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Ж. Радевъ. 

Източна Стара-планина и долината на 
р. Камчия. 

1. Уводъ. 

Изучванията за Източна Ст.-Планина и долината на 

р, Камчия, които ще изложа по-доле, се отнасятъ до мор· 

фологията и морфогенетиката на тази область. Морфоло
гията, като наука за земноповърхнитt форми _и морфогене• 

тиката, като чзсть отъ първата, която има за цель да уста

нпви една вi;рна картина зз развоя на отдtлни земнопо

върхни индивиди, еж сжществени части отъ голtмото уче

ние за земята, което се обхваща отъ общата физическа гео

графия. Тtхното развитие и систематично изложение датува 

сравнително отъ новитt времена. 

Първа книга, дето въпроситt за „учението за релиеф

нитt форми на земната повърхнина" се разглеждатъ систе

матично, макаръ и въ една суха форма, е книгата на С а r 1 
S о п k I з r, ,, Всеобща орогрзфия" {С. Sonkiar "f\llgemeine 
Orographie"), печатана на 1873 година. Малкиятъ насловъ на 
тази книга е означенъ именно по горния начинъ (Die Lehre 
von den Reliefformen der Erdoberflache). Дали съ това. авто

рътъ е мислилъ да обхване развилитt се по-късно дисци· 

плини, които разглеждатъ зачекнатитt тамъ въпроси и които 

носятъ различни именз: Ф из и о географ и я, Гео мор ф о

л о г и я, Н а у к а з а л а н д ш а ф т и т t и др., не може да се 

каже съ положителность. Въ всtки случай, като се изхожда 

отъ сухото изложение на Sonklar, при което той е употрt

билъ хубави и добре подбрани формови наименования, под· 

раздtления, опредtления, цифри и пр., мжчно би могло_ да 

се допусне, че предметътъ на това учение ще ззстане на 

централно мtсто въ Физикогеографската наука. 

Въ кжсо времз отъ живота и рззвитието на геоморфо

логията, за нейната разработка еж употрtбени различни 
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пжтища. използувани еж различни методи, при което се 

оч ~ртаватъ сжщо така и разни школи и направления. 

С р а в и и т е л н а т а м е т о д а на Peschel стои на първо 
мt.сто. Следъ това иде ц и ф р о в ат а шнола, която чрезъ 
установяване на опредt.лени нива въ цифрови данни е ис

кала да изтъкне · известна последователность въ развоя на 

дадени категории отъ земни форми. Обаче изучванията 

върху физиката на извt.трt.ването и ерозията доказаха, че 

тази точна установеность и законосъобразность, която циф

ровата шнола иска да изтък1;1е за всi:;ки случай, не може да се 

наблюдава и никжде не може да е отъ абсолютно значение. 

Истински напредъкъ се направи въ методологията на 

геоr,юрфологичната наука следъ като се тръrна по пжтя на 

наблюдението. Това доведе до положението, какво земно

повърхниrt. форми не еж нt.що дадено, наюо цифровзта 

шнола искаше да ги представи, а еж обекти, които показ

ватъ дълъгъ процесъ на развитие, при което не може да 

се установи окончателенъ завършекъ, защото процесътъ на 

развитието не е само за миналото. Последниятъ обхваща и 

моментитt на настоящето, а ще продължи и въ бждаще. 

Съ това се преминава въ положението на а н т у а ли те та, 

или въ принципитt. на 

F\ кт у а ли те т на та метод а. Десятки години преди 

:гова, сжщитt. принципи лежаха въ книгата на К. Е. f\. v. 
Hoff, ,,Geschischte der naturlichen Yeranderungen der Erdober· 
flache", печатана въ 1822 год. Новото, което се прибави въ 

тази метода отъ ront.митt. rеоrрафи Penck и Eri.ickner се 
съ~::тои въ това, че тt. подчертаха стратиграфсното гледище, 

сиречь изтъкнаха голtмото значение на стратиrрафията за 

облика на земната повърхнина. Въ това отношение се отиде 

до голt.ма подробность, като се отдаде решаваще значение 

за този обликъ на последнитt. фази отъ развоя на земната 

повърхнина, именно терциерната и следтерциерната страти

rрафия. 

Нови моменти се вмъкнаха въ актуалитетната метода 

и отъ американската геоморфологична школа, изразитель на 

която се явява W, М . Dзvis (Davis-Ruhl „Die erklarende Be
schreibung der Landformen" стр. XV.). Новото въ тази школа 
е това, че тя свързва генезиса на . геоморфологичнитt. еле

менти съ rеотектоничниrt процеси. Поради това rраницитt 
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между геология и геоморфология въ Davis'oвaтa школа еж 

мжчноуловими, ако геологията не се изтъкваше като наука 

съ ~исторически хараюеръ" {ц. м. стр. 8 и 176). Геологията 
и геоморфологията еж поставени едно къмъ друго, както 

вжтрешното къмъ външното или ядката къмъ обвивката. 

Който иска да опише часть отъ земната повърхнина 

по разяснителенъ начинъ, трtбва да познава не само вън

шната страна и.тiи повърхностьта, но трtбва да изучи и 
вжтрешностьта - сиречь строежа на тази земя (тектони

ката) и нейния геологически съставъ (геологията). Съ това 

се подчертава тtсната връзка по методъ на изследване 

между геоморфология и геология. Основната работа въ ме

тодитt и на дветt науки е наблюдението, а по-после следватъ 
начинъ на мислене и резултиране. Нtщо повече, геоло
гията е необходима основна наука за геоJVJорфологията, въ 

смисълъ, че тя дава основнитt елементи, съ които по-ната- . 

тъкъ ще има да оперира последнята. 

Тази зависимость е тъй голtма, че мжчно, напр., може 

да се допусне, че единъ г~оморфологъ , ще r,юже съ успtхъ 

да изучи геоморфологията и морфоrенезиса на f\лпитt, ако 

той предварително не е запознатъ съ общитt геотектонични 

теории и специално не познава тектониката на тази планина. 

С а мост ой но то, което геоморфологията влага въ 

своитt изучвания, не е естеството на факти.тt, а се състои 

въ нейния методъ. f\ той се изразява: 

1. въ особния начинъ, по който се разглеждатъ проце
ситt, които действуватъ за промtната на земноповърхнит-h 

форми и 

2. въ номенклатурата и особната класификация на тtзи 
форми. 

Дол и н и т t, еж негативни форми по земната повър· 

хнина. Тtхното образуване се дължи предимно на отича

щитt се валежни води. Понеже отъ валежнитt вод;1 могатъ 

да достигнатъ до фазата на отичащи се води само гвзи ко

личества, които не еж могли да станатъ жертва на изпари

телния процесъ, то, като се говори за реки - малки и го

лtми - ще трtбва да се приема, какво, въ области, дето 

тtзи географски обекти сжществуватъ, ·ще да има валежни 
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води въ излишъкъ - сиречъ количеството на валежната 

вода ще да превишавз. количеството на изпарилата се вода, 

или по-добре, масата на изпарението. Има по земната по• 

върхнина области, дето наистина това е обикновенно н·sщо . 

Тамъ на всtка крач11:а се срtщатъ отичащи се, надземно 

или подземно, води, които образуватъ малки вадички, шумни 

ручеи или пъкъ грамадни рtки. Има, обаче, и такива об

ласти, дето валежната вода не може да · превъзмогне на 

изпарителния процесъ и тамъ е изключена всtкаква въз

можность да се събератъ оrичащи се повърхно води. Тамъ 

нtма вадички, нt.ма ручеи, нt.ма и голtми рt.ки. Това еж 

така нареченитt. пустинни пояси отъ земната повърхнина. 

Въ рtдки случаи може презъ пустиненъ поясъ да протече 

голt.ма рt.ка и то само тогава, когато началото си такава 

рt.ка води отъ други пояси, дето валежитt превъзмогватъ 

въ голtма степень изпаренията. Типиченъ примtръ въ това 

отношение ни дава р. Нилъ, която и презъ пустинния поясъ 

все пакъ си остава една значителна рtка. Тя превъзмогва 

защото носи голtми водни маси отъ пояса на тропициаt. 

За рtки и рsчни систег,1и, за долини и долинни системи 
може да става дума само въ умtренитt и тропически пояси на 

земната повърхнина. Тtзи форми, тtзи ландшафти, които 

ние сме свикнали да гледаме въ нашитt. ширини, не могатъ 

да се наблюдаватъ въ пустиннитt пояси. Tt не еж типични 
и за полярнитt. земи, защото тамъ макаръ валежитt и да 

превъзмогватъ _gроцеса на изпарението - отичането става 

не вече въ течно, а въ твърдо състояние. Тамъ излишецитt 

отъ валежни маси образуватъ обширни снt.жни и ледени 
полета, чието движение се управлява отъ особни закони. 

Тукъ отичащитt се маси образуватъ така нареченитt лед

никови системи, които отъ своя страна образуватъ и ти

пични за тtзи системи земноповърхни форми. И тукъ се 

образуватъ долини, но т:в иматъ съвсемъ различна конфи· 

гурация отъ рtчнодолиннитt. форми. · 
Като става дума за рt.ки и рtчни долини ще трtбва 

да се разбира, че тtзи области припадатъ въ хумиднитt 

климатичнн области на земната повърхнина. Въ този поясъ 

припадатъ и нашитt земи. Ледницитt. припадс1тъ въ нивал· 

ния поясъ, а пустинитt - въ аридния поясъ. 1 ) 

Р е n с k, Versuch· einer Кlimaklassifikation auf physiogeogra· 
adlaae.....SitzЬ.._..,-~.....__._,,_..,.,....___,8 d. Wiss, Math. Phys, КI, 
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Освенъ въ физикогеографско отношение, рtкигв мо· 

гатъ да се разгледатъ и отъ културно геогрзфско гледище. 

Отъ културно гледище погледнатu, рtкитt криятъ въ 

себе си грамадни сили. Въ rорнитt си течения тt даватъ 

неизчерпаема двигателна сила; а въ долнит-в си течения, 

дето масата на водит-в е голtма, а движението и съвсемъ 

бавно, т-в еж удобни транспортни артерии. Използуването 

на тtзи рtчни сили датува отъ твърде ранни времена. 

Отъ физикогеографско гледище р-вкигв еж сжщо отъ 

гол-вмо значение. Рt.чнитt. води еж създателит-в на малки и 

голtми долини, които придаватъ - особно въ планинскит-в 

области - на терена и типичния д о лин е н ъ л а н д ш а ф т ъ. 

Tt, еж причина за тъй типичното разчленение на планин· 

скигв области, тi, еж създателитi3 на дълбокитt проломи 

въ платовиднитt издигнати земи, тt еж скулпторитt на тъй 

типичнит-в дребни бръчки по земната повърхнина, 

Учението за рtкитt и тtхнитt долини прави единъ ва· 

женъ д-влъ отъ общата морфология на цtлата земна по· 

върхнина. 

Като се разгледватъ рьчнитt долини като геоморфо

логични обекти, които иматъ голtмо значение за :съобще• 

нияrа, за стопанския животъ на народитi,, за тtхната кул· 

тура, за историческия ходъ на живота имъ и пр., не може 

да се изб-вгне и чисто морфогенетичния въпросъ, въпросътъ 

за тtхното образуване. Въпросътъ за морфогенезиса на до• 

линитi, добива все по-голtмо значение за общата морфоло

гия на земната повърхнина, защото тъкмо при долиннитt 

форми има случаи за прорtзване на планински маси, които, 

погледнато отъ днешнитt геоморфологични отношения, 

мжчно могатъ да се обяснятъ и извикватъ гол-вми недоуме· 

ния. Човtкъ се чуди, защо, при сжществуване на по-голtми 

изгоди - като има за основа дне:.uнитt отношения на ви

сочини и низини - рtката е избрала за свой пжть тъкмо 

най-мжчното и •най високо мi,сто. · Не еж рtдки случаитt, 
когато рtкитi, еж о~тааили настрана или пъ~ъ заобиколили 

най-лесно ронливитt материяли, за да се задълбаятъ тъкмо 

въ най-твърдитt маси, дето образуватъ тt.сни и дълбоки 

у щелия и проломи. Очу дване извикватъ и случаитt, при които 

ръката, течейки по равно поле, дето има изолирани висо

чини отъ твърди скс1ли, нс1мi,сто да използува за свой пжть 
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тъ1<мо rолtмата и равна низина, тя се е за1<опала въ изоли. 

ранитt височини, 1<ато ги е процtпила на две части. Особно 

настойчиво започна да се задава въпросътъ за морфогене

зиса на долинитt, 1<огато и~общо формитt на земната по

върхнина станаха предметъ на специална нау1<а - именно 

на rеоморфологията. 

Каl<То е при геологията, та1<а е и при геоморфология

та : въ основата на нейния методъ стои наблюдението. 

Съ натрупване на множество фаl<Ти и наблюдения, събрани 

отъ живата природа, изработили еж се последователно и 

различни обяснения за долинообразуване. 

Още въ първиятъ и най-раненъ фазисъ отъ учението 

за долинообразуването, се оформяватъ два противни единъ 

на другъ възгледа. Споредъ първия възrледъ, на течащата 

вода, въ зависимость отъ нейната маса и съотношения 1<ъмъ 

земната повърхнина, трtбва да се отдаде и процеса на до

линообразуването. Вториятъ възгледъ ютдава всич1<и долини 

по земната повърхнина - и мал1<и и голtми - всецtло на 

процеса на земната те1<тони1<а, тt се явяватъ, значи, по това 

схващане, 1<ато резултатъ отъ движенията по земната 1<ора. 

Второто, теюоничното, схващане за процеса на до· 

линното образуване не се е нуждаело почти отъ ни1<а1<ви 

до1<ази, защото даже и за най-непрос13tтенитt хора, та1<а 

сложенъ въпросътъ, той самъ по себе си е почти убеди· 

телно разрешенъ. Ту1<ъ се нам-tсва вече една вжтрешна 

неуловима, но грамадна сила, 1<оято предизви1<ва та1<а сжщо 

и всич1<и движения по земнат3 кора и вжтрешность. 

Първиятъ възrледъ, обаче, - е трtбвало да премине раз· 

лични фази на развитие, до1<ато се наложи 1<ато всеобщо 

признатъ, 

Въ начало10 само силата на rолtмитt. водни маси се е 

признавала за фаюоръ на долинообразуване, и то когато 

rt. еж събрани въ морски или езерни басейни. Р. това значи, 
ка1<во, признавало се е, че водитt моrатъ да образуватъ 

долини, но не чрезъ своето ерозивно действие. а ч р е з ъ 

абразия. Това схващане си пробило пжть и се е офор

мило въ едно учение особно въ втората половина на 18. въкъ, 
1<огато почти въ всич1<и долинни форми се е прозирало пре· 

дишно морс1<0 дъно. Долинитъ се схващали като резултатъ -
на абразионното морс1<0 действие, отъ дето, следствие про• 
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мtна въ нивата, морската вода се оттеглюва и предишното 

морско . дъно се обръща въ суша. (f\. Penck, Morphologie der 
ErdoberШiche 11. 135). 

Въ еж.щото това време започва да се отдава известно 

значение за процеса на долинообразуването и на течащата 

вода, но не толкова за цtлостния процесъ, а само за долин

ното уформяване, (f\. Репсk, Morphologie 11. 135). Все пакъ 

това допущане е имало да се бори съ rолtми трудности, 

но не вече като отрицание на сжщината и възможностьта 

на този процесъ, колкото поради обстоятелството, че земята 

не е имала достатъчно дълго време, за да могатъ течащитi; 

води да образуватъ тъй грандиознитt долинни форми. Съ 

това вече ерозионното, а така еж.що долинообразуващето 

действие на рtчнитt води добиватъ почти всеобщо признание. 

Въ географската наука възгледътъ за образуване на 

долинитt отъ протичащитt по тtхъ води, въ една ясна и 

категорична форма се поставя и изказва отъ S u I z е r още 
на 1746 година. Като теория въ геоморфологичната наука 

се изработва той отъ J а m е s Х u t t о n и отъ неговия илю
страторъ Р I а у f а i r. Единъ важенъ моментъ, който има до
казната сила, какво долинитt трtбва да се схващатъ като 

резултатъ на течащитt води, този авторъ вижда въ обсто

ятелството, че тамъ, дето една по-малка долина се сбира и 

навлиза въ лоното на друга по-голtма, жгълътъ на слива

нето винаги е по-голtмъ отъ долнята страна, а горнята 
страна образува винаги остъръ жгълъ (f\. Penck, 1. с. 136). 

Следъ като възгледътъ за долинообразуващата сила 

на рtката си е извоювалъ здраво и твърдо мtсто, следъ 

като той се затвърдява и задържа яко на позициитt си, все 

пакъ [!ротивницитt му не еж могли да отстжпятъ така лесно. 

Tt еж приели това, но съ признание, че тан.ъвъ може да 

бжде случаятъ само при голtмитt рtки. Малкитt рtки нt• 

матъ тази сила. Въ това доnушане се съзира още еднажъ, 

колко силно е било влиянието на така наречената катаклиз

мична те:,рия. Вънъ отъ това тукъ се съзира и отблtсъкъ 

на приемането, какво при признатата ерозивна сила и ра

бота на рtката, все nакъ тя не може да взема така широко 

участие въ денудационнитt процеси. 

