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РЕЗЮМЕ
Алкалните базалтоиди са разпространени в северните и западните склонове на Св. Спаски Бакаджик и около с. Победа, Ямболско. Те са под формата на
малки субвулкански тела и дайки локализирани сред горнокредните пирокластити на Бакаджишката свита. Установяват се и в продуктите на експлозивния
фациес в района. Алкалните базалтоиди са изградени от клинопироксенови и оливинови порфири и псевдолевцитови субпорфири. Псевдолевцитовите
агрегати са идиоморфни, с добре запазена първична морфология, под формата на единични кристали или в групи по няколко. Съставени са от аналцим
(на места със зонално разположени включения от клинопироксен) с периферна ивица от К-фелдшпат. Основната маса е съставена от клинопироксенови и
плагиоклазови микролити, оливин, псевдолевцит и К-фелдшпат. Акцесорните минерали са от магнетит, скелетно-зародишни кристали на титаномагнетит и
апатит. Вулканитите са ненаситени на SiO2, оливин и нефелин нормативни. Те са с повишена калиева алкалност (K2O/Na2O – 1.01-1.47) и SH сериалност.
Индексът на затвърдяване (SI – 38-42) и индексът на диференциация (D.I. – 18-23) са близки до тези на първичните слабо диференцирани магми.

ВЪВЕДЕНИЕ

експлозивният фациес нашироко разпространен в
областта. Пирокластитите от района на Бакаджиците са
отнасяни към различни литостратиграфски единици.
Според (Петрова и Симеонов, 1989) те принадлежат към
Бургаската група, а вулканитите от района на Св. Спаски
Бакаджик към Мичуринската група. Попов и Антимова
(1982) причисляват скалите от района на Бакаджиците към
Новопаничаревската свита. По-късно същите скали са
отнесени към Бакаджишката (Попов и др., 1993) и
Драгановската свита (Савов и Филипов, 1995).

Алкалните базалтоиди са сравнително редки за природата скали. Със своя специфичен, в някои случаи екзотичен минерален състав те привличат вниманието на
голяма част от изследователите. В Източното Средногорие
алкалните базалтоиди са разпространени предимно в
Тамаринския Бакаджик, където са били обект на специализирани изследвания (Станишева, 1968, 1969). В Св. Спаски
Бакаджик тези скали са с по-ограничено разпространение
и са по-слабо изучени. Алкалните базалтоиди от района на
с. Победа, Ямболско са описани от Стойнов (1955) като
меланократни шошонити. По-късно те са определени като
аналцимови базалти (Станишева, 1968). Въз основа на
нормативният състав изчислен по системата на Ритман са
номинирани като тефрити (Попов и Антимова, 1982).
Интересът към тези вулканити се обуславя както от
неизясненото им класификационно и номенклатурно
положение, така и от предположението изказано за пръв
път от Стойнов (1955), че съдържащият се в тях аналцим е
образуван за сметка на левцит. В настоящата работа са
представени резултатите от петроложките изследвания на
алкалните базалтоиди от вулканския и експлозивен
фациес, както и първите сведения за състава и генезиса
на псевдолевцита във вулканитите от района на Св.
Спаски Бакаджик. Разглеждат се и някои аспекти на т.н.
псевдолевцитов проблем.

ПЕТРОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Алкалните базалтоиди от вулканския фациес са
черни с порфирна структура и масивна текстура. Изградени са от пироксен, оливин, псевдолевцит, плагиоклаз, Кфелдшпат, аналцим, магнетит, титаномагнетит и апатит.
Фенокристалите (50-55%) са от пироксен и оливин.
Клинопироксенът (30-35%) е свеж, късопризматичен или
изометричен (2-5 mm), с ясен зонален строеж. Съдържа
включения от оливин и магнетит. На места е магматично
кородиран в резултат на реакционното взаимодействие с
набогатената на калий топилка. В тези случаи
периферните части на пироксена са плътно оконтурени от
псевдолевцитови кристали (фиг. 1a). Оливинът (15-20%) е
сравнително свеж (в много случаи с правилни
кристалографски форми) с периферна серпентинизация,
локално навлизаща и по пукнатините към централните
части на кристалите. Субпорфирната генерация е
представена от псевдолевцит, клинопироксен и оливин.
Псевдолевцитовите агрегати (0,08-0,12 mm) са съставени
от аналцим с периферна ивица от К-фелдшпат и образуват
псевдоморфози по левцит, без запазени реликти (фиг. 1b).
Те са около 15% от обема на скалата и са с неравномерно
разпределение. Псевдолевцитовите субпорфири са под

ГЕОЛОЖКА ОБСТАНОВКА
Алкалните базалтоиди се разкриват на ограничени
площи южно от с. Победа, Ямболско (местността Тепето),
по северните и западните склонове на Св. Спаски
Бакаджик. Те са под формата на малки субвулкански тела
и дайки локализирани сред горнокредните пирокластити на
Бакаджишката свита. Установяват се и в продуктите на
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формата на единични кристали или са групирани по
няколко индивида. Те са с добре запазена първична

