациална принадлежност“.
Поставени въпроси
1. Въпреки направения анализ на температурите на формиране на отделните
минерали и минерални равновесия, не става ясно кои са собствено скарновите
минерали и кои са формирани като променителни продукти по тях. Например
епидота и пренита очевидно са представени от поне две генерации, като според
автора и двата минерала имат скарнов и постскарнов аналог (стр. 166). Има ли данни
за различия в минераложките характеристики на епидота и пренита от двата
етапа?
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Отговор: Без съмнение собствено скарнови минерали са: мелилити,
клинопироксени, гранати, воластонит, плагиоклази, епидот и акцесорните минерали –
магнетит, апатит, титанит. В една такава относително затворена система, в която са
формирани тези скарни, процесите на минералообразуване протичат при постепенно
намаляване на температурата и смяна на минералните асоциации. Ако приемем, че
температурният диапазон на образуване на калциевите скарни (по Жариков, 1985) е от
1200–900 до 400°С, би следвало скарновият епидот да бъде темпорално най-късната
минерална фаза от собствено скарновите минерали. Пренитът обаче често запълва
интерстициалните пространства между другите скарнови минерали заедно със
скарновия епидот. И въпреки по-ниските температури на образуване, тази генерация
пренит също може да бъде отнесена към собствено скарновите минерали. При налагане
на по-късни процеси вторичният епидот псевдоморфозира главно клинопироксена или
образува дребни кристалчета в жилки и кухини, а вторичният пренит образува
псевдоморфози по плагиоклаза, воластонита и епидота, или дребнозърнести агрегати в
кварц-калцитовия матрикс.
Не се установяват различия в химичния състав на епидота и пренита от двата
етапа. Установяват се обаче по-високи съдържания на Fe2O3 в пренита, когато замества
епидота, и по-ниски, когато се развива по воластонит или плагиоклаз.
2. При анализа на потенциалната рудоносност на скарните от Звезделския
плутон, чрез корелационни диаграми за интрузивни скали е определено, че
изследваната метасоматична формация може да бъде източник на метали като
желязо и мед. Тези скарни обаче са проявени в находище, разработвано основно за
олово и цинк. Ясно е, че те нямат преки контакти с полиметалното орудяване, но
авторът твърди, че съдържанията на цинк нарастват от монцонита в скарните.
Остава въпросът могат ли тези скарни, ако бяха по-широко разпространени, да
бъдат благоприятна вместваща среда за орудяване и какво би било то?
Отговор: При анализа на потенциалната рудоносност са приложени критериите
на Meinert et al. (2005). Разпределението на различни елементи следи позволява да се
направят някои обобщения за поведението на магмата и разграничаването на различни
плутони, асоциирани със различни скарнови находища. Тези критерии обаче се
прилагат само за плутоните, а не за самите скарни. Скарните винаги са благоприятна
вместваща среда за отлагане на различни ценни метали, особено при налагане на покъсни хидротермални процеси. Оловно-цинковите орудявания в находище ЗвезделПчелояд са жилни и ако жилите пресичат скарните, ще се образува същият тип
орудяване. Що се отнася до т.нар. съпътстващо орудяване, това могат да бъдат само
магнетитови минерализации.

Към становището на доц. д-р Росен Недялков
Критични бележки,констатации и препоръки
1. Въпросът за привноса и износа на компоненти е неудачно да се разглежда
изцяло въз основа на сравняването на химичните и геохимичните характеристики на
всички скали от зоналния строеж на скарните с монцонитовия протолит. Една част
от зоните са получени при заместването на карбонатен протолит.
Отговор: Обикновено е прието съставите на скарновите зони (екзо- и
ендоскарни) да се нормират към непроменената карбонатна скала. В случая със
скарните в Звезделския плутон, карбонатните ксенолити са изцяло скарнирани и липсва
непроменена карбонатна скала. По тази причина химичните състави на зоните са
нормирани към монцонитовата скала.
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2. Не е удачно разглеждането на въпроса за привноса и износа на
компонентите да се основава на сравняването на валовите химични анализи от
скалите на протолита и на скарните от различните зони, тъй като при
метасоматичната промяна има изменение на порестостта на скалите.
Отговор: За оценка на баланса на масите и анализ на поведението на главните
скалообразуващи компоненти е приложен методът на Линдгрен (по Рудник и Казыцин,
1968) на реален обем, с отчитане на порестостта. Определени са предварително
обемно тегло, плътност и ефективна порестост.
3. За първи път се в българската литература се говори за калциеви скарни от
магматичния етап. Няма съмнение, че има обмен на компоненти и образуване на
скарнови минерали още през магматичния етап, но това скарниране трябва да е
ограничено само за екзоскарновите зони. Необходимо е по-ясно да бъдат разграничени
и обяснени въпросите, свързани с протичането на минералообразуването по време на
магматичния стадий, и тези от постмагматичния стадий. Необходимо е по-ясно да
бъде фиксирана границата между екзо- и ендоскарните.