Като се признава така широко ерозивната и денуда

ционна сила на рtката и изобщо на течащата вода, все 
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пакъ не трt~бва да се изпуща изъ предъ очи, че и тек то

н и ч нит t, n р о ц е с и иматъ гол'Бмо участие въ долино

образуването. При все това, че тектоничната - чистата 

тектонична теория за произхода на долинит'Б, е тъкмо про

тивна на ерозионната теория, не може да се отрича обстоя

телството, че и_ тектоничнит'Б форми въ много случаи еж 

отъ значение за долинното образуване. Въ н'Бкои случаи 

т'Б еж истински предпоставки на долината, а въ други -
Т'Б опред'Блятъ пжтя и развитието на рi:;чно-ерозивнитt; 

процеси. 

Penck отличава два вида тектонични долини (разбира 
се, вънъ отъ чисто ерозивнит'Б долини}- именно напълно 

тектонични и и зра б от е ни такива. Къмъ първата група 

припадатъ мулдит'Б, рововет'Б, моноклиналнит'Б разсед• 

ни долини ; в<.ички тt дължатъ своето първично образу• 

ване, безъ съмнение на тектоничнит'Б процеси. Къмъ вто

рата група спадатъ тi:;зи долини, които се изработватъ въ 

1 снагата на голtмитt; тектоничнн форми, каквито еж анти

клинала, хорстъ или пъкъ билото на моноклинала. При тtх

ното образуване тектониката не е взела почти никакво 

участие. Tt еж продуктъ само на ерозивната работа на pt• 
ната (Penck 1. с. 90 и 92). За илюстрация на това схващане 
азъ ще приведа н'Бколко примtри изъ долиннитt; форми на 

България. Твърде изразителенъ примеръ за тектонична до

лина ни представя срi:;дното течение на Марица. Докато 

началнитt; и притоци, както и ост_аналитt; по-голi:;ми нейни 

приточни долини, представятъ отъ себе си чисто из р а б О· 
тен и долини, то отъ началото на полето подъ Бt;лово, та 

дори до Чирnанско-Хасковснит'Б височини, тя е чисто тек· 

тон и ч на долини. Чисто тектонични дtлове протича и 

р. Искъръ. Докато въ Самоковското поле нейната долина е 
п о л у и зра б от е на, то въ Софийското поле тя е чисто 

тектонична. Затова пъкъ тази река дължи едни отъ най

величавитt си и грандиозни части на своята собствена сила. 

Пасарелско-Паничаревски (Урви'-!кия) проломъ, а еж.що и 
Искърски проломъ, отъ Соф. поле, та дори до Дунава -
всичко това е из р а б от е на отъ самата рtка долина. 

Тектонични дtлове има и долината на Струма - и то въ 

отдtлнитt нейни полета, но тукъ не иоже да с-rава и дума 

за чисто тектонични творения, защото всички нейн11 полета 
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еж били запълнени съ грамадни маси отъ терциерни отло

жения и рtката съ собствени сили е образувала въ тtзи 

грзмадни терциерни маси днешния си обликъ. Въ замtна 

на това, нейнитt начални nритоци, както и цtлата редица 

отъ проломи, които свършватъ дори до нейното устие, 

Еникьойския проломъ при Орфано, всички еж чисто еро

зивни дtлове отъ нейната долина. Въ сжщность тектонич

нитt дtлове на долината само служатъ нато опорни пунк•. 

тове, които еж предиспонирали и маркирали нейнитt 

главни посоки. Всичко останало е дtло на ерозивната 

рtчна сила. 

Положението за ерозивното схващане се усилва още по

вече отъ обстоятелството, какво даже и при процепни тек

тонични области и линии, долината не се направлява ви

наги отъ процептната линия, а се отбива значително въ 

една или друга страна, като си проправя пжть по съвсемъ 

ненакърненитt дtлове на долинната область (Penck !. с. 

96-97). 
Схващането за ерозивния произходъ на долинитt се 

усилва още съ образуванитt долини, напрtчно презъ пла

нинскитt снаги, които долини съставятъ категорията на така 

нареченитt п р о л о м н и дол и н и. Тtзи долини nресичатъ 

отдtлни планини и планински системи и то така, че изли

зайки отъ днешнитt геоморфологични отношения на земитt, 

дето гв еж се образували, почти фантастично ни се струва 

всичкото това грандиозно дtло на рtки и рtкич1<и, често 

пжти малки и незначителни. Излизайки отъ днешнитt гео

морфологични отношения, р-вкитt, протичащи презъ дъл

боки и неудобни проломи, можеха при съвсемъ голtми 

удобства да си направятъ пжть презъ низкит-в водод-вли, 

или пъкъ тамъ, дето скалнитt материали оказватъ най

<:лаба съпротива. 

Твърде сложната механика на образуване на тtзи до· 

лини-проломи е извикала още въ 70-тt години на миналото 

столtтие живи препирни между географи и геолози. Всичко 

това е станало причина да се създадатъ и различни обясне• 

ния и теории по тази сложна проблема. Така последова

телно се създаватъ за тtзи напрiэt~ни проломи : 
а. Процепната теория (Тектонична) 

б. f\нтецедентната теория (Ерозивна) 
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в. Суперфо?мационна теория (Епигенетична) 
г. Езерна теория (Ерозивна, прекжсната съ дизлокации) 

д. Регресивната теория (Ерозивна) 

Въ България имаме твърде голtмо изобилие на про

ломни долини и въпросътъ за генезиса на нашитt рtчни 

долини изобщо представя богатъ и изобиленъ материалъ за 

проучване на проломната проблема изобщо. Не ще да бжде 

пресилено. ако се каже, какво въ българскитt земи почти 

не сжществуватъ значителни долини, които да не отбелtз

ватъ случаи на проломность. Като започнемъ отъ Ерма, та 

преминемъ къмъ Искъръ и Струма, Места и Марица съ 

нейнитt притоци; като започнемъ отъ старот1анинскитt 

притоци на Дунавъ и Черно море, та свършимъ съ твърде 

богатата на физикогеографс~и проблеми долина на Камчия -
голt.ма и малка - всички тt.зи долини еж твърде богати 

на проломни дt.лове. • 

При изложение на моитt географско-морфологични 

наблюдения и изучвания на р. Камчия и нейното порtчие, 

азъ ще обърна особно внимание на морфогенезиса на тази 

долинна система, като по необходимость ще трtбва да за

сегна цtлиятъ източенъ дtлъ на Стара-Планина. И наистина, 

източниятъ дtлъ на Ст. Планина ще може най-добре да се 

характеризува, като се означи съ името К а ·м ч и й с к и д t л ъ, 
защото всичкитt форми и разчленения на този дtлъ се 

дължатъ изключително на р. Камчия съ нейнигв nритоци, 

Обръщайки внимание преди всичко на морфогенезиса, 

ще трtбва да дамъ по-голtмо мtсто на най-типичното тукъ 

- именно на процеса на проломяването. П~::оломнитt части 

на Г олtма Камчия съставятъ, може да се каже, три чет

върти отъ нейната долина, а Луда Камчия образува най

характерната отъ всички останали български пrоломни до

лини. Докато първата образува своитt проломи въ второ

степенни анти и изоклинали, Луда Камчии разломява гръб· 

нака на източния дtлъ на Стара-Планина. Проломнитt форми 

се срtщатъ и въ по-вече въ притоцитt на главнитt до

лини. Въ малъкъ масщабъ Лудокамчийскиятъ проломъ се 

повтаря въ Дервентския проломъ на р. Врана - притокъ 

на Голtма Камчия. 
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Характерното въ Лудокамчийския проломъ се състои 

въ това, че тази долина води н:~чалото си, както и Голi;ма 

Камчия, отъ централното вододi;лно било на Стара-Планина. 

Началнитt части на дветt Камчии еж едно срещу друго. 

Първата припада къмъ южнитi; склонове, а втората къмъ 

севернитt. Дi;лятъ се отъ снагата на Сухи Дi;лъ и Зеле

ничъ - северно и западно отъ Котелъ. Докато Голtма 

Камчия слиза въ столовата Дунавска земя, Луда Камчия npo· 
тича по южнитt низки гънки на нагънатата Старопланинска 

система и съ едно силно пречупване на северъ - почти 

подъ правъ жгълъ - тя проломява всички главни планин

ски гънки, за да стигне еж.що така столовата земя на се

веръ и се слtе съ главната Камчийска долина. Този типъ 

на проломи еж голi;ма рi;дкость и се сочатъ като най-ха

рактерни въ геuморфологичната наука. Тиnътъ на Искър· 

скиятъ старопланински проломъ се срi;ща по-начесто. Като 

единственъ най-типиченъ отъ рода на Лудокамчийския про• 

ломъ досега се сочеше nроломътъ на р. Индъ презъ цен

тралното било на Хималая. 

• 

Едно оtобено обстоятелство ще трtбва да се подчер

тае, а то е, че процесьтъ на долинообразуването и интен· 

зитетътъ на развитието на долината не еж вървtли винаги 

равномtрно. Интензитетътъ на рi;чната ерозивна работа е 

претърпtвалъ чести и значителни промtни. Наредъ 

съ климатичнитt промtни, които иматъ значително влия· 

ние въ това отношение, за неравномtрното развитие 

на отдi;лнитt проломни дi;лове еж отъ голi;мо значе

ние малкитi; дизлокации въ порi;чието. Дизлокации по 

отдi;лнитt части на_ долината еж имали за последица npo· 
мtна въ денудационни и ерозивни базиси. Покрай перио• 

дитi; на бърза и жива ерозия еж наставали и таrшва съ 

слаба, почти загаснала, а въ нi;кои случаи негативна работа. 

Въ последния случай рtчното корито постепенно се е за

пълвало съ дебели слоеве отъ наносенъ материалъ. 
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Литература. 

Първа заслуга за научногеографското проучване на източна Ст. 

Планина се пада на бележития преди първата половина на миналото 

столътие пжтешестаеникъ и ученъ геологъ f\mi Boue. На времето си 

то :1 е преминалъ по четиретt. голt.ми проходни мt.ста на тази планина, 

като е изу\валъ ~главно геологическия строежъ и съставъ на земитt. 

тукъ, а сжщо като е давалъ нt.кои указания и за петрографския харак

теръ на материалитt.. 

Нt.кои отъ дt.ловетъ ·на тази земя еж засегнати и отъ изучва

нията на Ferd. v. Hochstetter „Die geol. Verhaltnisse des бstl. Th. der Europ 
Tiirkei. Jahrb. d. k. · k. g. R. F\nst. 1870 год. 

Следъ това материали за научно геотрафското изучване на из

точна Ст. Планина ни даватъ геологичнитt. работи на Fг. Toula.1 ) 

, Почти едновременно, или малко по-късно прави своитt. геологичес• 
ки изследвания тукъ и нашия многозаслужилъ за геологическата наука 1и 

България геолоr,.. Г. Н. Златарски. Той е по-прецизенъ, защото систе

матизува резултатитt. на своитt. научни работи, както следва: а) Се

нонски катъ въ изт. България ... ", Годишникъ на Соф. Университетъ, 

1905-906 г., 1907. б) Еокретацейска или · долно-кредна серия. Пер. Сп., 

кн. 7, 1907 rод. в) ,,Юрска система въ България" , Год. Соф. Универс. 

1906-1907 г. 1908; г) ,,Ценомащ:ки катъ въ изт. Балканъ•, Трудове на 

Бълг. Природоизп. Друж., кн. Ш; д) ,,Горно-кредна или неокретацейска 

серия въ България", Год. на Соф. Унив. V, 1909 г. 

• Особно изобилни материали. които допринасятъ твърде много за 

морфологичнитt. и морфогенетични състояния на изт. Ст. Планина, ни 
даватъ проучванията на проф. Д-ръ Г. Бончевъ, Tt. еж изложени въ · 
работитt. му : 

а) ,,Приносъ къмъ петрографията на южнитt. склонове на Бал

ка·на отъ f\рабаконашкия до Марашъ-Върбишкия проходъ". Годишникъ 
на Соф. Университетъ, III и IV, 1906-1907 г., дt.лъ физика-математи

чески, София, 1908 год. 

6) ,,Скалитъ въ южнитt. отдt.ли на Балкана, между Марашъ-Вър
бишкия проходъ и Черно море", Сп. на Б. f\к. на Наукитt., кн. XXXI, 
София, 1925 г. 

в) ,,Скалитt въ севернитt отдt.ли на Балкана между Черно море, 

Котелъ-Дервентския проходъ, Гребена и ръкитi, Врана и Голt.ма Кам
чия", Сп. Б. f\к. на Наукитъ, кн. XXXIV, 1926 г . 

Югоизточнитъ крайбръжни части се засt.гатъ въ раt5отата на сж

щия авторъ: ,,Петрографски бележки за черноморския брt.гъ и пр,", 

Пер. Сп., кн. LXI, 1900 г. 
Картенъ материалъ: 

1 Карта на Руския Генераленъ щабъ, реамбулирана отъ Географи
ческия институтъ София. Мърка 1 :40,000. Само нi,колко листа, обемащи 
източната часть на Луда Камчия. 

') Geolog. Untersuchungen im ostlichen Balkan und in den angren
zenden GeЫeten въ Denkschriften dег mathem.-Qaturwiss Classe dег 
К. f\kademie der Wiss, in Wien, В . LVll, 1890; Geol. Unters. in ostl. Bal• 

kan etc. ibld. В. LХШ, 1896. 
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2. Отъ Руския Генер. щабъ, едноверстовка 1:42,000; нt.кои отъ ли
стоветt., около Шуменско еж реамбулирани отъ Географ. институтъ, Со

фия и еж пакъ съ еж.щата мt.рка. 

З. Отъ Руския Генераленъ щабъ, Триверстовата карта. Мt.рка 

1:126,000. 
4. Геологическата карта на България 01:ъ Г. Н. Златарски. Мt.рка 

1:300,ООО. 

11. Орография и хидрография. 

При Вратникъ (Демиръ Капу) става едно силно пречуп

взне нз главното вододi;лно било на Стара-Планина. Това 

раздвояване е направено отъ Раковската долина. До дължи

ната на Раково раздвоеното вододi;лно било върви почти 

успоредно отъ дв~тi, страни на долината. Отъ дължината 

на Раково отново става пречупване на вододi;лното било и 

то подъ правъ жr·ълъ на северъ дори до висоiо.та издънка 

на Ст.-планина С а к ар ъ П л а ни на. По срi,дата нз 

Котле н с к о - Кипи л о 13 ски я балкан ъ, дето премина

ва означеното пречупване на вододi;лното било при 3 е ле -
ни ч ъ, започва централното Старо-планинско било. Съ по-.,.--- . 

сока почти право изтокъ-западна, то свършва до Черно море 

при носъ Емине. Котленско-Кипиловската планина, заемайки 

срi;дищетонавододi;лното било, Сакаръ планина - Врат
никъ (Демиръ капу), се явяеа като ново начало на Централ
ното било. Началната му часть носи името Сух и Д ·!::; л ъ. 

На западъ това било започва съ голi;митi, · стръмнини на 
Кипиловската планина, близо до селото, отъ дето започва 

широката котловина на С та р з р i, к а съ притока й 5? р та 
дере. И по разчленение и по форма тази котловина напом

нюва твърде много на Герловската, която сжщо т·ака отстои 

северно отъ централното вододtлно било. И дветi, тi;зи 

котловини лежатъ на една ось съ посока з. ю. зап. - и. с. изт . , . . 
а се отдi;лятъ отъ височинитi, на Сакаръ планина. 

Между Сухи Дi:;лъ и Сакаръ се протi;га низко .водо

дtлно било, което преминава постепенно отъ една страна 

къмъ долината на Камчия, а отъ друга ~- къмъ Кипилов

ската котловина. Въ низката му часть, дето е село Ново-село, 

то спада · подъ 700 м. височина. То е доста широко; понася 

повече отъ 8 км. въ дължина и гледано отъ височинитi;, между 
които 'то се намира, напомнюва на широка долина. По cpt• 
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дата му е разположено Ново Село. Тази именно низка и 

широка седловина отдtля Герловската отъ Кипиловската 

котловини. 