Фигура 1. Микрофотографии на псевдолевцитови агрегати от алкалните базалтоиди от Св. Спаски Бакаджик: a –
магматично кородиран диопсид с псевдолевцитови кристали по периферията; b – псевдолевцитови агрегати
съставени от аналцим, с периферна ивица от К-фелдшпат (в центъра) и от К-фелдшпат (в дясно); c – псевдолевцитов
субпорфир със зонални включения от клинопироксен; d –група от псевдолевцитови агрегати от аналцим, с периферна
ивица от К-фелдшпат. Фигури a÷d II N. Основа на фигури a, b и d – 1.46 mm, фиг. c – 0,55 mm
Алкалните базалтоиди от експлозивния фациес от
северните и западните склонове на Св. Спаския Бакаджик
са с аналогичен състав. Те са дребнопорфирни с масивна
текстура. Изградени са от клинопироксенови и оливинови
порфири и субпорфири, псевдолевцит, плагиоклаз,
аналцим, К-фелдшпат, магнетит и титаномагнетит.
Фенокристалите са около 35-40% от обема на скалата.
Преобладават клинопироксените (25-30%). Те са свежи
със зонален строеж тип пясъчен часовник с включения от
серпентинизиран оливин и магнетит. В някои случаи в
резултат на реакционното взаимодействие с топилката в
перифирните части на пироксените се наблюдават
корозионни заливи. Оливинът (8-10%) е с размери 0.7-0.8
mm и е заместен по периферията и по пукнатините от
серпентин. На места е цялостно променен в серпентин.
Псевдолевцитът (0.08-0.30 mm) е предимно субпорфирен.
Той е ясно идиоморфен с напълно запазена първична
морфология, под формата на единични изометрични
закръглени кристали, или в групи по няколко (фиг. 1d).
Заместен е от аналцим, с реакционна ивица от Кфелдшпат. Основната маса е съставена е от тънкопризматични до иглести клинопироксенови и недобре обособени плагиоклазови микролити, кристалити и голямо
количество скелетно-зародишни кристали на титаномагнетит образуващи гъста мрежа. Редът на кристализация на минералите от порфирната и субпорфирната
генерация и на двата фациеса, определен по морфоло-

морфология, като изометрични, закръглени кристали, на
места със зонално подредени включения от клинопироксен
(фиг. 1c). Основната маса е пълнокристалинна. Съставена
е от безпорядъчно разположени, взаимно пресичащи се
сравнително големи плагиоклазови микролити. Те са без
ясни крайни контури и са частично К-фелдшпатизирани. В
интерстиционното пространство се разполагат голямо
количество призматично удължени, с квадратни сечения
клинопироксенови микролити, редки оливинови зърна, Кфелдшпат и дребни биотитови люспи. Освен като
субпорфири псевдолевцитът участва и в състава на
основната маса. Той е с неравномерно разпределение,
най-често като неправилни струпвания от изометрични
кристали с преобладаващи размери 0.03-0.07 mm. На
места между отделните индивиди и по периферията им са
локализирани дребни биотитови люспи, които подчертават
още по-ясно морфологията на кристалите. За разлика от
субпорфирите, псевдолевцитовите агрегати от основната
маса най-често са съставени само от аналцим или Кфелдшпат. В по-редки случаи около аналцима се наблюдава периферна ивица от К-фелдшпат. В участъците с поголяма концентрация на псевдолевцитови кристали
структурата е оцеларна. Акцесорните минерали са представени от магнетит, скелетно-зародишни кристали на
титаномагнетит и силно удължен иглест апатит.
Миндалите са сравнително редки и са запълнени със
зеолити.
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гията на кристалите и минералните взаимоотношения е:
магнетит – оливин – клинопироксен – псевдолевцит. В
основната маса първи кристализира оливинът, след който
клинопироксенът, псевдолевцитът, апатитът, титаномагнетитът и плагиоклазът.

вулканския фациес са диопсиди, а от експлозивния – са
предимно авгити и диопсиди. Клинопироксените са с ясен
зонален строеж. Съставът на централните им части е Wo43а на периферните – Wo46-50En36-42. Към
50En38-45,
периферните части на кристалите се наблюдава
увеличаване на съдържанията на Fe, слабо нарастване на
алкалните оксиди и намаляване на Mg (табл. 1).
Оливините са магнезиални (Fo76-83 Fa17-24), като
съдържанието на форстеритова молекула в оливините от
вулканитите е по-високо от това в литокластите. От
централните към периферните части на кристалите се
увеличават съдържанията на Si и Fe, а това на Mg
намалява (табл. 1). Псевдолевцитовите агрегати са
изградени от аналцим и К-фелдшпат. Аналцимът е с
постоянен състав, с незначителни вариации и без
съществени различия между вулканитите и литокластите,
включително и за аналцима от периферните части на
магматично кородирания клинопироксен (табл. 2, обр.
376/19). Най-характерната особеност в химизма на Кфелдшпати в алкалните базалтоиди от двата фациеса е
високото съдържание на Or молекула (Or76-97Ab1-19).
Установена е закономерност в изменението на K2O в Кфелдшпати от субпорфирния псевдолевцит и дребните
кристали от основната маса. Съдържанието на Or
молекула в К-фелдшпат (Or76-83Ab14-19) от реакционната
обвивка на аналцима е по-ниско от това на
псевдолевцитовите кристали от основната маса (Or96-97Ab12) (табл. 3). Съставът на плагиоклазовите микролити еAn27-33Or10-14Cn1-1,4.

