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Заглавие на проекта: Възраст, ниво и механизъм на внедряване на гранитоидни 

плутони, изграждащи външната магматична дъга в областта на Южните 

Шетланди. Съпътстваща хидротермална дейност, отлагане на рудни 

минерализации и роля на късната екстензия при ексхумацията и ерозията на 

магматично-хидротермалната система 

РЕЗЮМЕ 

Интрузивните и хипоабисални магмени скали, разкриващите се на остров Ливингстън са слабо 

изследвани в структурно, възрастово и рудоложко отношение. Този проект ще бъде фокусиран 

върху: 1) Изследване на структурата на приконтактните зони и вътрешните части на по-големите 

интрузивни тела, разкриващи се на острова, като особено внимание ще бъде обърнато на 

проявите на развити макроскопски деформационни и магматични фолиации и линейности, които 

ще помогнат за коректната интерпретация на механизмите на внедряване на магмените тела. 

Допълнително, телата, които притежават изотропен строеж, ще бъдат опробвани с портативна 

моторна сонда за изследване на анизотропия на магнитната възприемчивост (AMS анализ). По-

отношение на дайковите тела, ще бъдат търсени закономерности в ориентировката на техните 

контакти, както и привързаността им към участъци, в които са проявени разломни нарушения; 

2)Всички интрузивни магмени тела, както и различните им „наставки“ ще бъдат опробвани за 

опредеделяне възрастта им на кристализация посредством LA-ICP-MS U/Pb датиране на 

сепарирани цирконови кристали; 3) Ще бъдат изчислени температурните и баричните условия, 

при които топилките са били генерирани, мигрирали и финално внедрени; 4) Ще бъдат картирани 

и установени различните типове зони на хидротермална промяна в скалите, тяхната закономерна 

зоналност и свързаните с тях типове рудни минерализации; 5) За установяване късната 

екстензионна история на скалите, изграждащи о-в Ливингстън, както и ролята, времето и 

скоростта на тектонската ерозия за разкриването на интрузивните скали на съвременната 

повърхност, ще бъдат опробвани образци от достъпните интрузивни скали, които ще бъдат 

ползвани за LA-ICP-MS датиране на сепарирани от пробите апатити и циркони.  

Очакваните резултати са: 1) установяване механизмите на миграция и внедряване на 

плутоничните и дайковите тела и ролята на регионални и локални тектонски структури при тези 

процеси; 2) изясняване възрастта на внедряване на интрузиите; 3) установяване дълбочината и 

скоросите на внедряване и кристализация; 4) ясна картина на хидротермалните промени и 

рудните минерализации, включително присъствието на структурно-литоложки контрол; 5) 

възрастта и скоростта на тектонска ерозия и изнасяне на изследваните скали до съвременната 

повърхност. 