Отъ изтъкнатитt до тукъ морфолоrични черти на на

чалната часть на Изт. Ст. Планина явствува, че тt почиватъ 

нз особнитt тектонични нарушения, които започватъ тъкмо 

отъ това мtсто на старопланинската нзгъна_та верига. При 

Вратникъ (Демиръ Капия) става едно прекжсване на централ
ното вододtлно било, за да започне отново отъ Ки n и лов· 
скат а к о т л о в и н а. Bi, този промежутъкъ - именно 

между Котленската планина и С ти до в о (южно отъ И чера) 
се простира, съ посока на Централното вододtлно било зна

чителната Жеравненска Мулда (Toula Ge'Olog. UпtersJchuп

gen ... Denkschr. k, f\k. Wien., LVII, 1890. S. 330.), която про
дължава на изтокъ въ общи черти съ долината на Л у да 

К а м ч и я, а отъ завоя на последнята продължава къмъ 

f\лмалж дере, но вече като коруба. Тъкмо съ началото на 

новото централ:;о вододtлно било се започватъ издънкитt 

на Стара-Планина - къмъ северъ Сакаръ планина, а къмъ 
югъ Де в е 6 а л к а н ъ и Стидово, които иматъ голtмо 

значение въ общата морфология на Изто4ния балканъ. T-t 
се пресичатъ съ централното вододtлно било почти подъ 

правъ жгълъ. Издънката на Сакаръ се изгубва постепенно 

въ Османпазарскит-t;·флишки материяли, а Стидовската гънка 

се понижава постепенно на ю.-изтокъ, за да се загуби въ 

К о м а р е в с к а т а и R й т о ш к а _М у л д и. 

Въ орографското начало на източна Стара-планина взема 

особно мtсто и северното крайно разклонение на веригата. 

Това е Дервишката планина.1) На западъ отъ водо

дtла между ломското и камчийско пор·tчия надлъжнитi; и 

изразителни гънки почти замиратъ като преминаватъ въ 

Дунавската Столова земя. Значи Дервишката планина, като 

нагъната верига, изпжква само въ Камчийско.то порtчие. 

Отъ Къртарла, презъ Орта махле и Каябашъ, вододtл
ното било на Камчийското порtчие върви по гърбището на 

Ч и к е н д и н скот о плат о, западно отъ Ески Джумая. 

') Така ще наричамъ височинитъ, които започватъ отъ вододъла 

м~жду Ломеното иКамчийско поръчия, западно отъ Дервента. Дервишка 
V ' --,:::::_ 

~е нарича това разклонение въ наи-високата си часть, дето 

върви старото шосе отъ Преславъ за Герлово. 
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Докато на изтонъ платото се спуща съ стръмни относи, 

къмъ западъ то се слива съ южнитъ очертания на Дунав

ската Столова земя, ноито могатъ да се опредълятъ съ во

додълнитt височини, отъ една страна, между поръчията нз 

Лом ъ и .Б ю ю н ъ Дере, притокъ на Я11тра - отъ друга 

- Камчия и Бююкъ Дере, северно отъ Сакаръ, (като цi;

лото Герлово се включва въ столовата земя). 

Зз насъ е важно да изтъкнемъ тунъ две обстоятелства: 

Първо, на западъ отъ Дервиш ката верига, гънкитt. 

замираnъ и преминаватъ въ столовата дунавска земя и 

Второ, западно отъ широния промежутъкъ отъ Са

каръ до Дервиша, дето, както казахъ, плоския вододълъ 

минава по почти хоризонтално положенигв флишки мер

гели, започватъ отново да се проявяватъ второстепеннитt. 

северни старопланински гънки, но вече много плитни и за

държащи характеръ на Столова земя. Тъ се пресичатъ най

разнообразно отъ р. Бююкъ Дере и отъ нейнитъ притоци, 

що идатъ отъ централнит'в дълове на планината. 

Тtзи две обстоятелства показватъ ясно, че вододt.лътъ 

на Камчийското поречие на западъ не е случайность, ноято 

се опредъля само отъ геоморфологичнитъ особности на те· 

рен з, а има чисто тектонична основа. Въ такъвъ случай 

може смъло да се наже, какво началото на изт. Ст. планина, 

което се съвпада съ западнитъ огради на Камчийското по

рtчие, има въ основата си белези отъ геоморфологично и 

такива отъ геотентонично естество, което се изразява въ 

една непръчна норуба, що свързва дветъ нови антиклинали 

- отъ Кипиловската нотловина (Суходълсната) и отъ Къ!)· 
тарпа {Дервишката). • 

Източна Ст. планина, погледната отъ морфологично 

гледище, се състои отъ една централна висона часть, по 

която върви главното или централно вододt.лно било на 

планината и две второстепенни, вървещи успоредно на 

главното било части. На северъ това е Дервишr:а планина, 

а на югъ - Стидовсна, ноято започва отъ сливенснитъ 

кварцпорфирни маси. На северъ Дервишната низна верига 

нато премине Преславсниятъ и Рижки проломи постепенно 

се влива въ Столовата Дунавсна земя нъмъ Л о 11 ушна и 

Пред ж а, а южната низ на верига преминава постепенно въ 
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Карнобашкитi; и f\йтошки възвишения, които по-нататъкъ се 

пресичатъ отъ еруптивнитв маси на Бурrашкия заливъ. По 

такъвъ начинъ rеолоrическитъ отложения по източнитъ дъ

лове на Камчийска Ст. планина отъ дветi; страни не еж 
издигнати равномърно и на еднаква височина. На юrъ т1; 

еж значително по-низко, отколкото на северъ. Докато на 

северъ rорнокреднитъ наслоения се повдиrатъ до 500 метра 
и то въ Столова земя, то на юrъ сжщитt. тi:;зи rорнокред~iи 

материяли се повдиrатъ на такава височина, но вече въ 

Мулдата на силно нагънати и притиснати части. 

Северната второстепенна верига - именно Дервишката 

планина, се отличава значително отъ южната - Стидовската, 

по това още, че докато за мостъ между rлавнзта верига и 

Дервишка планина служи Герловската слабо вълниста -
- въ стратиrрафско отношение - земя, южната най-на

предъ се отдt.ля отъ тt.сната долина на Луда Камчия, а на 

юrъ отъ нея Гребен е ц кат а верига (съ Карнобатскитt) 

се отдt.ля чрезъ дългата флексура. на Комаревското поле. 

Отъ напречния проломъ Hti Луда Камчия на изтокъ 

планината си остава само съ едно централно било, което 

тукъ върви твърде близко до южнитi; предt.ли на плани

ната. Къмъ f\ д ж и де р е1 която се влива въ Еми н ски я 

зали в ъ, южно отъ носъ Емине, отъ планината излизатъ 
само твърде кжси притоци съ много кжси долинни, тъй като 

тукъ склоновегв еж много стръмни. Въ зам'Бна. обаче, на 

това къмъ северъ и къмъ изтокъ въ тази часть на плани

ната се развиватъ значителни долини, като я разчленяватъ 

твърде много. Отъ ед~а твърде кжса пиния, между Б ай · 
р а м ъ f\ л а н ъ и Кал r ама ч ъ, която · понася едва . около 

5 клм. и която лежи твърде близко до f\ л м ад е р е н с к от о 
п оле и до горната часть на f\джидеренското поле, се 

развиватъ долинни системи въ три посоки и то вt.еровидно. 

Тъкмо по ср1;дата е долината на Де лед ж и или Ел е ш -·--ни ц а, която държи юrъ-северна посока и се влива въ Кам-

·~изо подъ устието на Луда ·Камчия. На лt.во отъ нея 
еж двата проломни Камчийски притока - именно Бал а -
ба н и ц а и Д и с к от н е н с к а, а отъ дtсно се редятъ при------...--~ точнитt долини нс:1 Ч и ф те де р е, които се отправятъ на-

право въ морето, Този характеръ - на долинитt. издава въ 
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тази часть на изт. Ст.-планина една първично наведена 

къмъ северъ и изтокъ повърхнина. 

Както тукъ, така и при западната половина на Източна 

Стара-планина. като се изхожда отъ общото или главно 

централно вододtлно било, къмъ северъ планината е много 

по-вече разширена, отколкото на югъ. Макаръ въ тази часть 

да е развита една успоредна на централното било с:1мо

стойна верига . каквато е Дервишката планинз, все пзкъ се 

отбелtзва ясно едно северо· източн() разчленение чрезъ рtч

нитt долини. Три рtки тукъ образуватъ напрtчни проломи 

въ тази второстепенна верига. Три р1,ки се задълбаватъ съ 

своитt горни течения въ междината, между централното 

планинско водод"Блно било и Дервишка верига. Общото 

отводнение на тtзи начални долини е съ с.-източна посока. 

Една поразителна последователность се забелtзва и въ 

голtмината на басейнит"Б, а заедно съ това и въ тtхнитt 

горни ширини. Таза еж : 
1. Началото или горното течение на Камчия въ Г е р-

л о в с к а т а к о т л о в и на. 

2. Горното течение на Бзйрямдеренската рtка. 
З. ,, ,, на Лахналж дере. 

И една четвърта долина се задълбава въ Дервишки 

Балканъ, която сжщо така прорi:;зва напрtки тази планина. 

Това е Камчийския л1,въ притокъ Вран а. Нейното начало -не е вече въ централната часть на планинзта, а въ междин

ната зона на Герловската столова земя . При едно съвсемъ 

незначително порtчие надъ проломната часть, тази рtка е 

успtла да си пробие величавъ проломъ въ Боаз а - отъ 

Джумая за Османъ-Пазаръ. Случаятъ е поразителенъ съ 

това, че всички начални притоци на тази р1,ка извиратъ отъ 

столовата земя, следъ което нейната долин~ се стi:;снява и 

образува пролома. 

При Лопушна става събирането на Дервишката верига 

съ централното вододtлно било на изт. Ст.-планина чрезъ 

едно съвсемъ низко седло (надлъжна антиклинала)., което 

продължава къмъ Ченге. 

По този нач1-1нъ се образува единъ истински клинъ отъ 

низка земя между централното водод"Блно било и веригата 

на Дервишката планина. Основата на тази низка земя и въ 

тритt котловини се заима отъ неокомски мергели. Само 

Истор.,фил. rод . 2 
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въ широката Герлощ:ка котловина по срtдата неокомснитt 

мергели еж припоt<рити съ баремски глинести пtсъчници, 

флишни фациясъ. 

Централната часть на изт. Ст.·планина носи различни 

имена, 1, оито въ много случаи се опредtлятъ отъ лежа

щитt подъ тtхнитt. склонове селища. Това обстоятелство 

създава доста мжчнотии за едно системно и почиваще на 

по-здрави начала орографско описание. Напримеръ за една 
и сжща часть отъ планината, която лежи между Котелъ · и 

Тича се употрtбяватъ имt'!ната К от ле н ски и _ Ти че н ски 

Ба л к а н ъ. Южнитt части на В ъ р би ш н и я Бал к а н ъ 

се казватъ С а до в с к и Б а л к а н ъ. Отъ Байрямъ дере на 

изтокъ, понеже селата еж разположени и навжтре въ плани• 

ната, вече престава този начинъ . на именуване. 

Тукъ, отъ Ел к о в о {още Рак ой на) - тази часть отъ 
планината, която се намира между · nайрямъ Дере и Камчи 

Махле - на изтокъ се простиратъ два еднакво високи ржта. 

Единия отива къмъ северо•изтокъ и носи общото име Ма

на с ти р ь т ъ {най-запздната му часть се казва К у з у Ч а л ж, 

срtдната К а п у д ж и, а най-източната Ад ж е и п ъ Кая -
л ар ъ), преминава отъ другата страна на Камчия при тt.сни· 

ната на Аджеипъ Каяларъ. Втория държи централно поло • 
жение въ планината и съ значителна , височина стига до 

Камчия и заепно съ отсрещнитt си продължения при Той

кьой образува сжщо така тtснина въ пролома на Камчия. 

Този рътъ се казва Ташъ Аулъ. (Въ картата 1:126000 е 
дадено името Акрыкесъ балканъ, което е съвсемъ неизве· 

стно за мtстното население). 
На изтокъ отъ пролома на Луда Камчия източна Стара

планина нt.ма едно опредt.лено било, което да държи едно 
видно мtсто въ планинската верига и да налага своята фи• 

зиономия на землището. Само отъ южнз. стрз.н1 гледано, 

твърде изразително изпжкватъ южнитt. части на веригата и 

правятъ впечатление като че тt еж господствуващи въ цt

лата тази източна часть. Обаче отъ горнището на планината 

тази первазна редица отъ височини се съвсемъ изгубватъ, 

но при това не се налагатъ и други нито съ своята виса· 

чина, нито съ една господствуваща посока, нито като такива, 

които включватъ въ себе си една система отъ вододtлни 

била. Цtлото горнище на източна Ст.-планина представя 
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едно забъркано множество отъ неравности и гънки, отъ во

додtлни плоски бил-а, купени и върхове. 

Само южната часть отъ планината тукъ представя едно 

орографско цtло, само по нея минава ~дна опредtлена 

хидрографска граница, именно главното водод-влно било на 

планината отъ Байрямъ f\ланъ на изтокъ (Собственно не се

лото Байрямъ f\ланъ е началото на това било, а надлъж

ното плqско гърбище, западно отъ него, коети носи името 

Трапъ f\ланъ}. Тази е надлъжната верига, която се включва 

меж,гtу долината на Чифте Дере и _i\джи Дере и свършва 

стръмно съ откосит-в на Емине въ Черно море. И самия 

дълъгъ хребетъ носи типичното старо име Еми н ска п л а

н и на. Неговото продължение отъ Трапъ f\ланъ на западъ, 

което е сжщо така изрззително стръмно къмъ югъ и презъ 

което Боззъ Дере си пробива значителенъ и дълбокъ про

ломъ, е Мандра ба~ р ъ съ западното си продължение 
Кал ето. Височината на този юженъ первазъ отъ източния 

дtлъ на източна Ст.-планина изпжква дори до Боаз де -
р е н с к и я п р о л о м ъ и поради обстоятелството, че тукъ 

при с. Уланлжй се издига съвсемъ плоската седловина, 

която служи за преграда между водит-в на f\джи Дере и 

f\лма ,gepe първата отнася водитt ~ъ · Черно 
море направо, а втората е начало на Боазъ Дере. Толкова 

плоска е тази седловина, че ако човtкъ предварително не 

знае, че тукъ е началото на две долини, мжчно може да се 

съгласи на това, когато гледа тtзи полета отъ височинитt 

на Трапъ f\ланъ. Отъ тамъ гледани тtзи две долини, прави 

впечатление, какво тt еж една непрекжсната долина, нача

лото на която е нейде на западъ къмъ Боазъ Дере и Вре

сово. И наистина, отъ f\лма Дере до Уланлжй, дето е водо

дtлното било на тази широка и плоска седловина, едва се 

повдига на 30 м. височина. Така, че отъ долния край на 

f\лмадеренското поле де седловината едва ли ще понесе 

една височинз отъ 50 метра. 1 ) 

') Макаръ и да е покрита съ дебели алувия.r.ни материяли, тази 

седловина, все лакъ въ дребнитъ равини, които излизатъ източно отъ 

с . Уланлий и по-горе въ политв на Тралъ-f\ланскитъ височини, се по

казватъ чакъл11 и рl;чни материяли, които даватъ основание да се 

мисли, че не преди много тази седловина е била корито на незначи-



· 20 Ж. Радевъ 

Отъ централното вододtлно било на -изт. Ст.-пла-, 
нина, което им 1 начало въ Кипилово-К.отленския балканъ, на 

северъ ззпочва порtчието на Голtма Камчия, а на югъ -

. телна рi;ка. Като" подкрепа 1-щ такова приемане идатъ още три обстоя-

телства: 1 
а) Дветi; начални долинни на flджи Дере, които се събиратъ на 

нi;колко стотин'ь метра подъ седловината, иматъ първична посоке, про

тивна на f\джидеренската долина, нi;що по-вече, т-1; еж насочени къмъ 

У ланлъйската седловина, като образуватъ въ долната часть на вливката 

си изострени носове. Значи тt; протичатъ и се сбиратъ съ насока къмъ 

седловината - обратно на долинното падение на f\джи Дере - и отъ 

тамъ веднага протичатъ къмъ изтокъ . 

б) Отъ височинитi; на Трапъ f\ланъ на изтокъ се задълбава една 

значителна долинна, която презъ тi;сенъ проломъ излиза въ r лавната 
f\джидеренска долина. Тамъ протича р. Илимъ Дере. Посоката на про• 

ломната часть на тази долинна е сжщо тъкмо обратна на приточната 

система на f\джи Дере. Тя се влива срещу течението на f\джи Дере и 

отъ тамъ извива на изтокъ. 

в) Отъ с. Чавдарлъкъ нагоре до устието на Илимъ Дере, а сжщо 

и по-нагоре до с. Надъръ, въ долината на f\джи Дере се образуватъ тi;сни 

и дълбоки равини-проломи. 

№1. 

Низка седловина при Уланлжй, между Мандра Баиръ и К01{арджа. 