Минералният състав на псевдолевцитовите алкални
базалтоиди от вулканския и експлозивен фациес е близък,
но показва и някои различия. Те се свеждат преди всичко
до количествените съотношения (по-голямо количество
оливин и псевдолевцит във вулканитите, като псевдолевцитът е предимно в основната маса, а в литокластите
най-често е субпорфирен) на скалообразуващите минерали и до структурните особености (степента на кристалинност) на скалата. Вероятно структурните различия на
алкалните базалтоиди от двата фациеса се дължат на
различия в условията на кристализация. Може да се
предположи, че едропорфирните, с пълнокристалинна
основна маса вулканити около с. Победа са образувани в
субвулкански условия, докато алкалните базалтоиди от
експлозивния фациес са формирани в условия на
значително по-бърза кристализация.
ХИМИЗЪМ НА МИНЕРАЛИТЕ
Клинопироксените са магнезиални (Mg# - 74.3-81.6),
като стойността Mg# е по-висока в литокластите. По
класификацията на Morimoto (1988) клинопироксените от

Таблица 1. Представителни микросондови анализи на клинопироксени и оливини
от алкалните базалтоиди от района на Св. Спаски Бакаджик: c – ядро, r - периферия
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Таблица 2. Представителни микросондови анализи на аналцим от псевдолевцитови агрегати в алкалните
базалтоиди от района на Св. Спаски Бакаджик: s – субпорфирен аналцим, g - аналцим от основната маса

*H2O е изчислена като разлика до 100%.

Таблица 3. Представителни микросондови анализи на К-фелдшпати (от псевдолевцитови агрегати),
плагиоклази и титаномагнетит: r – периферна обвивка около аналцима, g - основна маса, m - микролити
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Анализи 376/1-13 и 361/1-5 (таблици 1-3) са извършени на микросонда JEOL Superprobe 733 от К. Рекалов
Анализи 376/14-19 и 361/6-12 (таблици 1-3) са извършени на микросонда JEOL JSM 35 CF Tracor Northern TN – 2000 от Х. Станчев

Фигура 2. Алкално-силициева диаграма (по Le Maitre et al.,
1989) с разположение на фигуративните точки на
алкалните базалтоди от района на Св. Спаски Бакаджик:
1 – вулкански фациес; 2 – експлозивен фациес; 3 (шошонити по Стойнов, 1955)

Фигура 3. Диаграма на Peccerillo and Taylor (1976) с
разположение на фигуративните точки на вулканитите
от района на Св. Спаски Бакаджик.
Серии: HKCA – висококалиево калциево-алкална,
SH – шошонитова. Обозначенията са като на фиг.1.
плагиоклаз и псевдолевцит, а алкалните базалтоиди от
експлозивния фациес от северните склонове на Св. Спаски
Бакаджик като псевдолевцитови тефрити (с модален
клинопироксен, оливин -5-8%, плагиоклаз и псевдолевцит).

ПЕТРОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
На алкално-силициевата класификационна диаграма
изследваните вулканити попадат в полето на базалтите,
някои от които са на границата с базанитите. Само
описаните от Стойнов (1955) шошонити от мест. Бимбал
баир са в полето на калиевите трахибазалти (фиг. 2).
Според степента на ненаситеност на SiO2, базалтите от
поле B на TAS диаграмата могат да се разделят на
алкални и субалкални (Le Maitre et al., 1989).
Съдържанието на нормативен нефелин дава основание
изследваните скали да се отнесат към алкалните базалти
(табл. 4). На нормативния тетраедър на Йодер и Тилли
(1965) тези вулканити се разполагат вляво от критичната
равнина на ненаситеност на SiO2 – в полето на алкалните
базалти. В съответствие с водещият принцип на МСГН за
класификацията на магмените скали, която следва да се
основава на модалния състав (във всички случаи, в които
е възможно да бъде определен), описваните вулканити
около с. Победа, Ямболско следва да се номинират като
псевдолевцитови
базанити
(съдържащи
модален
клинопироксен, оливин над 10%,

Алкалните базалтоиди са нискосилициеви и високомагнезиални. Те са ненаситени на SiO2, с нормативен
оливин и нефелин и шошонитова сериалност (фиг. 3). С
преобладаваща шошонитова сериалност са и останалите
вулкански продукти на Св. Спаски палеовулкан (Банушев,
2001). K2O преобладава над Na2O. Съотношението
K2O/Na2O е между 1.01 и 1,47 и е по-високо при
литокластите, а пералкалният индекс (P.I.) е от 0.56 до
0.63 (табл. 4). Индексът на затвърдяване (SI – 38-42) и
индексът на диференциация (D.I. – 18-23) са близки до
тези на първичните, слабо диференцирани магми.
Главните петрогенни оксиди на вулканитите и химизма
на клинопироксените са използвани за дискриминиране на
тектонските обстановки. На диаграмата MgO-Al2O3-FeO*
(Pearce et al., 1977), алкалните базалтоиди от Св. Спаски
Бакаджик показват характер на вътрешно-плочови
океанско-островни базалти (фиг. 4). Този извод се
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потвърждава и от веществените характеристики на
клинопироксените (фиг. 5).
Таблица 4. Химичен състав на алкалните
базалтоиди от района на Св. Спаски Бакаджик

K/Na = К2О/Na2O; P.I. = (Na2O + К2О)/Al2O3 (mol);
Кф = 100. (Fe2O3 + FeO)/( Fe2O3 + FeO + MgO)