Отговор: Минералната асоциация мелилит-воластонит-І-„фасаитов тип“
клинопироксен, образуването на която е отнесено към магмения стадий, е установена
само в екзоскарните и по-конкретно в Cpx-Grt зона. И трите минерала се срещат се като
реликти в гранатов матрикс. Изключение прави „фасаитовият тип“ клинопироксен,
който образува кристали и в кварц-калцитовия матрикс. В гранатовата зона всички
включения в граната са заместени от кварц-калцитов агрегат или пренит. В Pl-Cpx-WoGrt зона, която е на контакта между екзо- и ендоскарните (тази зона се наблюдава само
около най-големите ксенолити), в граната са съхранени включения само от
„фасаитовият тип“ клинопироксен.
Началото на постмагмения стадий се бележи от ранен високотемпературен
ретрограден процес с образуване на Ti-съдържащи андрадити (до 13,10 тегл.% TiO2)
както в екзо-, така и в ендоскарните, „фасаитов“ тип клинопироксен и воластонит ІІ
генерация, отнесени към воластонитовия фациес (по Жариков, 1985) – температурен
интервал 700–550°С. Nedialkov & Mavroudchiev (1995) определят температура на
кристализация на скалите на монцонитовата фаза около 675 °С по двуфелдшпатовия
геотермометър на Fuhrman & Lindsley (1988). Малко по-високата температура на
ранните постмагмени процеси, макар и в рамките на грешката на геотермометъра, може
да се обясни по следния начин: първо, по този геотермометър се определя крайната, а
не началната температура на кристализация, и второ, плутонът не кристализира
едновременно в целия обем. Скарновите ксенолити се намират в периферната част на
интрузива, в близост до разлома с посока С–Ю, контролиращ внедряването на плутона,
където високотемпературни флуиди могат да въздействат върху вече кристализиралата
периферна част, т.е. да се формират високотемпературни фази и в ендоскарните.
Границата между екзо- и ендоскарните за различните типове зоналност е на
различни места (виж раздел IV.1. Местоположение и строеж на скарновите тела, видове
скарнови скали и типове зоналност). Главни критерии за фиксиране на тази граница са
съдържанията на остатъчен калцит, концентрациите на CaO и SiO2, присъствието на
плагиоклаз, реликти от калиев фелдшпат и местоположението на воластонитовите
минерализации (воластонит-ІІ генерация) от страната на интрузивните скали.
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Към становището на доц. д-р Михаил Тарасов
Критични бележки,констатации и препоръки
1. В работата няма специално отделена глава или раздел, представляващ
аналитичен литературен обзор на състоянието на изученост на скарновите минерали
и скарнообразувателните процеси, което приемам за недостатък.
Отговор: Количеството на минералите, установени в скалите на скарновите
формации, са около 230 (напр. Шабынин, 1973). Да се обособи отделна глава или
раздел за състоянието на тяхната изученост, би било според мен излишно отежняване
на текста. В случаите, когато има дискусионни моменти по отношение на типовете
изоморфни замествания в съответните структурни позиции на минералите, те са
разгледани в раздел ІV.5. „Минералогия на скарните“ и IV.6. „Минераложки контрол
върху разпределението на редкоземните елементи и елементите следи“.
Същото се отнася и за скарнообразувателните процеси. Скарнови
минерализации се формират в резултат на различни процеси – както при контактен или
регионален метаморфизъм, така и при различни метасоматични процеси, включващи
флуиди с различен произход – магмен, метаморфен, метеорен или морски. По
отношение на геоложката позиция те се срещат на контакт с плутони, по протежение на
разломи и зони на срязване, в плитки геотермални системи, на морското дъно, на малки
дълбочини в земната кора, както и при по-дълбоко погребани метаморфни терени.
Смятам за ненужно обобщаването на тези, огромни по обем, данни в отделна глава, тъй
като в дисертацията се разглежда конкретен обект, образуван при конкретни условия,
стадийност и при съответна еволюция на метасоматичния флуид. В раздел IV.7.
„Дискусия върху генезиса на скарните – стадии на скарнообразуване, условия на
кристализация и фациална принадлежност“ в контекста на получените резултати са
дискутирани редица публикации, посветени на скарновите процеси, в които
експерименталните или разчетени данни са приложени при анализ на условията на
образуване на природни обекти.
2. От една страна, кандидатът предполага (стр. 26), че скарните найвероятно са част от дълбочинно скарново тяло, заграбено от интрузивните скали,
т.е. от монцонита на Звезделския плутон. От друга страна, авторът се опитва да
обобщи данните за отделни скарнови нодули в монцонитите на Звезделския плутон и
да генерализира строежа на хипотетичното скарново тяло и на тази база да
построи приемлив генетичен модел на скарнообразувателни процеси в плутона. За
тази цел се изследва макрохимичният състав на изследваните монцонити и
отделните генерализирани скарнови зони и се построява модел на поведение
(привнос/износ) на главните скалообразуващи елементи по време на метасоматичния
процес с участието на монцонит. Считам частта на дисертационния труд,
посветена на опитите на автора за оценка на привнос/износ на компонентите, за
излишна, противоречива и недобре обоснована.