Всичко това · показва, че тукъ е станало едно о б е з r л а в я • 
в а не на Боаздеренската рt;ка, 1{ато началната часть на тази до

лина, заедно съ rлавниятъ притокъ Илимъ е преминала въ порi;чието 

на f\джи Дере. 
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това на Луда Камчия. Морфологичното начало и на дветt 

долини не припада въ снагата на централното било, а въ 

наnрtчнитt нему издън1<и, които отъ Кипи11овския балканъ 

се отдtлятъ на северъ-въ Са1<аръ планина и на югъ, 1<ъмъ 

Вратни1<ъ (Демиръ Капу ). Докато Са1<аръ планина образу.вз 

у единено възвишение, 1<оето на изто1<ъ и на северъ прtми· 

нава въ флиш1<ата хълмиста земя на горно Герлово, то юж

н~та издънка се явява 1<ато начало на редица успоредни на 

централното било възвишения. Tt се протtгатъ 1<ато на• 

длъжни и успоредни на централното било вериги, отдtлени 

една отъ друга чрезъ дълбо1<итt долини на началнитt при

тоци на Луда Камчия. Отъ северъ 1<ъмъ югъ тукъ се ре

дятъ: Разбой на , между Котленица и Катуница, Кат у

ни ш ки я рид ъ, между Катунишката рtка и Градешката и 

С ти до в ска планина, която се явява като южна ограда 

на горното поречие на Луда Камчия , като започва отъ Врат

ни1<ъ (Демиръ Капу), та презъ Де в е 6 а л к а н ъ и Иче

ренскатаI лланина стига дори до Мокренската седловина 
3 дра в че ни ц а. Отъ тази южна ограда на Луда Камчия, 

по срtдата на Стидово планина, при Калинка чрезъ доли
ната на . Марашъ се отдtля още единъ ржтъ подъ името 

Гребен е ц ъ планина. Той свършва съ Карнобашкия 

Хи с а р ъ R а я, като по ср1;дата се пресича съ тtсенъ и 
дълбокъ проломъ отъ р. Марашъ, 1) 

Южната редицз отъ възвишения отъ Стидово, която 

свършва до Мокрени и нататъкъ дори до Уланлъйската сед

ловина, не еж та1<а изразителни и не образуватъ едно оро· 

графс1<0 цtло. Въ тtхъ не се по1<азва и една цtлостна те1<

тонична едищюсть, за да могатъ се свърза поне възъ тек

тонична основа въ едно цtло. Особно първата половина 

отъ тази редица възвишения, която свършва при широката 

долина на рtка Патомишка, подъ П~илепъ (Добралъ), пред· 

ставя отъ себе си една типична картина на денудационна и 

ерозивна повърхнина. Срtдната височина на билото имъ 

едва достига до 500 м. Само нtкои изолирани височини, 

които на рамената си носятъ още остатъци отъ нtкогашни 

у1<репления, достигатъ до 600 м., а низ1<итt седла, що свърз
ватъ долината на Луда Камчия съ отсрещното Комаревско 

поле, спадатъ до 350 метра. Само отъ низ1<ото Комаревско 

· поле тt правятъ впечатление на низки планински разкло-
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нения. Откъмъ Камчийската долина тази редица отъ висо

чини изглежда като съвсемъ низки хълмища. При все това 

въ хидрографско отношение · тя има голtмо значение. Тя 

дtли водитt на М1ришкото отъ порtчието на Камчия, кои· 

то припадатъ къмъ два различни морски басейн!1 - Черно· 

морски и Бtломорски. 

1 ) И тукъ· долината на Марашъ съвсемъ ненадейно се провира въ 

дълбокия Маращки проломъ, вмъсто да следи естественното си продъл

жение къмъ долината на f\змакъ. Подъ Ново Село коритото на f\змакъ 

и това на Марашъ се дълятъ отъ една плоска седловина самоотъ око

ло 20 метра относителна височина. Сжщо ~ Седларевскиятъ долъ има 

№ 11. 
Скица на началнитъ области отъ долинитъ на f\змакъ и Марашъ съ 

новото низко вододълно било .между твхъ. 

своето продължение къмъ f\змакъ, по низката седловина, дето върви 

шосето. Тtзи обстоятелства показватъ, какво въ случая имаме ·сжщо така 
едно обезглавяване . на f\змакъ, като началниятъ и пълноводенъ при
токъ Марашъ се отнема и отвежда по ровината, която е напредвала 

бързо чрезъ назадна ер,,зия по снагата на Гребенецъ планина. Посте

пенно. става пробиването на този проломъ и отвеждане на началниf 

притокъ на f\змакъ. 
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Втората полов11на отъ тази редица, която започва отъ 

~К а п л а, надъ седловината между Подвtсъ и Илийца, и, 

продължавз. на изтокъ до У ланлъйската седловина - отъ 

дето започватъ андезитнитt f\рнаутски съвсемъ разбъркани 

хълмища-е значително по- висока. По най ·високата и часть 

тази половина ще наречемъ Братово планина. Отъ низката 
Братовска седловина, между Сарж Кая и f\шикларъ, която 

едва стига 380 м. надморско височинз (при абсолутна висо

чина на в. Голешъ по-вече отъ 650 м.), тази планина се 

дtли н~ две половини. Източната половина е по-широка и 

по-силно разчленена. Чрезъ Вресовския напрtчен:ь ридъ тя 

се свързва съ богаздеренския К а л е баир ъ, който свършва 

съ крайната си северна часть (Баа.rtаръ Баши) при сливката 
на Боазъ Дере съ Луда Камчия. Тамъ, по посока на Баа

ларъ Баши, става пречупване на Камчийския проломъ подъ 

правъ жгълъ, за да вземе по-нататъкъ посоката на Боаз• 

деренския напрtченъ проломъ. 

Братовската седловина, Добралската, която води за 

Камчия по долината на Патомишка река и Костенската сед

ловина еж твърде хараюР.рни пунктове за развоя на Лудо

камчийската долина. И nрезъ тритt седловини· се води отъ 
Камчия за хлътналото и низко Комаревско поле, което съ 
южнитt си части опира до андезитната еруптивна зона. 

/ 

Централната верига на източна Ст.-планина е пра• 

ядена отъ дветt си страни отъ долищата на Камчийскитt 

притоци. Особно дълбоко се врtзватъ откъмъ северната и 

страна Плаковската рiша, по която отначало върви пжтя за 

Котелъ;Върбишката, Бtла рtка-съ притока си Елешница, Ба
_!~Я (Байрямъ дере)-съ притока си Бtла рtка и- най-после 
иде Лахналж дере. Тtзи дълбоко врtзани долини заедно съ 

отсрещнитt имъ такива, по южнитt склонове на. веригата, 

именно, Котленска, Садовска, Феклачка, Боазъ дере (Камчи 
Махленско) и Дерекьойска, r , равятъ значителни понижения 

r,o билото на планината и я подtлятъ на отдiшни дtлове, 

които иматъ своит~ разклонения дълбоко между порtчията 

на означенитt долини. Отъ западъ къмъ изтокъ тукъ се 

редятъ: 

1) К и п и л о в о - К о т л е н с к и я д t л ъ, 
2) 3 лост е н ъ - Д р ·в но, 

3) Т е п е Г ь о з ъ, 
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4) Г е р и ш ъ - Г о л i; м ъ Д е 6 е л е ц ъ, 
5) Р ж кой на (отъ която излизатъ разклоненията: 
М а н е н и ц а, Ел к о в о, Д е 6 ела ч ъ, Та ш ъ А у л ъ 
и К у з у Ч а л ж), 

6) Мана с т и р а (Капуджи баиръ). 

Сжщо и Дервишката верига, чието начало е пакъ 

единъ важенъ тектониченъ белегъ за началото на изт. 

Ст.-планина, се подъля на отдi;лни части, но тукъ по· 

дi;лянето не става чрезъ понижение на вододi;лното било, 

а чрезъ пълното просичане на планината. Още въ самото 

начало, макаръ и съ незначителенъ басейнъ, Дервентската 

рi;на си просича напрi;ки пжть за къмъ Ески Джумайската 

котловина и дава начало на р. Врана. Още по-наизтокъ 

р. Голъма Камчия прави сжщо nросi;къ, който е близо 2 пжти 
по·дълъгъ и по-дълбокъ отъ първия. Приблизително на еж.

щото отстояние още по·наизтокъ тази верига се пресича 

отъ Байрямъ Дере. Най-източниятъ пробивъ - Аркотинския 

- между Лопушненскитi; възвишения и Аркотинъ, е кжсъ, 

но затова пъкъ еж.що така характеренъ, тъй като въ пра· 

дължението на Лахнаnжйската долина, преди тя да направи 

своето колъно къмъ сев. западъ, е низката Преджанс1<а сед

ловина, дето сочи естественния пжть на долината. 

Тi;зи дълбоки напръчни проломи подi;лятъ Дервиш

ката планина на следнитt части. 

1. Отъ началото до Дервента - Кая баш к от о 

плат о, 

2. Между Дервента и Камчийския проломъ, отъ запад· 
на страна - Д е р в е н т с к а п л а н и н а, а отъ изтокъ 

Дервиш а, 

3. Частьта между Байрямъ дере - Камчия носи много 

имена. Отъ западъ къмъ изтокъ тукъ се редятъ: К а р а 

Б у р у н ъ, Г р а д и щ е, П р е с i; ч е н ъ К а м ъ к "• К и т
к а, Д е р в е н т ъ, 

4. Източно отъ Байрямъ дере се разтила Х и с ар

л ъ к а, който стига дори до Аркотинския проломъ на Ло

пушненска река. 

Източr-1а Ст.•планина къмъ северъ свършва съ току що 

очертаната северна издънка на планината. Севернитi; скло

нове на Дервишката верига почти навсъкжде свършватъ 

стръмно къмъ долината на Гол. Камчия и нейния най-севе· 
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ренъ щттокъ Врана. Почти отъ основитt на тtзи скло• 

нове преставатъ гънкитt на 1емята и основнит-в долнокред• 

ни материяли - неокомс 1<итt бtлизняви и сивкави мергели 

- навсtкжде rюказватъ почти хоризонтална наслойка. Този 

начинъ на смtна на строежа продължава почти до f\рко

тинското възвишение, дето става и едно извиване на про· 

лома, отъ общата до тунъ зап. сев.-западна·изт. ю.-иэточ

на посока, къмъ изтокъ. По този начинъ долината на pt• 
ката отъ f\ркотинъ надолу се изработва съвсемъ вънъ отъ 

снагата на изт. Ст. планина. Отъ тукъ надолу реката про· 

тича по южнит-в пред-вли на Дунавската Столовэ. земя. 

Презъ Столовата земя Камчия образува най-тtснитt части 

отъ своя проломъ и то още въ началото - именно при f\p• 
котинъ и при Казалъкъ, срtщу Преджа. Като се вземе ли· 

нията, посочена отъ f\ркотинския проломъ и се продължи 

до Ченге, получава се истинската граница на дипловата 

Старопланинска земя отъ тая_:на Столовата земя. Отъ Ченге 

надолу Столсвата земя остава все 01ъ десно на Камчия 

като стига до ширината на линията Ченге - Фандъклж, на · 
Черно море. 

Камчия е прибрала една значителнз часть отъ Столо· 

вата земя въ своя басейнъ. Този завзетъ отъ Столовата 

земя теренъ има форма на клинъ, острилото на който опи· 

ра въ изолираната височина f\ркотинъ. Завзетата земя много 

прилича по очертания на земята, влизаща сжщо въ басейна 

на Камчия, между централното вододtлно било и Дервиш· 

ката верига - именно на Герловско-Бююкдеренската. И 

тукъ имаме клинообразни очертания, съ острило право къмъ 

изтокъ, опираще сжщо така въ f\ркотинъ. И тукъ основата 

на отдtлнитt котловини, които съставятъ това междуплани

ние-, е състав-=на въ по-голtмата си часть отъ неокомски 

мергели, само че не вече хоризонтални, а нагънати въ ши• 

рони коруби.1) 

Въ по-голtмата си часть Столовата земя, влизаща въ 

Камчийския басейнъ, е почти изнесена, като само тукъ таме 

еж останали изолирани височини и възвишения, които по

казватъ нейнитt първични размtри. Отъ изток-. въ тази 

') Въ крайната западна часть, както имахъ случай да отбележа, 

гол-вмъ д-влъ заематъ флишкитi; п-всъчници. 
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земя влиза една значителна ивина отъ Кюлевчанското пла· 

то, а отъ зшадъ сжщо ивица отъ Чикендинското плато. На 

северъ по вододi,ла къмъ Бi,ли· Ломъ еж останали само не

значител_ни изолирани височини, които напомнятъ за ста

рата повърхнина на Столовата земя. · Въ самия басейнъ влиза 
почти изцi,ло и Шуменското плато. Всички поменати плата 

еж възвишения, изработени отъ притоцитi, на Камчия и за· 

това могатъ да се взематъ като дtло на Камчийската 

долина. 

Докато въ Шуменсвото плато се запазва нзвсi,кжде 

почти едн~жва височина - напр. при Фисекъ 498 м., а по 

срtдата на платото 504 м. - около 500 м. срtдньо, то въ 

. западното и източно оrрадни плата има вече значителна 

разлика въ височиниri,. Чи1<ендинското плато е срi,дньо съ 

около _80 м. по-високо отъ Кюлевчанското. Това еж послед· 

нит-в белези на една земя, която има слабо източенъ 

наклонъ. 

Само водит-в на Страженското дере се отвеждатъ въ 

Провадийска рtка, всички останали води отъ Шуменското 

. плато отиватъ въ Камчия. 
Освенъ р Врана, която е рожбз по-вече на Столовзта 

земя отколкото на Дервишката планина (при всичко че мно· 
rоводнитt р-вкички, притоци на Враня, идатъ отъ Дервиш· 

ката планина) р. Камчия приема въ Столовата земя и други 

малки притоци. Последнит-в еж отъ значение не толкова съ , 
своето водно богатство, колкото .съ своята морфоrенетична 

стойность. Макаръ и малки, рtкит-в f\къ су {Текедере) и 

Боклуджа (Шуменска} еж допринесли твърде много за раз• 

члененението на Столовата земя тукъ, като еж от~<рили 

този rол-вмъ промежутъкъ между Кюлевчанското и Ш¾мен

ското плата. 

111. Геологически съставъ и генезисъ. 

1. Общи положения. 

Стара-ппзнина припада къмъ системата на нагънати 

планини, които водятъ началото на своето образуване презъ 

;1;ерциерния периодъ на нашата земя. Нагънатит-в планини 

отъ тази възрасть опасватъ нашата земя въ опред-вленъ -
терциi!рно-дипловъ поясъ. Въ нашия континентъ като из-
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ходно мtсто на терциерния дипловь поясъ се взематъ f\л „ 

пит-в. Като обхващатъ цtлата западна половина на Ср-вди

земно море-чрезъ f\тласнит-в планини въ сев. f\фрина и f\н

далузнитt въ източна Иберия-т'Б се разтилатъ на изтонъ 

чрезъ типични нагънати джги и образуватъ системата на 

Карпата, на Динаридитв, на Стара Планина и по-наизтонъ на 

Понтийснитt планини въ южнит-в огради на Черно мо:::е. 

Въ предпоследното десетолtтие се успори отъ Сръб

сната Геотентонична шнола връзната между южна К.арпата 

и Ст.-планина обаче изнесенигв обстойни тентон1-1чни про

учвания на f\встрийснитi; геолози и на Suess, дадени въ нла
сичесната му ннига Das f\n•litz der Erde, Bd. 1. S. 325 (сжщо: 
613, 614, 648), поназватъ ясно, че сжществува органичесна 

връзна между процесит-в, що еж извинали образуване на 

тtзи нагънати джги отъ една страна, а отъ друга че става 

едно преминаване на южнонарпатснитt гънни въ западна 

Ст,-планина, чрезъ тана наречената Карпато-Балнансна тор• 

зия. (Suess, Bd 1112 S 15). 
Като се има предъ видъ, че нагънатит-в планини и пла

нинсни джги еж резултатъ на тангенциални дв _ижения по 

. зе·мната нара, би тр-вбвало· да се допусне, нанво навс-внжде 

строежътъ на тtзи нагънати зони ще бжде почти еднанъвъ. 

И наистина, при правилно нагъване надиплената система 

получ:1ва една или н-внолно правилни норуби и мулди, ноито 

съставятъ снагата на планината. Обаче въ действително.сть 

мжчно МОГс\ТЪ да се погодятъ срещуположни тангенциялни 

движения, ноито би имали почти еднанъвъ интензитетъ. Раз· 

nичия се nолучаватъ поради обстоятелството, че не навс-в

нжде земната нара се състои отъ едни и сжщи материяли 

и второ, че не винаги отломит-в отъ земната норз, ноито еж 

получили тангенциялно движение, еж отъ еднанва гол-вмина 

и еж непренжснато свързани съ зоната на нагъването . Чести 

еж случаитt., ногата има процепи не само между отломъ съ 

тангенцаялно движение и зона на нагъване, но танива пра· 

цепи не еж рtдность и въ самата нагъната зона. Има и още 

единъ трети случай - именно когато зоната на нагъване 

се намира между единъ стабиленъ земноноренъ отломъ и 

танъвъ, нойто се движи къмъ стабилния на ro притиска по 

този начинъ ивицата отъ нагъната земя въ тангенциялна 
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посо1<а. За да се получи нагъната земя или планина, трtбва 

да се иматъ. на лице : 
1) Поясъ на нагъване, сиречь нагъвателна зона. 
2) Два отлома отъ земната 1<ора, 1<оито да еж отъ две· 

тt страни на нагъвателната зона, съ срещуположно танген

uиялно движение. 