Фигура 4. .Дискриминационна диаграма MgO-Al2O3-FeO*
по Pearce et al. (1977)
ДИСКУСИЯ
Безспорно една от най-интересните особености на
алкалните базалтоиди от района на Св. Спаски Бакаджик
са установените в тях псевдолевцитови агрегати
(съставени от аналцим и К-фелдшпат), които образуват
псевдоморфози по левцит. Генезисът на псевдолевцита се
свързва с различни процеси. По-голяма част от изследователите считат, че той кристализира първоначално като
левцит, който вследствие на реакция с набогатената на Na
остатъчна топилка се превръща в нефелин-фелдшпатови
псевдоморфози – т.н. псевдолевцитова реакция (Bowen
and Ellestad, 1937). По-късно Fudali (1963) доказва, че
натриевите левцити могат да претърпят субсолидусен
разпад с образуване на срастъци от нефелин и Кфелдшпат. Описани са и случаи, за които се счита, че
първичната фаза на псевдолевцита е богат на К аналцим
(Larsen and Buie, 1938).
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фелдшпат, който се локализира в периферните части на
аналцимовите
кристали
и
в
интерстиционното
пространство. При това част от по-дребните аналцимови
кристалчета се заместват частично или изцяло от Кфелдшпат, а субпорфирите се запазват, с различно
дебела ивица от К-фелдшпат около тях. К-фелдшпати
(особено тези от основната маса) се характеризират с
високо съдържание на Or молекула (Or96-97Ab1-2),
отговарящи на К-санидин. С такива високи стойности на
K2O са някои санидини от алкалните вулканити (Дир и др.,
1966). Освен това съставът на К-фелдшпат в определена
степен зависи и от условията на кристализация. Има
данни, че при бърза кристализация, К-фелдшпати във
вулканитите показват тенденция към обогатяване на K2O
(Эдгар, 1976). Подобни петрохимични особености на
скалите (повишена алкалност) и бърза кристализация се
отбелязват и при изследваните вулканити. Не е изключено
обаче, част от К-фелдшпати в интерстиционното
пространство с твърде високо съдържание на Or молекула,
да са резултат и на по-късна хидротермална дейност.

Фигура 5..Дискриминационна диаграма по състава на
клинопироксени (Nisbett and Pearce, 1977)
Известни са и псевдоморфози на аналцим по левцит.
Според Barrer and Hinds, (1953) и Deer et al. (1992)
аналцимът и левцитът лесно прехождат един в друг при
йонен обмен: NaAlSi2O6.H2O + Kaq+ ↔ KAlSi2O6 + Na aq+ +
H2O. Експерименталните изследвания показват, че
твърдият разтвор на левцита претърпява обменна реакция
с натриевото стъкло или с обогатените на Na водни пари.
Посредством йонният обмен в областта на субсолидуса,
той може да се превърне в натриева разновидност, а
последвалото охлаждане да предизвика разпад на
твърдия разтвор (Taylor and MacKenzie, 1975). Процесите
на преобразуване на левцита в псевдолевцит са
съпроводени с разрушаване на структурата на минерала,
но запазване на морфологията на кристалите. Описаните
реакции следва да се разглеждат като резултат на
приспособяване на левцита към изменящите се условия. В
този аспект псевдолевцитът съответства на асоциация
устойчива при новите Р, Т условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Алкалните базалтоиди (псевдолевцитови тефрити и
псевдолевцитови базанити) са продукт на мантийна, слабо
диференцирана, оливин-базалтова магма с повишена К –
алкалност. В условия на ниски налягания, от ненаситената
на SiO2 топилка се е осъществила кристализация на
левцит, за който може да се предположи, че в резултат на
йонен обмен е преобразуван в аналцим – К-фелдшпатови
псевдолевцитови агрегати. Алкалните базалтоиди от
района на Св. Спаски Бакаджик са съпоставими с
продуктите на широко развития в района на Тамаринския
Бакаджик оливин-базалтов вулканизъм, с който показват
определено петрохимично сродство.

В българската литература първите сведения за
псевдоморфози на аналцим по левцит в меланократни
шошонити от района на с. Победа, Ямболско са
публикувани от Стойнов (1955). По-късно Yanev (1994)
съобщава за металевцит заместен от аналцим в
абсарокити от Източните Родопи. Според Станишева
(1969) минераложките и структурни изменения на левцита
от Тамарински Бакаджик са осъществени в два етапа. През
първия се образува псевдолевцит, представляващ фина
смес от К-фелдшпат и нефелин, която замества цялостно
левцитовият кристал запазвайки морфологията му.
Вторият етап е свързан с промяната на псевдолевцита и
образуването на епилевцит.
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В алкалните базалтоиди от района на Св. Спаски
Бакаджик псевдолевцитовите агрегати са представени
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резултат на йонен обмен в областта на субсолидуса
последният е преобразуван в аналцим и К-фелдшпат.
Отделеният калий влиза в състава на новообразувания К-
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PETROLOGICAL CHARACTERISTIC OF
ALKALINE BASALTOIDS
FROM THE REGION OF ST. SPAS
BAKADJIK, YAMBOL DISRICT
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1700, Bulgaria, E-mail: banushev@mgu.bg
ABSTRACT
The alkaline basaltoids are spread in the northern and western slopes of St.
Spas Bakadjik and near Pobeda village, Yambol district. They have the form of
small sub-volcanic bodies and dikes located among the Upper Cretaceous
pyroclastites of the Bakadjik formation and are also found as lithoclasts in the
agglomerates in the region. The alkaline basaltoids are built by clinopyroxene
and olivine phenocrysts and pseudoleucite subphenocrysts. Pseudoleucite is
idiomorphic in the form of single crystals with well preserved primary
morphology or in the form of groupings. It is composed of analcime (on places
with zones of clinopyroxene inclusions) and K-feldspar. The main mass is
composed of clinopyroxene and plagioclase microlites, olivine, pseudoleucite,
K-feldspar. The accessory minerals are magnetite, titanomagnetite ( in the
form of complex framework-nucleation crystals) and apatite. Volcanites are
undersaturated in SiO2, olivine and nepheline, normative. They are with
increased potassium alkalinity (K2O/Na2O - 1.01-1.47) and shoshonitic series.
The index of hardening (SI - 38-42) and the index of differentiation (D.I. -18-23)
are close to those of the primary weakly differentiated magma.