Отговор: Предположението, че изследваните скарни най-вероятно
представляват апикална част на по-дълбоко ситуирано тяло, заграбено при внедряване
на интрузивните скали, се базира на теренни наблюдения на различни автори в редица
находища, където в апикалните части на по-големи тела се наблюдават подобни подребни ксенолити, с размери на нодули (напр. в монцонитите от Осло Рифт, Южна
Норвегия – Jamtveit et al., 1993; в норитите от Бушвелдския масив, РЮА – Huckenholz
et al., 1974 и т.н.).
В дисертацията не се „обобщават данните за отделните нодули, за да се
генерализира строежа на хипотетичното скарново тяло“, а се описват реални зони
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около изследваните нодули (ксенолити) – виж фиг. 5в. На места, където тези ксенолити
са разположени близо един до друг, отделните ендоскарнови зони около тях се сливат и
припокриват, в резултат на което се установява редуцирана зоналност. Редуцирана
зоналност се наблюдава и около по-малките ксенолити (напр. с размери ~10 cm в
диаметър), когато в непосредствена близост не се срещат други скарнови нодули.
По дефиниция метасоматизмът е метаморфен процес, който протича с
изменение на минералния състав на скалата при съществено изменение в химичния
състав, като резултат от взаимодействие на скалата с флуид. За да се направи оценка на
баланса на масите, особено при наличие на зоналност, валовите химични състави на
отделните зони на промяна, след определени преизчисления, се нормират към състава
на непроменената скала. Често срещана практика е построяването на т.нар. „привносизнос“ диаграми, или на английски “gain-loss”. В редица книги, ръководства и
публикации са описани множество методи за такъв тип преизчисления: напр. метод на
Линдрен, 1900, популяризиран от Наковник, 1958; Reynolds, 1943; Эллис, 1947; Barth,
1947–1948; Joplin, 1952; Poldervaart, 1953; Егоров, 1962; Боголепов, 1962; Gresens, 1967;
Казыцин и Рудник, 1968, използван от Вера Иванова-Панайотова и Йордан Йорданов;
Grant, 1986 и др. Дори някои от класификациите на метасоматичните скали са базирани
на оценка на баланса на масите въз основа на „привнос-износ“ (Zharikov et al., 2007).
Скарни се образуват на контакта между два вида скали – карбонатни и
силикатни (или магма). Обикновено съставите на зоните се нормират към
непроменената карбонатна скала. В случая със скарните в Звезделския плутон,
карбонатните ксенолити са изцяло скарнирани и липсва непроменена карбонатна скала.
По тази причина химичните състави на зоните са нормирани към монцонитовата скала.
Независимо от това, при анализа на компонентите ясно се очертава тенденция на
относителен привнос на MgO и TiO2, признак за високотемпературен етап, т.е. магмен
стадий. По-скоро ми се струва необосновано да се изследват макро- и микрохимизма на
минералите от различните зони без анализ на валовия химичен състав на отделните
зони.
3. Едно от видимите противоречия в дисертационния труд е явното
несъответствие между крайно високотемпературните минерални асоциации (както
се посочва от докторанта) на скарните (~900°С) и сравнително ниската
температура 675°С на кристализация на вместващия скарните монцонит (по данни
на Nedialkov & Mavroudchiev, 1995). Постмагматичните скарнообразуващи процеси,
по мнение на докторанта, започват при температури ~700 °С, което също е повисоко от посочената температура на кристализация на монцонита.
Отговор: Под магмен стадий при образуване на скарните се разбират процеси,
съвпадащи по време със съществуването на магмената топилка, при взаимодействие на
карбонатните скали с магмата, преди началото на нейната кристализация (Коржинский,
1955). При тези процеси се достигат температури по-високи от солидуса за
кристализация на интурзива (напр. Jamtveit, 1997), дори над ликвидуса (напр. Перцев,
1977). Присъствието на реликти от високотемпературни минерали, като мелилит,
воластонит-2М и „фасаитов тип“ клинопироксен, в гранатовите порфиробласти в
екзоскарните (Cpx-Grt зона), предполага скарнообразуване през магмения стадий, т.е.
по време на внедряване на интрузива, преди неговото застиване. В това отношение
няма никакво несъответствие, напротив, по-ниските температури на кристализация
на монцонита са в подкрепа на твърдението, че е налице магмен стадий на
скарнообразуване. Тези резултати са в съответствие и с получените експериментални
данни от Ito, Arem, 1970; Gordon, Greenwood, 1971; Huckenholz et al., 1974; Зарайский и
др., 1986.
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