З) Два отлома при сжщитt условия, 1<аюо в'ь пунюъ 2, 
само че единия отъ отломигв е стабиленъ. а другия имз на

срещно тангенциялпо движение. 

Въ по-вечето случаи тангенциалното движение, или по

·добре, тангенциалния натискъ, се изразява чрезъ процеса на 

слабо понижение или хлътвзне на земнокорния отломъ. 

При процеса на нагъвзнето се различаватъ две страни 

отъ нагънатата зона. Едно пред земи е и друго зад з е

м и е. Предземието е, 1<оето дава тангенциялния тласъкъ, а 
задземието е стабилната земя. Разбира се, задземието не 

всiшога и не при всич ;<и нагънати зони може да сжществува 

и не е безусловно необходимо за про!_].еса на нагъването. 

Последниятъ се извършва и при наличностыа на две пред

земия - отъ дветt страни на нагънатата зона. 

Тtзи двз страни въ проц::са _на нагъването, обаче, · еж 

' важни и отъ значение за нагъвателната стру1<тура на : зо-

ната, 1<оято е подложена на едностраненъ или двустраненъ 

натискъ. Тъ1<мо на това се дължи и неправилностыа на 1<0-
рубната и мулдовата системи въ нагънатитt, планини: 

Дето тангенциялнитt сили действуватъ съ една1<ва 

с~ла върху нагъвателната зона, тамъ се получаватъ почти 

правилни, една или нt1<ол1<0 редици 1<оруби и синклинали. 

Дето тангенциялната сила отъ едната страна е по-го· 

лtма, тамъ се получаватъ полегнали 1<ъмъ предземието 

1<оруби. 

Дето пъкъ тангенциялната сила е едностранна - значи 

при сжществуване на зздземие, неподвижна твърдина, о 

1<оято се допира нагъвателната зона, тамъ се образуватъ въ 

по- вечето случаи полегнали 1<ъмъ предземието коруби, по

лучаватъ се и моно1<линални редици, 1<оито могатъ да бждатъ 
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предвижвани къмъ предземието. По този начинъ се полу

чава така наречената надхлъзната структура (Deckenstruktur). 1
) 

Само едно повърхно разглеждане строежа на Ст.-пла· 

нина откривз предъ насъ нtколко начина на нейното на

гъване. И като че тъкмо преминаване на гънкит-t отъ една 

система въ такива отъ друга система съставятъ граничнитt 

мtста, дето наставатъ и морфологичнигв различия на пла· 

нината. 

Въ зап. Стара-планина, тамъ дето става най-силната тор

зия, еж и най-високитt дtлове на планината. Пакъ тамъ 

при процеса на надиплюването е действувала една танген

циялна сила - именно отъ страната на .предземието, отъ 

къмъ Дунавската Столова земя. Ролята на задземие иматъ 

планинитt на Витошката еруптивна твърдина, Краище и 

продължението на Родопската маса къмъ Морава. Отъ пред· 

земието тангенциялното предвижване е насочено къмъ югъ 

1 ) Напоследъкъ Deckenstruktur-Theorie или просто Deckentheorie е 
силно застжпена при обяснение процеса на нагъването въ надипленитi; 

зони. Родилното мъсто на тази теория еж f\лnитi;. Особно школата на 

Heim застжпва силно това обяснение. Въ своята класическа книга за 

Геологията и Строежа на f\лпитi; Heim (f'ilbert Heim „Geo\ogie d. 
Schweiz" Leipzig 1916-22, 2 Bde.) дава случаи, дето покривни маси еж 

пренесени на по-вече отъ 30 км. Отъ тази теория въ последнитi; десеть 
години се направиха голъми обобщения, като тя се пренесе и къмъ не· 

нагънатитi; - къмъ чисто отломъчнитi; земи (Schol\enland). f\lfr. Wege
ner изработи едно твърде оригинално приложение на тази теория и по 
отношение на континентната система, като се мжчи да докаже, че кон

тинентитi; сами по себе си не еж стабилни на мi;стото си земнокорни 

отломи. Ti;, не само като отдi;лни цi;ли еж подложени на предвижва· 

ния, но и въ подробности могатъ да се деформиратъ. Книгата на Wege
ner „О;е Entstehung dег Kontlnente und Ozeane" излъзе за пръвъ пжть 
на 1915 въ Samm\ung Vieweg, Braunschwelg. Отъ тогава до сега тя пре

търпi; вече три издания съ поправки и допълнения. (За пръвъ пжть 

сказкитi;, които Wegener е държалъ въ геологическото дружество въ 
Франкфуртъ на Млайнъ-6 и 10.1.1912 г. · се печататъ подъ надсловъ: .,Oie 
Entstehung der Konlinente" въ Geol. Rundschau 111. Н. 4 и въ Petermann's 
MitteHungen. 1912 rод.) Тя подигна голi;мо раздвижване между морф

~ози,. геолози итектоници. Напослъдъкъ, 1921, Leop. Kober написа спе
циална книга за Deckenteorie по отношение на цi;лата земна кора 

подъ заглавие: .,Der Bau der Erde". Сжщия този геотектоникъ прилага 

въ голi;ма мърка тази теория при обяснение процеса на образуване 

на Динарскитi; планини и връзката имъ съ f\лпит-t (Geolog. Rundschau, 
Bd. V Н. 3. 1914 г . ) 
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и юго-западъ. Вследствие на това става полtгане на гън· 

китt почти навсtкжде 1<ъиъ северъ, а покрай това става и 

надхлъзван~ на полегналитt гънки едно върху друго. Ту1<ъ 

може да си спомнимъ за полегналитi; и надхлъзнати гънки, 

които Ст. Бончевъ изнася въ книгата си: Геологически 

строежъ на зап. Ст.-планина. 

Този хараюеръ на гънки престава съ появата на Срtд

ня гора и хлътналитi; между нея и Старопланинската нагъ

ната зона полета. Още при Златишкото поле характерътъ 

на планинскитt гънки се nромtня значително. Отъ тукъ за· 

почва едно на1<nонение на корубитt, но не вече на северъ, 

както бtше при ~ап. Стара-планина, а къмъ югъ- къмъ по· 

тжналитt полета и снагата на Срtдна гора. Отъ f\рабаконаш

ката седловина южнитi; склонове на планината ставатъ по

стръмни. По линията на разс-tдането тукъ, ОТ!{ЪМЪ северъ 

- дето остава и надипления поясъ на Ст.-планина - се 

повдигатъ старитi; материяли м1-1ого високо. Въ срtдня Ста

ра-планина на голtми протежения, не само подъ билото, но 

и по самото било, излизатъ кристалинни шифери и гранит

ни маси. Тукъ ролята на предземие преминава къмъ юж

ната страна - именно на nотъващитt подбалкански по

лета, заедно съ снагата на Срtдня гора и Пловдивското 

поле. Системата на гънкит-t въ тази часть на Ст.-планина 

се реди северно отъ билото на планината. Гънкитt показ

ватъ значително южно nолегване. 

Въ тази часть на Ст.·планина, именно отъ f\рабако

нашката седловина и Орханийското хлътнало поле на из

токъ, та, дори до Вратникъ ( Демиръ Капия), ролята на пред• 
земие играе тази земя, която се включва между южно-бъn

гарскитt подбалкански полета и снагата на Родопи и Рила. 

Тукъ тангенциялната сила иде откъмъ ю~ната страна на 

планинската верига. 

Съвсемъ друга картина представя Ст.-планина източно 

отъ Вратникъ (Демиръ ~{апия) та дори до Черно море. По

неже въ гол-tма зависимость отъ :тектоническия градежъ на 

тази часть на Ст. планина се намира дi:;лото на р. Камчия, 
която обхваща почти цtлия този д-tлъ на планината, азъ 

ще се спра по-обстойно . и ще посоча по · гол-вми подроб

ности по него. 

Както вече посочихъ въ орографскитt бележки, гео-
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rpa_:\JC '{OTO начало на източна Стара-плзнина започва отъ 

тази линия, която образува западнитt предtли на Камчий

ското порtчие отъ дветt страни на центрзлното вододtлно 

било. Тtзи орографски граници се опредtлятъ отъ северъ 

къмъ югъ както следва: 

1. Гърбището на Чикендинското плато, 
2. Напрtчната коруба на Османпазарската флишка зона 

до Сакаръ-пнанинз, 

3. Снагата на С:зкаръ-планина, 
4. Наnрtчната Коруба на Киnилово-Котленската планина, 
5 . Напрtчната Коруба н з Вратникъ (Демиръ Капия) за· 

едно съ висо1{итt час;ти на Деве Балканъ (Сливенски, за· 

падната часть на Стидово), отъ дето на югъ става едно вне· 

3аnно хлътване н:З. цtлата земя въ Сливенското поле. 

На северъ високитt дtлове на планинав чрезъ н:З.• 
прtчната издънка преминаватъ въ широката и вълниста на· 

длъжна коруба на Османпазарската флишка зона, отъ дето 

на северъ следъ като се повдигне . успоредната на старо· 

планинската маса Дервишка верига, стигатъ Столовата Ду· 

навска земя, а на югъ тt веднага граничатъ съ хлътналото 

Сливенско поле. Главната ось на тази криволична вододi;л

на линия показва северъ- южна посока. Тя понася въ въз· 

душна права дължина отъ 80 км. Тази е и най-широката 

часть на Камчийския басейнъ. 

Следъ казанитt до тукъ общи бележки азъ премина

вамъ къмъ излагане картината на: 

2. Геологическия съставъ и развитие на Камчийския 
дtлъ на Стара-планина. 

Геологическитt материи, които взематъ участие въ 

морфогенезиса на изт. Стара-планина , започватъ отъ триясъ. 

Наистина нзмtрени еж въ изобилие кристал и н ни ши· 

ф е ри и г р а н и т н и м ат е р и ял и, но тt никжде не еж 

констатирани като цtлостн 1 серия, а само въ рtчнитt ча-

1<ъли и въ конгломератитt. Гранитни блокове и то доста го

лtми, се срtщатъ въ изобилие въ горносенонскитt край· 

бр-1:,жни обрззувания (Гос:2вски катъ), отл ожени и запззени въ 

мулдата предъ F\джеипъ Каяларъ въ Лудок.:-мчийския проломъ. 

Презъ лtтото 1924. г. констатирахъ между тtхъ, въ стръм• 
ния просtкъ предъ пролома, такъвъ изгладенъ блокъ отъ 
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i0-80 см. дължина. Съ право 'бележи Tou(a, какво, за да 

влизатъ въ състава на по-младитt, геологически обрззувз

ния, кристалиннитъ шифери и гранита, гв ще да се намиратъ 

не дълбоко въ или около тази часть на планината {Geolcg. 
Untersuchuпgen im бstl. Balk щ 1890. S. 395). 

Освенъ седиментитt,, които съставятъ изцt,ло снагата 

н::~ изт. Стара-планина, намt,рениi еж отдt,лни находища и пар

чета и отъ младо еруптивни скали. Това е едно твърде 

важно за тектониката на планината обстоятелство, тъй като 

то показва, какво процесътъ на нагъването и тукъ не е вър

в-tлъ съвсемъ спокойно, а е билъ придружаванъ съ надлъж

ни процепи и разсед/А, а сжщо и съ напрtчни коруби, отъ 

дето еж станали и локални подземни (подпластови), по-вече 

гангови ерупции. Така, въ ръчнит-t грамадаци, ноиkо луда 

Камчия носи откъмъ Сакаръ, се срt,щатъ д и ори ти. Парчета 

отъ тази скала се намиратъ и високо по тераситt, на рt,ката 

(Toulз 1. с. стр. 395). 1{ вар ц ъ порфир а, освенъ по rърб,1-

щето на Синитt, камани отъ Деве балканъ 1 ), дето тt, съста• 

вятъ компактни маси, се намиратъ и въ долината на Сотиръ 

като брекчозенъ материялъ и въ чакълит-t на рt,ката. На 

много мi:,ста и горе въ планинпа тt, се явяватъ като брек• 

чозни маси. Отъ сжщата скала се срt,щзтъ въ изобилие 

блокчета и въ чакълитt, на Кзмчия, къмъ Тича. Намt,рено е 

едно парче и при с. f\йваджикъ, обаче съмнително е да не 

би да е донесено тамъ отъ човt,шка ржка. Сжщигв мате• 

рияли - диорити, кварцпорфири се срi=;щатъ и въ 

междинното наслоен:~-1е - между варовицитi=; и пi=;съчници

тi=; въ мулдата на Светото блато на Каябашкото било. Ко· 

ритището на езерото е въ наслоение отъ една агломератна 

маса , въ която голi=;мо участие взематъ rорнитi=; скали. Край

брi=;жниятъ чакълъ се състои по-вече отъ тi=;хъ и то доста 

едри кжсове. f\ н де з и т ъ (НогепЫепdе) е намi=;ренъ север

но отъ f\йваджикъ в ь голi=;мо гнБздо, което държи отъ се

лото до билото на планината (основата на Дебеличъ), а 

еж.що и въ долината на Боазъ Дере (при Камчи Махле) 

дето излиза изподъ лияскитi=; лиски. Намира се и едно нахо-

J) Риолитовъ кварцпорфиръ, Г. Бончевъ „ 1риносъ къмъ Петро• 

графията на южнитi; склонове на Балкана отъ Rрабакон. до Маrашъ

Въбишкия проходъ", у11ив. год., 111 и IV, 1908, стр. 58. 
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дище подъ и западно отъ с. Сападжа, близо до пролома на 

Луда Камчия при Дискотна. 

Тtзи находища добиватъ за тектониката на планината 

още по-голtмо значение и ззтова, защото заедно съ тtхъ 

се повдигатъ 1<ато въ отдtлни острови по-стари седиментни 

материяли. Така: 

Т р и я ски т t варовици и доломити въ Деве Балканъ 

излизатъ почти въ съдружие съ кварцпорфиритъ на тази 

часть на планината. Въ долината на Чамъ Дере тъ лежатъ 

върху кварцити, еж.що и южно отъ Демиръ Капу (Toula, 1.с. 
стр. 397-395). Само находището при Котелъ не се вижда 

да е придружено съ нtкоя еруптивна скала, но като се има 

предъ очи купеновидната коруба тъкмо на това мъсто на 

nланинита, може съ увъреность да се допусне, какво и подъ 

котленскитt трияски коралови варовици ще да има наблизо 

младоеруптивно находище ( отъ профила на тази часть отъ 

котл-=нската доли~а стр. 70 ясно се вижда сжществуването 

на напрtчна гънка). 

Отъ срtдния мезозоикумъ има отдtлни находища и то 

както низко по проломнитt просtци, еж.що и високо въ 

страничнитt долинки на голtмитt Камчийски долини. 

!О р с к и ч е р н и и б t л и з н я в и л и с к и се показватъ 
почти въ сжщитt посоки, въ които излизатъ трияскитt на

ходища, но още по-изразителна е връзката на тtзи лиски 

съ младоеруптивнитt находища. Като продължение на Кот

ленскитt юрски (лияски) лиски, които покриватъ почти отъ 

всички страни трияскитt варовици, на северъ материяли 

отъ еж.щата възрасть се показватъ и при издигнатата часть 

отъ корубз на Дервишка планина. Тамъ лияско-догерскитt 

тъмно-сивкави лиски излизатъ, размtсени измежду неоком

скитt шисти въ Стратижкия боазъ. Тtхната поява въ тази 

гънкова система се дължи на разседитt по северната стра· 

на на веригата, лри което неокомскитt шисти показватъ 

едно значително потъване (Toula, Geol. Untersuchungen im 
Ostl. Balkan, LXIII Bd, Wien. f\k. 1895, S. 287; еж.що Златар· 
ски, Юрска система въ България, 27, 28 стр.) 

Презъ билото на Котленската планина къмъ Върбицв, 

дето Върбишката рtка си е изровила дълбока долина въ 

севернитt склонове на планината, се открива цtла редица 

Истор.-фил. rод. 
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отъ геологичеСl{И прослоЙl{И. Къмъ горнат:з часть на доли

ната на Гига, сtверно отъ височината Курвинъ градъ, въ 

основата излизатъ тъмни, дори смолести лиски, l{Оито обра· 

зуватъ челото на една дълбо!<а, l{ЪМЪ северъ полегнала 

гънl{а. Това еж юрски ЛИСl{И, надъ l{ОИТО следватъ конгло

мерати отъ сжщата възрасть. Надъ конгламератитi; еж на• 

слоени неокомскитi=; мергели. 

Още по-назападъ тъмнит в юрСl{И лис ки излизатъ по 

дъната нз дълбокитi=; въртопи и рt.чнитi=; равини, що 

слизатъ въ тtхъ. Оl{арстената седловина се намира Оl{ОЛО 

Чаушъ Бунаръ - между Гига и Каракумлуl{ъ. Въ послед

ния долъ излизатъ сжщо чернитi=; лиски, отъ l{Оето води и 

долътъ името си „Караl{умлукъ"· 

Като втора напрi=;чна линия, дето сжщо излизатъ лия· 

сови тъмни п~съчни прослnйки, съ мергелни l{Онкреции е 

Раl{ойна. 