evidence for the composition and genesis of psedoleucite in the
volcanites from the region of St. Spas Bakadjik.

The alkaline basaltoids are relatively rare rocks in nature.
Their specific, in some cases, exotic mineral composition
catches the attention of many researchers. In Eastern
Srednogorie these rocks are distributed predominantly in
Tamarino Bakadjik, where they have been subjected to
specialized investigations (Stanisheva, 1968, 1969). The
alkaline basaltoids in St. Spas Bakadjik are of more restricted
distribution and are not so well studied. The alkaline
basaltoids from the region of Pobeda village (Yambol region)
are described by Stoinov (1955) as melanocratic
shoshonites. Later, these rocks have been defined as
analcimic basalts (Stanisheva, 1968). On the base of
normative composition calculated following the system of
Rittmann they have been nominated as tephrites (Popov &
Antimova, 1982). The interest towards these volcanites is
provoked both by their unclear classification and
nomenclature position as well as by the supposition stated
for the first time by Stoinov (1955) that analcime in them is at
the expense of leucite. The paper presents the results of the
petrologic investigations of the alkaline basaltoids from the
volcanic and explosive facies as well as first the first

GEOLOGICAL SETTING
The alkaline basaltoids crop out in restricted areas to south of
Pobeda village (Tepeto site) and along the northern and western
slopes of St. Spas Bakadjik. They are in the form of small
subvolcanic bodies and dikes located among the Upper
Cretaceous pyroclastites of Bakadjik Formation. These rocks are
also found in the products of the explosive facies, which is widely
spread in the region. The pyroclastites in the region of Bakadjiks
have been related to different lithostartigraphic units. According
to Petrova and Simeonov (1989) they belong to the Bourgas
Group while the volcanites - to the Michurin Group. Popova and
Antimova (1982) relate the rocks from Bakadjiks to the
Novopanicharevo Formation. Later, the same rocks have been
related to the Bakadjik (Popov et al., 1993) and Draganovo
(Savov and Filipov, 1995) Formations.
PETROGRAPHIC CHARACTERISTIC
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fissures. The subporphyric generation is represented by
pseudoleucite, clinopyroxene, and olivine. The pseudoleucite
aggregates (0.08 to 0.12 mm) are composed of analcime with a
peripheral stripe of K-feldspar (Fig. 1b) and form
pseudomorphoses after leucite with not preserved relics. The
aggregates comprise 15% of the rock volume and are irregularly
distributed. The pseudoleucite subphenocrysts are in the form of
single crystals or are groupings of several individuals. They are
with a well preserved primary morphology - isometric, rounded,
and on places with zonings of clinopyroxene inclusions (Fig. 1c).
The groundmass is fully crystalline and is composed of
disordered crossing relatively large plagioclase microlites. They
are without clear contours and are partially altered to K-feldspar.
The interstitial space is occupied by a great quantity of prismatic
clinopyroxene microlites with square sections, rare olivine grains,
K-feldspar,

The alkaline basaltoids of the volcanic facies are black
with porphyric texture and massive structure. They are built
by pyroxene, olivine, pseudoleucite, plagioclase, K-feldspar,
analcime, magnetite, titanomagnetite, and apatite. The
phenocrysts (50-55%) are of pyroxene and olivine.
Clinopyroxene (30-35%) is light green, fresh, short-prismatic
or isometric (2-5 mm), and with a clear zonal structure.
Contains inclusions of olivine and magnetite and on places is
magmatically corroded as a result of interaction with melt
enriched in potassium. In these case the peripheral part of
olivine are densely contoured by pseudoleucite crystals (Fig.
1a). Olivine (15-20%) is relatively fresh (in many cases with
regular crystal forms) and with peripheral serpentinization
locally penetrating the central parts of the crystal along