Тукъ тi=; се намиратъ въ твсна връзl{а съ андезитнитi=; 

еруптивни гнi;зд1. Въ долинзтз. на Немой·дере, нщъ Камчи 

Махле, тi=; ПОl{риватъ l{Онгломератитi; тамъ, та може да се опре• 

дi;лятъ и l{ато горно сенонски (госавски), обач 3 стратиграф· 
Cl{OTO имъ положение и еднаl{вость съ тi;зи при f\йвадЖИl{Ъ 

ПОl{азва или издава въ тi;хъ по-голi;ма старость. При f\йваджИl{Ъ 

тъмнитi; лиски еж като южно продължение на андезититi:-. Тукъ 

лейясътъ излиза и въ Ч=рвеникави плоч3сти варовици, изпъл

нени съ фосили и въ „синкави, тъмни, шистозни глини, между 

l{ОИТО се забелt.зватъ и плочести пi;съчници". Осв=НЪ l{OH· 
такта си съ андезитнитi; и порфирни ерупции, юрскитi; на

слоения по тtзи мi=;ста и въ Немай дерз еж процепени и 

проникнати отъ еруптивни ганги на сжщитi; ерупции (Зла· 
тарски, Юрска система въ Бълг. стр. 28, 2.9) 

Отъ другата страна на Камчийския проломъ, по про

дължение на вододi;лното било, което започва отъ Улан· 

лъйската седловина, сжщо излизатъ НБКОЛl{О находища отъ 

юрски тъмни шисти, тъмни пi;съчни прослойки черве

никави мидести варовици и червеникави l{Онгломерати. 

Тукъ тi; излизатъ на две мtсва: първо въ l{QЛБното на 

Елешница (Деледжи Дере) ю.-източно и ю.-западно отъ 

f\джеипъ Каяларъ и второ, при с. Божурица, подъ Ярамазъ 

Кая, (Злат. 1. с. 29 стр., сжщо Г. Бончевъ „Сl{алитi; въ 

северн. отдi;ли на Балl{ана" стр. 31.) 
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Въ пролома на Луда Камчия при Чифликъ Махле и 

малко п:,-наrоре при Гюнъ Гьормязъ, низко въ просiщитi:; 

за новото шосе, еж.що се откриватъ характернитi, тъмни 

лейясови лисни. rукъ тt образуватъ ОСНОВИТБ на ГОЛБМИ 

гънки и се явяватъ по надлъжнитt разседни линии на Чиф· 

ликъ Махле и на . Гюнгьормязъ, между които е потъналъ 

rолi:;мъ ценомански отломъ отъ плочести конпактни варо

вици. 

И дветi:; последни находища се явяватъ като източно 

продължение на Ржкоинскитi:; такива. И дветi, се намиратъ 

въ основата на голi:;ми отломи, подиrнали се по Чифликъ 

Махленскитt и Гюнгьормезкитi3 разседи. Въ основата на 

Гюнгьормезкия отломъ, до моста на шосето, излизатъ въ 

самата разседна линия силно метаморфозирани кварцитни 

глинени п'i,съчници съ силно желi:;зно орудяване. Ti:; еж 
контактни материяли на лежащи подъ тi:;хъ ерупции. 

К редна ф о р м а ц и я. Като се изключатъ съвсемъ 

дребнитi; находища отъ по·старитi, две мезозийски фор

маци и излизащитi, заедно съ тtхъ младоеруптивни маси, 

снагата на изт. Стара-планина е изградена - отъ отложенията на 

креднитi:; морета. Тя-кредната формация - заема височинигв 

на централната верига; отъ нея еж изградени и Дервишката ве

рига, а еж.що така южнитБ вторични вериги. Докато на северъ 

креднитi:; материяли продължаватъ непрекжснато и образу

ватъ снагата на Столовата Дунавска земя, на югъ тi:; се 

пресичатъ отъ флексурата на Сливенското поле, а по-наиз

токъ отъ андезитнигв ерупции на Бургаски з-въ. Тукъ, въ 

южната часть на тази еруптивна зона, става и характерно 

см-вшение на тtзи материяли съ еруптивнитi:;, като се обра· 

зуватъ много редици отъ седименти измежду еруптивнитi:; 

маси. Особно силно е смtшението въ крайбрtжната 

ивица отъ Созополъ на югъ. Тукъ шиститt съставятъ ши

рина само отъ нвколко десятки метра. Контактното въз

действие на ерупт. материяли тукъ може да се проследи 

много добре. 

Северътъ отъ централното планинско било се заема 

почти изключително отъ неокоl\:-:ки мергели и баремски 

варовици и пtсъчници. Въ високитt части на Шуменскето 

и Кюлевченско плата последнигв еж припокрити отъ се· 
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нонски варовици, които при устието на Луда Камчия пре

минаватъ и на отвждната страна, за да заематъ височинитt 

до f\джеипъ Каяларъ и още по-нататъкъ до Ярамазъ Кая. 

Обратното е на югъ отъ централното водtлно било. 

Тукъ мtстото на неокомскитt. мергели се заема отъ Горно

кредни, по-вече пtсъчни прослоения. Ценоманскитt. варо

вити пt.съчници заема,ъ nо-голt.мата часть отъ порt.чието 

на Луда Камчия. Останалата часть отъ това порi;чие е зае

то отъ сенонски материяли. 

Особенно разпространение отъ горнокреднитi; отло• 

жения има така наречения глинесто-пt.съчливъ или Ф ли ш

к и ф а ц и я с ъ. По-голt.мата часть отъ сенонскитt образу

вания въ Лудокамчийскоrо порtчие припадатъ къмъ този 

фациясъ, Типични еж отъ този родъ желтеникавитt пt.съч· 

ници при Тикенликъ, туфознитt. пtсъчници северно отъ f\й

тосъ (въ които има конкреции отъ f\ugltit-Maпdelsteinen, Toula 
\·. с. s. 391.) 

На северъ отъ централното било тt иматъ разпростра

нение въ долината на Върбишката рtка, сжщо северно отъ 

Байрямъ Дере. 

Флишътъ въ източна Стара-планина е съ значение и 

отъ морфогенетично гледище. Почти навсtкжде находищата 

на еруптивни и масивни скали въ конгломерати и нtкжде 

въ . пt.съчницитt, се явяватъ въ флишкитt отложения. Нt

кжде валунитt отъ тtзи скали стигатъ голtмини на чо

вtшка глава. Tt напомнятъ твърде много екзотичнитt 

валуни въ Карпата. Тtхния произходъ ще трtбва да се 

дири пакъ по сжщитt мtста, дето тt. еж образували от• 

дt.лни височини, или пъкъ заемали отдt.лни гнiвда по рt.ч

нитt долинни и ровини. Следъ голtмитt. деформации, ко• 

ито еж станали отъ това време насетне, тtзи находища на 

кристалинни материяли и еруптивни скали сега мжчно мо

гатъ да се откриятъ (Toula, Geol. Unters. im бst\ichen Balkan, 
LXIII Bd. Wiener f\кad. 1895. S. 280.) 

Т е р ц и е р н и о т л о ж е н и я има въ доста голtмо про

стирание въ долната часть на рtчната долина, следъ като 

р-вката навлtзе въ чисто столовата земя - отъ Казалъшкия 

проломъ надолу. Tt. се редяrъ по старость последователно 

къмъ морето. Отъ горнището на Казалъшкото плато Е о

ц е н <; к 11 т t матер11яли продължаватъ до дола на Сулуджа, 
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като заематъ изцtло горнището на низкото вододtлно било 

между Камчия и Провадийската рtка. Едно малко находище 

отъ стария терциеръ се открива и подъ Кьопрюкьой. Около

връсть на по-младитt rерциерни отложения се откриватъ 

еоценови пtсъчници и въ долината на Чифте Дере-именно 

едно малко находище при с. Денизъ-кьой, на пжтя Бур

газъ-Варна, и друго при Козякъ (Гьозеке). Остатъкъ отъ 

старотерциерни пtсъчници и мергели се открива на едно 

малко протежение и южно отъ планината - това еж олиго

ценскитt глиненишисти и пtсъчници, източно отъ с. Кереми

тликъ, Tt, обаче, припадатъ къмъ старотерциернитt обра• 

зувания, които по фациясъ еж идентични съ бургашкия 

олигоценъ. Все въ това разширение на Луда Камчия и на 

западъ отъ Потамишка рtка, презъ Хоталъ, та цари до 

Дискотненското разширение въ началото на пролома - тази 

дълга ивица е заета отъ младотерциерни отложения-главно 

пtсъчници. 

На изтокъ отъ Сулуджа, та чакъ до морето, f\врен

ското плато е ззеrо отъ млад от е р ц и е р ни материали. 

Еоцентътъ преминава и по отвждната страна на Камчия и 

заема цi,лото пространство отъ Долни Чифликъ до Бtла -
на морето. 

Отъ дветt страни на рtката близкитt височини еж 

заети отъ п л и о ц е н с к и я к а т ъ на младия терциеръ. 

Това показва, какво плиоценскитt пtсъчници и пtсъци еж 

едно чисто заливно образувание, когато водитt на морето 

еж стигали до къмъ сливката на дветt Камчии и още 

по-нагоре. 

Този редъ на терциернит·в отложения показва твърде 

ясно,какъ последователно следъ горнокредното море източната 

часть на нашата Дунавска столова земя е правила придобивки 

за смtтка на морскитt протежения. Навжтре въ столовата 

земя засега терциерни отложения еж констатирани въ гор

нището на Кюлевченското плато - имена около с. Мар

ковча, стигащи 1-2 км. източно отъ Кюлевча (Р. Поповъ 

Ест. и Геогр. год. IV, стр . 93). Тtзи наслойки и протеже

нието на еоцена на изтокъ, а следъ него и на по-младитt 

терциерни отложения, показватъ сжществуването на една 

широка и съвсемъ плоска мулда въ тази часть на нашата 

земя. Наведена слабо къмъ изтокъ, тази мулда продължава 
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отъ горна креда до сега да се повдига последователно. 

Въ горнитt части на тази мулда се откриватъ и плио• 

ценски отложения надъ еоцена, каквито азъ наблюдавахъ 

въ дола на Сждиево (Кадж кьой), а Р. Поповъ (сжщата ра· 
бота) предполага въ долината на Провадийскз рtка при 

Невша и още по нагоре. 1 } 
За морфогенезисътъ на изт. Стара-планина, а следователно 

и за долината на р. Камчия им:1 голtмо значение да се из

тъкне разликата въ отдtлнитt катове отъ горнокреднитt 

серии - именно цено:'llанъ и сенонъ - на северъ и на 

югъ отъ централното било на планината. 

Процесътъ за образуване на Стара-планина както това 

ще разгледамъ по-обстойно при морфогенезиса, е започналъ 

още отъ ранни геологически времена. Ние сме свикнали да 

вземаме като начало на този процесъ времето, когато е 

започналъ да се уформява днешния обликъ на планината, 

именно срtдата на терциера, обаче негативни и позитивни 

движения аъ тази земя еж ставали и по-рано. f\ко не прtко, 

тt иматъ посрtдно влияние за последвалитt по-късно дви

жения. Като се оставятъ по-старитt дизлокаци, именно преди 

мезозоикума-понеже въ изт. Стара-планина материяли отъ 

такава старость нtма-, има се основания да се приематъ 

значителни движения презъ новитt или горно-кредни вре· 

мена {Златарски „Горно-кредна или неокретац. серия въ 
България." Унив. год. V.1908-1909 г. стр. 1). Нtщо по-вече, 

') Дълго време следъ горния терциеръ, именно презъ дилувиума 
тази мулда е била доста високо, та е образувала въ изходната си часть 

блаrоприятн1< усповия за задълбаване устията на стичащитi; се въ 

Черно море р'hки. Особно долното течение на Камчия и Провадийска 

рi;ки еж се задълбали тъй дълбоко, че тi;хната основа една може да 

се стигне сега при една дълбочина отъ 80-100 метра. Следъ твърде 

новото позитивно движение на черноморскитi; води, или по право, 

следъ силното понижение на тази източна Ст.-планинска мулда, въ 

долнитi; проломни части на нашитi; долини навлиза мор:::ката вода и 

тi; се обращатъ въ дълбоки заливи. Морскитi; пвсъци, носени отъ 

крайбрi;жното черноморско теченне, преграждатъ изходнитi; части на 

тi;зи заливи и последнитi; се заnълватъ отъ наноситt на дветt рtки. 

Докато Камчия е превъзмогнала тази rолtма работа, Провадийска рtка 

има да доизкарва задачпа си - да изпълни котлината на Гебеджен

<;кото е-ро. 



Източна Стара-планина 11 долината на р. Камчиs 39 

понеже баремскитi, отложения не еж нам1>рени на юrъ отъ 

балкана, има основание да се приема, какво и презъ пър

вата половина на кредния периодъ - · именно, следъ нео

кома- тукъ еж ставали дизло~<ации и Стара-планина е била 

вече очертана. 

Вече като надлъжна височина централното било на 

плзнината е било очертано още презъ сенона, тъй като по 

това м1>сто се установяватъ rраницитt на едно северно сенон

Сl<О море, до Камчия - и едно южно - съ Срtдиземно

морски характеръ. Понеже членоветi, отъ тi,зи морски отло

жения еж твърде близко единъ до други, възможно е шири

ната на планинскитi, възвишения да не е заемала днеш

нитБ разм1>ри, но въ вс-Бки случай тукъ личи една дизлока

ционна надлъжна линия, по която земята се навеждала ту 

на северъ - презъ северобълrарския сенонъ, ту на юrъ -
презъ средиземноморскитБ сенонски отложения (Г. Златар

с ки 1. с. стр. 2). 
За предитерциерното развитие на Старопланинската 

верига е отъ значение още и обстоятелството, какво кред

нит-i=; наслоения отъ дветi, страни на тази верига лежатъ 

почти въ всички случаи дисi<ордантно върху по-стари обра

зувания, като се започне отъ архаикума, палеозоикума, чер

венит-i=; п-i=;съчници и конгломерати отъ долния триясъ, та 

се свърши съ вароаицитБ отъ ср-i=;дния триясъ и юрскигв 

разновидни наслаги. (Златарски /. с. стр. 3.) 
Другъ единъ важенъ моментъ за историята на разви

тието на нашата източна часть отъ планината съставятъ 

младоерупrивниrt образувания, които излизатъ откъмъ юж

ната страна н 1 разседнаrаrа линия тукъ, до F\йтосъ и по 

фле«сурната облзсrь отъ F\йтосъ до Сливенъ. F\ндезитнит-i=; 

ерупции северно отъ F\йтосъ еж прим-i=;сени съ сенонски п-i=;съч

ници и въ контактната зона еж отложени типичнит-i=; анде

зитни туфи, мзжду които еж включени сенонски обитатели 

(St=nonia tuberculзta, lnocerз'Тlus lobatus, и др. Златарски 1. 
с. стр. З, еж.що Toula, G ~ol. Unt ~rsuhJng. LXI/I Bd, Wiener F\k. 
1895, S. 2Э1), чрезъ находка на lnoceramus въ F\йтошкит-i=; 

туфи. 

Въ източнз Стара планина се изтъкватъ и други два 

твърде важни момента, които ни даватъ право да мисли_мъ 

за станали дизлокационни процеси въ тази область презъ 
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терциера. Докато старотерциернит-t - еоценски (които тукъ 

се представятъ съ нумvлитнит-t п-tсъчници) наслаги, макаръ 

и въ ограднит-t части на северъ отъ Стара-планина, показ· 

ватъ силни дизлокационни следи, а въ южнит-t части на т-tх• 

нит-t находища т-t еж т-tсно свързани съ гънкит-t на Стара· 

планина, то спаниодонскит-t (младъ терциеръ, миоценъ) 

шисти при Варнз, п жазвзтъ почrи хоризонтално наслоение. 

Отъ друга страна излизащи т-t южно отъ планинското било 

олигоценск.и пtсъчни и глинени шисти около Керемитликъ 

еж.що показватъ гол-tми дизлокационни следи. T-t; въ севернит-t 
си части преминаватъ почти въ хоризонтална посока, ко

гато вь южнит-h имъ части - въ долната часть на Рупчан· 

ския долъ - тt c,r;. до 50° наклонени къмъ северъ. Това е 
часть отъ една коруба от ь олиоценски материяли, които вь 

южнит-t имъ чзсти, задъ Братовската верига и къмъ F\йтош· 

кит-t анде.tитни находища, еж съвършенно измити и изне

сени отъ денудационнитi; процеси. 

Т-tзи два момента - хоризонталното наслоение на 

спаниодонта и нзгънатостьта на олигоц~на показватъ, 

какво нагъването, главното нагъване е станало следъ стария 

терциеръ и е извършено преди миоцена. (Toula „Geol. Unter
suchungen, Bd. LX!/1. Wiener 'f\k. S. 2Э2; Г. Златарски 1. с. стр. 5), 

3. Геологически строежъ. 
Следъ тtзи кратки бележки, отъ които се получава 

една б \:;гла картина за геологическия съсп1въ на масата на 

изт. Стара-планина, може да се продължи nо-11ататъкъ и да 

се даде една кзртина на геологическия строежъ на тази 

земя. Наистина за морфологичното развитие на една земя 

на първо м-tсто стоятъ естеството и структурата на геоло

гическитt материяли, отъ които тя се състои, но за силно 

дизлоциралигt м-tста твърде гол-tми следи за морфо

генезиса на страната еж оставяли и оставятъ и тектонич

нит-t форми, тектоничната структура на наслоенията. Ето 

защо азъ ще дамъ б-tгла картина на тектоничния градежъ 

на нашия, Камчийския д-tлъ отъ Стара - планина. 

За да може да се получи системна и ц-tлостна картина 

на тектоничния градежъ на нашата земя, ще тр-tбва да се 

изл-tзе отъ редица напр-tчни с-tчения презъ нея, като за 

основа се взематъ такива м-tста, които се засичатъ напр-tки 
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и дълбоко въ нейната снага. Вътова отношение изт. Стара· 

планина е благоприятно поставена, тъй като презъ нея на 

две мtста се откриватъ почти цtлостни напрtчни сt.чения 

- това което се прави отъ морето и това, което образува 

Луда Камчия, ззедно съ притока си Боазъ-дере. Вънъ отъ 

това, напръчни просtци иматъ и страничнитt на централ· 

нат~ часть планински вериги. Дервишката планина изцi:;ло 

се пресича отъ Дервентска рt.ка, отъ Камчия при Преславъ, 

отъ Байрямъ-Дере и отъ Лахналждере, при Реджепъ-Махле. 

Сжщо и низкитh седловини по централното било, за

едно съ прилежащитt имъ дълбоки срещуположни долини, 

улесняватъ старзнията да се проникне по дълбоко въ сна

гата на планината, за да се изведатъ ясни картини за ней

ния тектониченъ строежъ. 

За тази цель азъ ще дамъ: 

а. Профилъ на изт. Стара-планина въ пр~сичането и отъ 

Черно-море-отъ носъ Емине до f\вренското плато. 

б. Профилъ отъ f\йтошкото поле, презъ f\лмадерен

ската долина, проломътъ на Боазъ-Дере, проломътъ . на 

Луда Камчия до Ченге и отъ тамъ презъ източнитt. висо

чини на Манастирятъ (Източната часть на Капу Баиръ) и 

презъ Казалъшкото плато до Камчийскатд долина при 

Ново село, 

в. Отъ Кюлевченского плато, презъ Байрямдеренски 

проломъ и на югъ презъ прохода Немай-дере, презъ Луда 

Камчия и Прилепскитh височини, долината на Патомишка 

рtка до хребета Братово. 

г. Отъ Шуменското плато, презъ Преславския проломъ 

до източната часть на Герловското поле и отъ с. Драганова, 

презъ с. Гюлеменъ, р. Камчия, презъ Върбица и Върбишкия 

проходъ до Каябашкитi:i височини, презъ Исуплий и Луда 

Камчия. 

д. Отъ Ески Джумая, презъ Дервентския проломъ на 

Дервишъ планина, западната ограда на Герловската котло· 

вина - линията Османъ-пззаръ-Тича - и отъ Луда Камчия 

презъ височината f\ндоница на седловината Тритt Вi;търа, 

за Котелъ, а отъ тамъ презъ В-втрила зз Жеравненската 

мулда и Стидовска планина. Този профилъ ще придружа и 

отъ напрi;чното сt.чение, което откриватъ срt.щуположнитi; 

долини отъ Стратиджа за Черковна, презъ Дервента. 
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е. Освенъ тtзи напрtчни цtлостни сtчения ще дамъ и 

нtколко по-дребни профили отъ западната часть на плани

ната - около Котленската коруба - отъ дето ще се види 

и значението на напрt.чната коруба въ западното оrрини· 

чение на източния Старопланинс1<и дi;лъ . 

а. ЧерноморсRи просъRъ на иэт. Стара-планина. 

Двt. голt.ми антиклинали заематъ северната и южна 

часть на черноморския профилъ на Стара-планина. Южната 

започва по срt.дата между долинзта на Банското Дере и 

носъ Емине, тъкмо по това мt.сто, дето се отбелt.зватъ и 

надлъжни дребни разседи и дето сенонскитt. пластове по

казватъ много силенъ наклонъ, Вследствие на тt.зи разседи 

тукъ пластоветt. на нt.кои мtста еж преюкснати така, че 

показватъ почти ()Твесно падение, а нt.кжде свършватъ 

само съ ж.гълъ до 35° (Г. Н. Златарски, Сенонскитt. обра
зувания въ източния и пр. Балнанъ, Пер. сп. нн. LXIII стр. 123). 
Северното бедро на тази антиклинала отъ своя страна по· 

казва еж.що нt.колко дребни гънки. Тъкмо по срt.дата, 

еминската антинлинална се пресича отъ голt.мия надлъженъ 

рззседъ, който отбелtзва и предi=iлитt. на еруптивната бур
гашка зона ( фотогр, № 1, 2, 3). Отъ носъ Емине разседътъ 
върви право на западъ и стига почти до средната часть на 

долинзта на F\джи Дере. По този начинъ на северъ оста

ватъ стръмнитв чела на пластоветt. на пресt.чената надлъжъ 

коруба, а на югъ се разстилатъ низкитt. хълмища на хлът

налата половина, препокрита съ андезитни еруптивни маси 

и на нt.кои мt.ста пъкъ съ т€рциерни отложения. При самия 

носъ Емине много ясно личи този разседъ. При северно па

дение тукъ пластовете на сенонскитt. варовици и мергелни 

пt.съчници се отрt.зватъ като съ ножъ, за да образуватъ 

стръмната стена на южния склонъ на планината. Въ самитt. 

скали на Емине челата на пластоветt. сочатъ на югъ и се 

повдигатъ нагоре близо до 30-35°. Тази коруба ще наре· 

чемъ Е м и н с к а, 

Северната голi;ма антинлинала започва отъ контакта 

между сенонскитt. мсргелни шисти и ценоманскитt. варо

вици, южно отъ село Бt.ла. Въ северната часть, върху абра· 

диралата повърхнина на варовицитt., които тукъ показватQ 



Източна Стара-планина и долината на р. Камчия 43 

силно сев. и североизточно падение, е наслоенъ, както и въ 

областьта на Козякъ, терциеренъ материялъ. Дискордантно 

върху тtхъ е наслоенъ плиоценътъ . Съ малки гънки по 

горнитt си части тази северна коруба заема цtлиятъ сенонски 

комплектъ до с . Бtла. 

' -- , -_Р,~·-« ~ 
~ J, ~ ~--' : ... -~1е.п."6. ~ 'h== r-. itr,...,(л,,u 

~~"'"'~~t~~~L~?~ 
; ',~ ~ \, ~ ... ~,~,, ' ..... _·~· ,,. ,,,·" 

С -,, е - к - ь _ ,.,._ _ 6 - - - -

№! . 

Профилъ по Черноморското крайбрt.жие отъ носъ Емине 

до Авренското плато . 

Сенонскитt материяли, особно отъ поста надъ селото и 

на северъ, еж бtли глинести варовици съ неправилни на

слоения. Въ низкитt части мергелнитt вещества еж по-изо

билни, поради което тамъ се спира почвената вода, за да 

изл-взе въ редица малки изворчета край морето. По тtхъ се 

извършватъ и значителни свличания по брtга. При Бtлен

ска рtка корубата на тази антиклинала се огъва на долу 

и образува слабо седло (фотогр. № 8), Цtлиятъ комплектъ 

на тази коруба ще наречемъ Б t лен ска. Отъ Фъндъклж 
на северъ започва столовата Дунавска земя, дето се е за

дълбало и долното корито - устието на Камчия. Тя представя 

съвсемъ плитка мулда, запълнена съ плиоценски пtсъци и 

пtсъчници. Тукъ рtката е изровила и отнесла плиоценскитt 

отложения (фот. № 9), на една ширина отъ 3½ до 4 км, 
Северно отъ устието на Камчийския носъ започва про

ф1щ-ьтъ щ1 f\вренското плато. Т9ва плато, заедно съ север• 
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нан надлъжна коруба на Черноморското съчение на Стара

планина, образуватъ южната половина на съвсемъ плоската 

мулца, по която се отводнява басейнътъ на Провадийска 

рtка. Тази земя, заедно съ ц1;лото протяжение на край

морската столова земя на северъ, дори до устието на Ду

нав ъ е подлагана, както вече споменахъ по-горе, презъ тер

циерно време на многократни колебания, следствие на което 

низкит:J=; й мулдови части, Камчия и Провадийска рiзка, еж 

били ззливани отъ морскитъ води. Остатъци отъ тt,зи съв

семъ нови заливания има въ младитБ морски отайки около 

Варненското е-ро (Девненското). 
Като морфологически доказъ за силното колебание~

resp. понижение на морскитъ води, или по-добре, за едно 

голi;мо позитивно движение на столовата земя, а еж.що и на 

земята южно отъ Стара-планина и далечъ въ предt.литt. на 

Странджа, могатъ да ни послужатъ дълбокитt, долини на 

срiщното и долно Камчийско корито, на Провадийската река, 

на f\цжи дере и другитt, малки Старопланинс~.:и долини 

къмъ морето, на долни-~iз части на рiзкитt. въ Бургазски 

заливъ и дълбокитt, долини на Велека, Резовска, Ропотамо, 

които еж вкопани дълбоко въ снагата на Странджа. Вътова 

време отношенията между горно и долно денудационно и . 

ерозионно нива тукъ еж биле съвсемъ отлични отъ днешнитъ. 

Особно силно е потъването въ областьта на устието на 

рt.китt. по-близо до Стара-планина. Вече при Ропотамо се обра

зува едно одавено устие, което сега още стига до 4-5 км . 

навжтре и то съ дълбочина до 5-6 метра . Въ Бургазския 

заливъ понижението стига tвоя максимумъ, както това е на 

северъ отъ Ст. планина при Камчия и Провадийската река . 

Тъкмо това е помогнало, щото да могатъ да се зако

паятъ дълбокитt. проломи на Провадийска река, на Камчия, 

на рt.китt, въ Бургашкия заливъ и да се изработи онази 

типична за Странджанскитt. притоци на Черно море про

ломна форма на долинитt,. Тукъ, при съвсемъ широки и 

плоски гърбища, които образуватъ вододt.лнитt. височини 

между долинитt., самитt. долини еж твърде тiзсни, дълбоки 

и съ стръмни склонове. Наклонътъ на долинитt, е сравни

телно слабъ, а коритото на рt.ката рt.дко се допира въ основ

иитt. скали на планината. Коритищата на рt,китt. винаги еж 

запълнени съ чакъли, пt.съци и дебели алувиялни мате

риали, а нt,кжде еж и тинясти. 
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Вънъ отъ твзи белези, които има по Странджанскит·в 

долин11, въ долинитi;, които свършватъ въ Бурrазския и 

Варненски заливи, еж се образували и типични езера и блата. 

Особно типични еж Девненското езеро и Мандренското 

блато. Въ коритото на Камчия, като се вземе отъ Прi;слав• 

ския проломъ надолу, никжде не се явяватъ основни скали. 

Навсi;кжде то е покрито съ дебели алувиялни маси и тиня. 

f\ къмъ долнята си часть - отъ сливката на дветi; Камчии 

(фот. № 27 и 28) - то е дори и блатисто. При устието на 
реката се образуватъ нi;колко разклонения, които съставятъ 

една, макаръ и малка, но типична делта . 

Всичкитi; тi;зи белези показватъ ясно, ка1<во, вънъ отъ 

терциернитi; движения въ Камчийска мулда, такива еж ста

нали и презъ последнитt. най-нови - кватернерни - времена . 

Между дветi; крайни коруЬи, почти по срi;дата се обра

зува една широка, която може да се означи като главна 

мулда. Тя се отбелi;зва съ долината на р. Банска. Протеже· 

нието пъкъ между тази мулда и крайнитв коруби, ако тi; 

се взематъ като главни антиклинални бедра, е еж.що твърде 

разнообразно нагънато и на мi;ста даже набърчено. Така 

въ северното бедро на Еминската антиклинала се образу

вали още две малки коруби - едната при рибарницата на 

Божко Поповъ, а втората току . до дi;снитi; склонове на 

Банска долина. Първата е по-тtсна и е полегнала на югъ. 

Това е станало причина да се пристегне особено силно ма

·rериапа отъ монастира на северъ (монастиръ Св. Никола, 

до Емине), при което вънъ отъ силното набърчане, еж се 

образували и нi;колко процi;па съ типични дребни разсi;да

ния (фотоrр. № 4, 5, 6). Този характеръ на северното бедро 
на Еминската антиклинала, което почти обема най-високитi; 

двлове на Еминската планина съ всички малки и надлъжни 

долинни, предава и голi;мото разнообразие на повърхни 

форми; на него се дължатъ и младенческитi; изгледи на 

тtзи д9линки, при които процесътъ на задълбаването е 

твърде много оживенъ. 

Това, което се отбелi;за за северното бедро на Емин

ската коруба, може да се наблюдава и въ южното бедро 

на Бtленската коруба. И тукъ е станало силно нагъване на 

земята, която се обема отъ това бедро, като еж се образу

вали второстепенни гънки. При долината на Кавакъ дере 



45 Ж. Радевъ 

малката коруба е тъй много притисната отъ потъналия от

ломъ подъ Козякъ, че тя се е навела нъмъ северъ ( фотогр. 
№ 7) - къмъ осьта на Козяшкия отломъ, който заема и 

цtлото понижение, дето меандрир:1 р. Чифте дере. Отъ 

тукъ на северъ се отбел-взва еж.що такова набърчване на 

сенонскитt тънкослойни глинени шисти, наквото и при 

Емине. Това обстоятелство отъ една страна и отъ друга -
бързото извtтряване на материалигв тукъ, еж станали при· 

чию, щото нрайбрtжието да се руши твърде бързо отъ при

бойнитt вълни на морето. Това е спомогнало да се обра

зува пречупеното нолtно на брtга при Св. f\танасъ, дето 
се е вдълбалъ Бt.ленсния завой, доста пригоденъ за при

станъ на мални нораби. 

Хараюерна въ този дtлъ на планината е Козяшката 

мулда, тъй нато при нея е станало и широно хлътване, 

наето започва близо при Каванъ дере и свършва при нача

лото на височинитt за с. Бtла. Въ тази хлътнала мулда еж 
наслагани и еоценскитt образувания тунъ, ноито се отбе

лtзватъ съ нумулитни пtсъчници. Tt се миятъ въ доста 

широка ивица отъ морскитt прибойни вълни и даватъ ху

бавия и финенъ пtсъкъ срещу селото Козякъ (Гьозенъ). 
Не много далеко задъ селото, · въ Калето и Козяl{ъ, както и 
по Янко Тепе, ноето е тtхно южно висоно продължение, се 

по1<азва на повърхностьта широна ивица отъ конгломерати, 

въ които има голtмо изобилие на андезитни и нварцъ пор· 

фирни ерупривни материя. Нtкжде - нанто е напримtръ 

изворището на Козяшкитt чешми - ерупривниятъ блоковъ 

материялъ е толнова изобиленъ, че прави впечатление, нанво 

той е образуванъ непосрtдствено въ полит-в на младоеру

птивенъ щокъ. Разрушението пъкъ на туфознитt материали 

отъ този конгломератъ, което разрушение се е извършило 

въ самата маса на конгломератитt, прави впечатление, какво 

споилниятъ материялъ въ широни пояси на цtлия конгло

мератъ е отъ чисто туфозна еруптивна маса . Близостьта на 

еруптивния щокъ се изцава и отъ второ обстоятелство, а 

то е, че на много мtста еруптивнитt блокове и блокчета 

иматъ чисто отломъченъ характеръ. Такъвъ материялъ е 

довлеченъ въ изобилие отъ поройнитt води низко въ лег

лото на Кавакъ дере, като стига чакъ въ морето (Г. Бон
чевъ „ Скалитt въ сев. отдtлъ на Стара планина" стр. -15 ). 
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Так:1, че отбелtз~ното въ геологическата карта на Г. Н. 

Златарски младоеруптивно находище, а еж.що въ петрограф
ската скица къмъ изучванията на Г. Бончевъ андезитно на

ходище не мож~ да се проследи тукъ. Поради товз, навtрно 

в-::, текста на оп11санията за тази область, проф. Бончевъ 

казва дословно .които водятъ началото си отъ андезито

вото легло на островърхия с. з. · нъ тамъ хълмъ Козякъ", 

(стр. 14 и 15), безъ да означи дали тt излизатъ и по

вършно. 

При голtмата разсtдна линия въ южната или Еминска 

коруба, като се започне отъ носъ Емине и се стигне на за

падъ дори до с. Св. Власъ, крайбрtжието на голtмия Емин

ски завой открива хубавъ профилъ, дето може да се доловятъ 

и множество напречни на главното нагъване дипли. Сж.що 

такива, но по-кж.си, профили ни откриватъ и завоитt при 

l'~"jJ><>~q ~:~~~с. 
(.,~~---------~--~ "½-

w~:;;~::-· -
JмС&~ 

J,. 2. 