Figure 1. Microphotographs of pseudoleucite aggregates from alkaline basaltoids from the St. Spas Bakadjik: a - magmatically
corode diopside with pseudoleucite crystals are disposed on the periphery; b - pseudoleucite aggregates of analcime with a
peripheral stripe of K-feldspar (in the center) or entirely replaced by K-feldspar (to the right); c – psedoleucite subphenocryst with
zonal inclusions of clinopyroxene; d - pseudoleucite aggergates of analcime with a peripheral stripe of K-feldspar. Figures a÷d II N.
Base of figures a, b and d – 1.46 mm, figure c – 0.55 mm
and small biotite scales. Except as subphenocrysts
pseudoleucite participates in the composition of the
groundmass as well. It has irregular distribution and is most
often in the form of irregular aggregates of isometric, rounded
crystals with prevailing size of 0.03 to 0.07 mm. On places,
between the separate individuals there are localized small
biotite scales, which emphasize more clearly the morphology
of the crystals. Opposite to the subphenocrysts the
pseudoleucite aggregates of the groundmass are most often
composed only of analcime or K-feldspar. In rare cases
analcime is contoured by a peripheral stripe of K-feldspar. In
the regions of greater concentration of pseudoleucite crystals

the texture is ocellar. The accessory minerals are represented by
magnetite, skeletal-nucleus crystals of titanomagnetite and
markedly elongated needle-like apatite. The amygdales are
relatively rare and are filled with zeolites.
The alkaline basaltoids from the explosive facies of the
northern and western slopes of St. Spas Bakadjik are of
analogous composition. They are black, fine porphyric, and with
a massive structure. Built are by clinopyroxene and olivine
phenocrysts and subphenocrysts, pseudoleucite, plagioclase,
analcime, K-feldspar, magnetite, and titanomagnetite. The
phenocrysts are about 35-40% of the rock volume.
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Clinopyroxenes are the prevailing ones (25-30%). They are
fresh and with a zonal structure type sand watch with
inclusions of serpentinized olivine and magnetite. In some
cases corrosion bays are observed in the peripheral parts of
pyroxenes being probably a result of interaction with the melt.
Olivine (8-10%) is sized 0.7-0.8 mm and is replaced along
the periphery and the fissures by serpentine. On places it is
fully altered in serpentine. Pseudoleucite (0.08-0.30 mm) is
predominantly subphenocrysts and clearly idiomorphic with
fully preserved primary morphology in the form of single
isometric rounded crystals or groups of several individuals
(Fig. 1d). It is replaced by analcime having a reaction stripe
of K-feldspar. The groundmass is composed of thin-prismatic
to needle-like clinopyroxene and poorly shaped plagioclase
microlites, crystallites, and a great quantity of skeletalnucleus crystals of titanomagnetite forming a dense network.
The crystallization row of the minerals from the porphyric and
subporphyric generation of both facieses (determined by
crystal morpholgy and mineral relations) is: magnetite olivine - clinopyroxene - pseudoleucite. The row of
crystallization in the groundmass is first olivine then
clinopyroxene, pseudoleucite, apatite, titanimagnetite, and
finally plagioclase.

facies - in conditions characterized by much more intense
crystallization.
MINERAL CHEMISTRY
The clinopyroxenes are magnesium rich (Mg# – 74.3-81.6)
with the value of Mg# being higher in the lithoclasts. According to
the classification of Morimoto (1988) the clinopyroxene of the
volcanic facies is diopside and from the explosive one – mainly
augites and diopsides. The clinopyroxenes are zonal. The
composition of their central parts if Wo43-50En38-45 and of the
peripheral zones is Wo46-50En36-42. In a chemical aspect there is
observed an increase in Fe content and a decrease of Mg
content from core to rim of the crystals (Table 1). The alkaline
oxides mark a weak increase towards the periphery.
The olivines are magnesium rich (Fo76-83Fa17-24) and the
content of the forsterite molecule in the olivines of the volcanite
is higher than that in the lithoclasts. From the central to
peripheral parts of the crystals the content of Si and Fe
increases while that of Mg decreases (Table 1).
The pseudoleucite aggregates are built by analcime and Kfeldspar. Analcime is with a constant composition with only
insignificant variations and without major differences between
the volcanites and lithoclasts including analcime in the peripheral
parts of the magmatically corroded clinopyroxene (Table 2,
sample 376/19). The most characteristic feature of the chemistry
of K-feldspar from the alkaline basaltoids of the facieses is the
high content of Or molecule (Or76-97Ab1-19). A relationship was
found in the change of K2O content in the K-feldspars of the
subphenocryst pseudoleucite and in the small crystals of the
groundmass. The content of Or molecule in K-feldspar (Or7683Ab14-19) from the reaction cover of analcime is lower compared
to the pseudoleucite crystals of the groundmass (Or96-97Ab1-2)
(Table 3). The composition of the plagioclase microlites is (An2733Or10-14Cn1-1.4).

The mineral composition of the pseudoleucite alkaline
basaltoids of volcanic and explosive facies is close but
displays some differences. Most of all they can be related to
quantitative relations (gerater quantity of olivine and
pseudoleucite in the volcanites, with psedoleucite being
mainly in the groundmass while in the lithoclast it is mainly in
the form of subphenocrysts) of the rock forming minerals and
to textural features (degree of crystallinity) of the rock.
Probably, the textural differences between the alkaline
basaltoids of the two facieces are due to different
crystallization conditions. It can be proposed that the coarse
porphyric and with fully crystalline groundmass volcanites
near Pobeda village had been formed in subvolcanic
conditions while the alkaline basaltoids of the explosive

Table 1. Representative microprobe analyses of the clinopyroxenes and olivines
from the alkaline basaltoids from the St. Spas Bakadjik region: c – core; r - rim
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Analyses 376/1-13 и 361/1-5 (table 1-3) were carried out on JEOL Superprobe 733 by K. Rekalov
Analyses 376/14-19 и 361/6-12 (table 1-3) were carried out on JEOL JSM 35 CF Tracor Northern TN – 2000 by H. Stanchev

Table 2. Representative microprobe analyses of analcimes of the pseudoleucite aggregates from alkaline basaltoids
from the St. Spas Bakadjik region: s – analcime subphenocrysts; g – analcime from groundmass

*H2O is calculated by difference to 100%

Table 3. Representative microprobe analyses of К-feldspars (from pseudoleucite aggregates), plagioclases,
titanomagnetites: r – peripheral cover around analcime; g – groundmass; m – microlites
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of undersaturation of SiO2 in the field of the alkaline basalts. In
correspondence to the leading principle of IUGS for classification
of the magmatic rocks, which is based on the modal composition
(for any case when it can be determined) the described
volcanites around Pobeda village, Yambol region have to be
nominated as pseudoleucite basanites (containing modal
clinopyroxene, olivine (>10%), plagioclase, and pseudoleucite),
while the alkaline basaltoids of the explosive facies in the
northern slopes of St. Spas Bakadjic – as pseudoleucite
tephrites (with modal clinopyroxene, olivine (5-8%), plagioclase,
and pseudoleucite).

Figure 2. Total alkali vs. silica classification diagram (after Le
Maitre et al., 1989) with the point of alkaline basaltoids
from the St. Spas Bakadjik: 1 – Volcanic facies; 2 –
Explosive facies; 3 - (shoshonite after Stoinov, 1955)
PETROCHEMICAL FEATURES
On the total alkali-silica classification diagram the studied
volcanites fall in the field of the basalts and some being on
the border with basanites. Only the described by Stoinov
(1955) shoshonites from the Bimbal bair locality are in the
field of the potassium trachybasalts (Fig. 2). According to the
degree of SiO2 saturation the basalts from field B on the TAS
diagram can be subdivided into alkaline and subalkaline (Le
Maitre et al., 1989). The content of normative nepheline give
reason to relate the studied rocks to the alkaline basalts
(Table 4). On the normative tetrahedron of Yoder and Tilley
(1965) these volcanites dispose to the left of the critical plane

Figure 3. SiO2 vs. K2O (Peccerillo and Taylor, 1976) diagram
with the point of alkaline basaltoids from the St. Spas Bakadjik
Series: HKCA – high K calc-alkaline,
SH – shoshonitic. Symbols as in Fig. 1.
The alkaline basaltoids are low-silica and high magnesium
containing. They are undersaturated in SiO2 with normative
olivine and nepheline and with shoshonitic series (Fig. 3). With
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dominating shoshonitic series are also the other volcanic
products of St. Spas paleovolcano (Banushev, 2001). K2O
dominates above Na2O. The ratio K2O/Na2O is between 1.01
and 1.47 and is higher for the lithoclasts while the peralkaline
index (P.I.) is from 0.56 to 0.63 (Table 4). The index of
hardening (SI – 38-42) and the index of differentiation (D.I. –
18-23) are close to that of the primary weakly differentiated
magmas.

Hm
Il
Ap

0.56
1.37
0.93

1.35
1.08
0.98

0.00
1.11
0.90

1.07
1.19
0.95

0.42
1.22
1.18

0.00
1.26
0.98

K/Na = К2О/Na2O; P.I. = (Na2O + К2О)/Al2O3 (mol);
Кф = 100. (Fe2O3 + FeO)/( Fe2O3 + FeO + MgO)

The main petrogenic oxides of the volcanites and the
chemical composition of the clinopyroxenes are used for
discrimination of the tectonic environments. Using the
diagram MgO-Al2O3-FeO* (Pearce et al., 1977) one can see
that the alkaline basaltoids of St. Spas Bakadjik display the
character of within-plate ocean-island basalts (Fig. 4). This
conclusion is confirmed also by the chemical composition of
the clinopyroxenes (Fig. 5).

Figure 4. MgO-Al2O3-FeO discrimination
diagrams (after Pearce et al.,1977) with the
point of alkaline basaltoids from the St. Spas
Bakadjik

DISCUSSION
There is no doubt that one of the most interesting features
of the alkaline basaltoids in the region of St. Spas Bakadjik is
the established therein pseudoleucite aggregates (composed
of analcime and K-feldspar), which form pseudomorphoses
after leucite. The genesis of pseudoleucite is related to
various processes. Many of researchers consider it being
firstly crystallized as leucite, which, as a result of reaction
with the enriched in Na residual magma transforms into
nepheline-feldspar pseudomorphoses, the so-called
pseudoleucite reaction (Bowen and Ellestad, 1937). Later,
Fudali (1963) has proved that the sodium leucites can
undergo a subsolidus breakdown resulting in the formation of
twins of nepheline with K-feldspar. There are cases
described for which it is considered that the primary
pseudoleucite phase is analcime rich in K (Larsen, Buie,
1983).

Known are also pseudomorphose of analcime into leucite.
According Barrer and Hinds (1953); and Deer et al. (1992)
analcime and leucite transform into each other through
irreversible ion-exchange: NaAlSi2O6.H2O + Kaq+ ↔ KAlSi2O6 +
Naaq+ + H2O. The experiments show that the solid solution of
leucite undergoes exchange reaction with the sodium glass or
with the enriched in Na water vapor. It can be transformed into
sodium variety by ion exchange in the subsolidus zone and
subsequent cooling causes differentiation of the solid solution
(Taylor and MacKenzie, 1975) The processes of transformation
of leucite into pseudoleucite are accompanied by destruction of
the mineral structure by with preservation of the crystal
morphology. The described reactions have to be looked upon as
a result of adopting of the mineral to the changing conditions. In
this aspect pseudoleucite corresponds to association, which is
stable in the new P, T conditions.

Table 4. Chemical composition of alkaline basaltoids
from St. Spas Bakadjik region
Volcanic facies
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K 2O
P2O5
LOI
Total
K/Na
P.I.
Кф

376/3
44.56
0.71
10.55
8.83
4.17
0.18
12.54
12.42
2.09
2.23
0.42
1.06
99,76
1.11
0.57
50.9

376/1
45.58
0.56
10.23
8.92
3.78
0.14
12.41
11.89
2.17
2.27
0.44
1.58
99.97
1.04
0.59
50.5

376/2
46.13
0.58
10.26
7.90
4.62
0.13
11.95
12.60
2.16
2.18
0.41
1.21
100.13
1.01
0.58
51.1

Explosive
facies
376
46.55
0.62
9.97
9.36
4.10
0.19
11.15
12.31
1.89
2.52
0.43
1.15
100.24
1.33
0.59
54.0

361/1
45.88
0.63
10.14
8.18
3.87
0.19
11.87
12.16
2.02
2.84
0.53
1.56
99.87
1.40
0.63
50.3

361
46.30
0.65
10.57
7.44
4.75
0.18
11.03
12.09
1.82
2.69
0.47
2.21
100.20
1.47
0.56
52.4

15.04
10.35
11.35
3.13
37.11
0.00
7.66
12.14

17.09
5.68
10.35
6.33
37.20
0.00
9.07
11.46

16.24
8.52
12.96
3.89
35.74
0.00
9.40
11.01

Figure 5. F1-F2 discrimination diagram of the composition of the
clinopyroxene phenocrysts (after Nisbett and Pearce, 1977)

CIPW
Or
Ab
An
Ne
Di
Hy
Ol
Mt

13.36
4.48
12.95
7.27
36.53
0.00
10.40
12.15

13.65
8.59
11.63
5.45
35.54
0.00
10.56
11.19

13.04
7.97
11.96
5.68
38.12
0.00
9.64
11.58

The first published data in the Bulgarian literature about
pseudiomorphoses of analcime after leucite in the melanocratic
shoshonites in the region of Pobeda village, Yambol district has
been given by Stoinov (1955). Later, Yanev (1994) has reported
about metaleucite replaced by analcime in absarokites in
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Eastern Rhodopes. According to Stanisheva (1969) the
mineralogical and structural changes of leucite from
Tamarino Bakadjik had taken place in two stages. During the
first one pseudoleucite formed being a fine mixture of Kfeldspar and nepheline, which replaces entirely the leucite
crystal preserving its morphology. The second stage is
connected with a change of pseudoleucite and the formation
of epileucite.
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The pseudoleucite aggregates in the alkaline basaltoids
from the region of St. Spas Bakadjik are represented as
subphenocrysts as well as small crystals in the groundmass.
The microprobe analyses show that the smaller crystals are
built entirely by analcime or K-feldspar while the bigger
subphenocrysts – by analcime with a peripheral stripe of Kfeldspar. The morphology of the crystals and the zonal
arrangement of clinopyroxene inclusions give reason to
suppose that the pseudoleucite aggregates have firstly
crystallized as leucite and then as a result of ion exchange in
the subsolidus zone have transformed into analcime and Kfeldspar. The released potassium enters the composition of
the newly formed K-feldspar, which localizes in the peripheral
parts of the analcime crystals and in the interstitial space.
During this process a part of the small analcime crystals is
partially or entirely replaced by K-feldspar while the
subphenocrysts are preserved with a stripe of K-feldspar
stripe around them of varying thickness. The K-feldspars
(especially those in the groundmass) are characterized by a
high content of Or molecule (Or96-97Ab1-2) corresponding to Ksanidine. Such high values of K2O are typical for some
sanidines of the alkaline volcanites (Deer et al., 1963). Data
exists showing that during a rapid crystallization the Kfeldspars in volcanites display a tendency of enrichment in
K2O (Edgar, 1976). Similar petrochemical features of the
rocks (increased alkalinity) and rapid crystallization are found
also for the studied volcanites. However, it can not be
excluded that part of K-feldspar in the interstitial space with a
very high content of Or molecule could be a result of a later
hydrothermal activity.
CONCLUSION
The alkaline basaltoids (pseudoleucite tephrites and
psedoleucite basanites) are a product of a mantle, weakly
differentiated, olivine-basalt magma with increased Kalkalinity. Crystallization of leucite had taken place in
conditions of low pressure and from SiO2 undersaturated
melt. It can be proposed that as a result of ion exchange
leucite had transformed into K-feldspar pseudoleucite
aggregates. The alkaline basaltoids of St. Spas Bakadjik are
comparable with the products of the widely developed in the
region Tamarino Bakadjik olivine-basaltic volcanism with
which they display a definite petrochemical similarity.
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