Св. Атанасъ и Кара Бурунъ. Докато въ надлъжния профилъ 

при н. Емине има източно падение (профилъ № 1, а сжщо 
и профила № 6 въ книгата на проф. Бончевъ „Скалитt въ 
южнит-в оrдi;ли на Балкана" стр. 46, фотогр. № 7), то въ 

другитt два се отбелtзва на края съ западно падение. 

Въ Еминския профилъ освенъ това се откриватъ и много· 

кратни слаби мулди и коруби. а въ останалитi; два има по 

една плитка мулда. 

Ни1<жде, обаче, крайбрtжнитi; дълбочини, пъкъ и ха

рактерътъ на сi;ченията по Черноморския брi;гъ, не показ

ватъ разсi;дни линии, по които да се е извършило потъване 

на морското корито. 
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Навсtкжде по крайбрtжнитt плоскости може да се 

проследи широка ивица отъ „морска плоча", чиято дълбо

чинна форма се отбелtзва като абразионна повърхнина. f\ 

то значи, че въ крайнитt си части гънкитt на Стара-планина 

правятъ постепенни понижения и, държейки ю.-източна по· 

сока, се губятъ въ морскитt дълбочини. Характерътъ, обаче, 

на скалитt, пъкъ и гънковия строежъ подпомагатъ твърде 

много работата на прибойнитt вълни, които неспирно бу

шуватъ по тази часть на морското крайбрtжие, подпома

гани отъ господствуващитt тукъ с.-източни вtтрове. Въ по· 

мощь на абразията идватъ и свлачищата, които по тtзи 

мtста заематъ по-вече отъ 60% на крайбрtжJ,1ето. Така 

Черно море, бавно, но неспирно отронва кжсче по кжсче 

материалитt на Старопланинската снага и увеличавайки 

площьта на крайбрtжната „ морска плоча", намалява дъл· 

жината на планината, пъкъ и протяжението на нашата земя. 

Съ това то открива. все по-високи и по-хубави профили въ 

крайбрtжната часть на Стара-планина. 

б. •Лудоиамчийс:ии проломъ. 

Тъкмо отъ Лудокамчийския проломъ на западъ започва 

постепенното разширение на планината. Тукъ е началото на 

вклиняването на оная слабо вълниста флишка земя, която 

начева отъ Османъ-Пазарското вододtлно било и която от
д-вля отъ цен,ралното било тъй характерно нагънатата Дер

вишка верига. 

И тукъ се отбелtзватъ твърде нашироко и твърде из

разително ограднитt две 1<оруби, които се изтъкватъ въ 

черноморския просtкъ. На Еминската коруба тукъ отговаря 

f\лмадеренската коруба. Тя започва отъ челото на Мандрен

ския баиръ, дето се начева Боаздеренския проломъ, и презъ 

f\лмадеренското поле свършва къмъ срtдата на f\йтошкото 

възвишение - сев. отъ f\йтосъ. По това мtсто пластовегв 

получаватъ почти отвесно падение и даже полtгаrъ къмъ 

югъ, върху ерутивнит'h андезитни маси. (Toula, Geolog. Un
tersuchungen im ostlichen Balkan, 1890. стр. 377). Тъкмо по 

ср-вдата на тази коруба се е задълбало f\лмадеренското 

поле, което дава начало на Боаздеренския проломъ. Отъ 

началото на Бургашката еруптивна зона около f\йтосъ, та 
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дори до морето, таэи главна коруба се преломява почти 

диагонално за да стигне при носъ Емине горнитt. части на 

северното бедро на Lминската коруба, Южната половина 

при тази диагонално 

отгоре при:~окрита 

зитни маси. 

проломена земя е хлътнала низко и 

съ младоеруптивнигв, главно анде• 

На Бt.ленската черноморска коруба - севеrната -
отговаря широката коруба, която иде откъмъ Манастирскитt. 

възвишения на Капубаирския ридъ. Тази антиклинала ще 

наречемъ Манастирска. При тази коруба става по-високо 

повдигане на долнокреднитt. отложения. Докато при Ршма· 

деренската коруба ценоманскитt. н:1слоения образуватъ 

основата на открититt. материали, тукъ - при Манастир· 

ската коруба, излизатъ неокомскитt. мергели. Което е твърде 

характерно за дветt. коруби, то е, че въ проломната часть 

на Луда Камчия, тt. еж отнесени тъкмо въ тtхнитi, седло

винни дt.лове. Следъ 1<ато изл-1,зе отъ тt.снината на f\джеипъ 

Каяларъ - въ Ючдоругс1<Ия ридъ - Камчия извива веднага 

на изтокъ и заема билото на корубата. Тукъ се образува и 

едно доста значително разширение на долинзта, основата 

на което образуветъ неокомскитi, мергели. 

Въ началото и въ края на пролома гол-1,митi, коруби 

еж отнесени тъй си ,1но, че и на дветi, м-1,ста . образуватъ 

низки долини - f\лмадеренската и Камчийската надъ Ченге . 

Цtлата зона между главнитi, странични антиклинали е 

твърде сложно надиплено, но при все това нtма гол-1,ми 

коруби полегнали на една или друга страна, следствие на 

наето би се образувала характерната луспеста структура. 

Полегнали дребни гънки има само пролома на Боазъ дере, 

дето трt.бва да се вземе и началото на ц-1,лостния Лудокам

чийски прос-1,къ на Стара Планина. Обаче въ вжтрешнитi, 

части на планината, покрай почти правилнитi, коруби и 

мулди, и на нt.колко мtста се отбел-1,зватъ слаби разседи, 

които еж станали причина да се повдигнатъ нtколко доста 

широки отломи. Все пакъ покрай т-1,зи разседи могатъ да 

се nроследятъ н-1,колко господствуващи коруби, които почти 

отговарятъ на корубитt. на Черноморския просtкъ. Отъ югъ 

къмъ северъ, следъ началната правилна f\лмадеренска анти

клинала, следватъ корубитt. : 
Истор.-фил . rод. 
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1. Дискотненсна; която се простира отъ срtдата на 

Боаздеренския проломъ до голtмия мос:ть подъ селото. Тя 

показва слабо южно навеждане при своето начало. Състои 

се отъ ценомански пtсъчници, пtсъчно-варовити банки и 

мергелни пtсъчници, между които . има доста дебели слоеве 

силно битуминизирани, а срtщатъ се и тънки прослойки отъ 

каменни вжглища. (Златарски „Горно-кредна или неокретац. 

серия",Год. Соф. Унив. V.стр. 10), Колкото къмъ се1;еръ1 къмъ 
края на дискотненското разширение, толкова , пластоветt 
получаватъ по-слабо пздение, 

Тукъ тi:; на едно доста широко протежение еж припо

крити отъ младо-терциерни пtсъчници, които по долината на 

Луда Камчия иматъ западно распространение, къмъ Кере

митлинъ (Бончевъ „Скал. въ ю. отд. на Балк", стр. З2). 

Задъ моста изведнажъ настава една промtна. Тукъ се 

явяватъ по-млади материали, но вече съ южно падение. 

Явно е, че тукъ има едно слабо разсtдане на пластоветt 

по единъ надлъженъ процепъ, при което сенонскитt мате

риали еж спаднали надолу и се поставятъ по нивото тъкмо 

срещу ценоманскитt Дискотненски пtсъчници. 

Вt.роятно този разседъ е въ свръзка съ андезитнитi:; 

ерупции, които излизатъ високо на повърхностыа, източно 

отъ пролома, между селата Сападжа и Ичме. 

2. Недалечъ на северъ този разседъ се повтаря още 

еднажъ и то на ширината на Т ойньой, дето еж.щит½. маси 

показзатъ панъ едно спадане надолу. Явно е, че и тука има 

хлътване на единъ голtмъ надлъженъ отломъ. Този отломъ 

лежи точно срещу с. Бояларъ и може да се нарече Б о я· 

л а р с к и о т л о м ъ, 

Въ срt.дата на Бояларски отломъ се повдига - между 

многото други гънки - една доста широка и правилна ко

руба. Тази коруба азъ означавамъ за втора по редъ отъ 

югъ къмъ северъ. Тя отговаря на първата следъ Еминска 

черноморска коруба. Въ долнитt части на корубата, освенъ 

тънкитt прослойки отъ пtсъчно-глинени маси, излизатъ на 

нtнолко мt.ста и конгломерати, а еж.що и чакълн11 про

слойки, които се повтарятъ въ седловината между Гердеме 

и Сападжа на изтокъ. 

3. Като трета коруба може да се означи Гюнгьор

мязската (или Каялъкската). И тя е включена между две 
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разседни линии, но вече този отломъ показва тъкмо _едно 

повдигане, вследствие на което въ основата се явяватъ и по

стари материяли. По всiша вtроятность повдиганего на този 

отломъ е придружено и съ дълбока ерупция, вследствие на 

която основнитt глинени пtсъчници, които се редятъ съ 

компактни червеникави варовици, излизащи близо до моста 

на Той-кьойския долъ, еж силно метаморфозирани и кварци

тизирани. На широки разстояния тt еж наситени съ доста 

тежка лимонитна руда. Тънкошистознит'h тъмни глинено

мергелни пtсъчници, които излизатъ подъ главн_ата коруба, 

по вънкашность силно наподобяватъ тъмнит'h лиски, които 

излизатъ въ Елешница (Деледжи·дере), а сжщо и отъ двет'h 
страни на f\йваджикския долъ горе и които Зnатарска опре· 

д'hля като лейяски (Златарски „Юрска система въ България" 
стр. 28 и 29). Явно е, че съ този отломъ се издигатъ ви

Сf'КО и по-стари материяли - имено юрски лисни, п'hсъч

ници и червеникави варовици (f\лпийски типъ). 

4. Като четвърта гол'hма коруба може да се означи 

Чифликъ-Махленската, Тя сжщо се състои и отъ една по

малка северна часть. Дветt наедно еж вм'hстени между две 

разседни линии - южно отъ с, Чифликъ-махле, въ дола и 

северно - къмъ Ючъ Кая. Този двукорубенъ отломъ е сжщо 

повдиrнатъ нагоре, та въ основата му излизатъ тънкоwи

тозни глинени пtсъчници и глинени шисти, доста тъмно 

боядисани. T'h се рушатъ много бързо и ставатъ причина 

за засипване на шосейното платно. Сжщо много лесно се 

къртятъ и отъ поройнит'h води, та засипватъ малкит'h до

линни предъ шосето. 

Още единъ последенъ разседъ се отбел'hзва въ дол

нята часть на Кжсъцит'h - тъкмо въ южното поднож11е на 

Ючъ-Доруrу, дето еж и скалнитt колони и пирамиди f\д

жеипъ-Каяларъ. При този разседъ Ючкаянския отломъ, като 

малка корубка отъ южното бедро на roл'hr"1aтa манастирска 

антиклинала, се повдига сжщо нагоре, т.:1 основнит'h нео

камски мергели еж повдигнати на нивото на бtлит'h се

нонски варовици, които завзематъ тъснината на f\джеипъ

Каяларъ (фотогр. № 14, 15, 16).1) Въ такъвъ случай Чифлииъ-

1) Западно отъ това мt.сто, по разширението на Кжсъцитt., проф. 
Г. Бончевъ отбелt.зва „черни глинести и мергелови шисти", които съ 
въроятность взема за юрски . (Скалитt. въ южното отдt.ляне на Бал
кана, стр. 28). Съ това с~ потвърдява положението, което азъ вземамъ
и~1енно коруба въ южното бедро на северната антиклинала и разседъ 
предъ изхода на Кжсьцитt.. 
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махленскияУъ отломъ, заедно съ Ючкаянския и пресtченото 

южно бедро на Манастирската коруба образуватъ монокли

нална структура. Надлъжната долинна въ Ючкаянския мо

ноклинъ е тъкмо по срtдата му, дето надъ неокома се ре

дятъ ценомански пi;съчници. На това мtсто излиза и рtката 

Кривица (или Балабзнъ-Дере) въ Кжсъцитi;, за да се влtе 

въ Луда Камчия. Тази мулда е засипана съ цебели флишки 

конглоlV!ерати, въ които има хубаво изгладени гранитни, 

доста едри блокове (вижъ стр. 32). Такива могатъ да се про
следятъ на изтокъ чакъ до морето. При извtтряване даватъ 

хубавитt молази, които пълнятъ крайбрtжното разрушение. 

Между главнитi5 две странични коруби и вмtстенит-в 

въ междинната зона още четире по дребни коруби, които 

еж свързани съ шестые разседи и включенит-в между тtхъ 

петь надлъжни отломи - именно: Бояларския, Каялжкския, 

Коджакаянсни, Чифликъ-махленски и Ючкаянски - се на-

s 

№ 4. 

Профилъ по пролома на Луда Камчия отъ f\йтосъ до долината 

на Голtма Камчия. 

брояватъ и петь мулди (синклинали). които на по-вечето 
м-вста еж пресtчени отъ надлъжнитt разседи. Отъ югъ къмъ 

северъ тtзи мулди еж: 

1. Боаз дере н ска (Мандра-баирска). която завзема 
почти ц-влото протежение на т-вснината на пролома оrъ хан

чето та до ценоманскитt !пtсъчници надъ Диснотна. Въ тази 

мулда се · образуватъ едни отъ най -характернитt бръчки. 

Тукъ на н-вкои мtс:та дребнитt бръчки въ срtднитt бедра 
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на мулдата еж почти изправени, но сжщо така нагънати и 

то въ зиг-загъ на н'hколко реда едно надъ друго ( фотогр. 
№ 10, 11, 12, 13). Изцiшо - като се изключатъ малкит'h на

длъжни долинни. каквато е тази, що слиза откъмъ изтокъ 

- може да се каже, че Мандренскит'h надлъжни ридища, 

както и отср'hщнит'h на калето (Бааларбаши), еж израбо

тени тъкмо въ тази Боаздеренска мулда. Едно до друго 

тукъ имаме низко и широк о пол е - Р.лмадеренското -
изровено почти в ъ г р е б е н а н а г о л 'h м а а н т и к л и -
на л а и н ад л ъ ж н и х ъ л ми ща - образувани почти в ъ 

с р -в д на та о с ь на една му л да. Това еж Р~лмадеренс

кото антикапнално поле и Мандренскит'h мулдови хребети . 

Явно е, че тукъ структурата на геологическит'h наслоения 

не е оказала почти никакво влияние върху повърхнит'h 

фоµми. 

2. Дере к ь ой скат а мулда. Тя е т'hсна и се пресича 
отъ разседа въ долния край на Дискотненската котловина. 

3, Въ Богларския отломъ една до друга еж образувани 
две малки мулди, отъ които южната е по•гол'hма и може да 

се вземе като ржководна въ ц'hлия отломъ. Далечъ на из

тонъ по гърбището на този ридъ е селото Т ой-кьой, по което и 

мулдата може да се нарече Той к ь ой ска. Както и при ко
рубит'h въ този отломъ, и въ основата на мулдит'h лежатъ 

материяли по-стари отъ ценоманскит'h варовици които обра

зуватъ снагата на двата главни надлъжни рида. Височинитt. 

на Каялъка, който се слива съ стръмнитt. откоси на Гюн

rьормязъ, еж изработени тъкмо въ осьта на малката се

верна мулда, 

4, Въ Коджакаянския отломъ, между Гюнгьормяз

ския разседъ и тоя надъ Чифликъ-махле, се образува 

четвъртата отъ главнитt мулди на Лудокамчийския прос'hкъ, 

Южната часть на отлома се състои отъ дебели ценомански 

варовици и варовити банки, а надъ северната еж отложени 

и п-всъчници . Тъкмо въ тази половина е извита и мулдата 

на отлома, за да премине и въ Чифликъ-махленския от• 

ломъ. И тукъ, значи, мулдате се пресича отъ разседната 

линия. 

5. Посп:щнята е Ю ч кая н скат а му л да. Тя сжщо е 

прес-вчена при Кжсъцит'h. Между тt.зи две гол-вми мулди, въ 

Чифликмахленския отломъ - между юрскит-в коруби, се 
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обхваща и още една малка синклинала, която не ще да има 

ront.мo надлъжно разпространение. 

Северното колt.но на Ючкаянската мулда е мнотv силно 

развито и разседа въ долнята часть на Кжсъцитt., за който 

вече .споменахъ, се образува тъкмо въ това колt.но. При този 

разседъ наклонътъ на пластоветt. почти се запазвl'I, Станало 

е само едно изтегляне и прекжсване на колi;ното, като се

верната половина е потънала низко. На запазения наклонъ 

на наслоеният:, се дължи и луспестата (моноклинална) струк

тура на ОТЛОМИТ'Б. 

Отъ казаното до тукъ за градежа и структурата на 

геолоrическит-в наслоения въ прос-вка на Лудокамчийската 

долина излиза, · какво тукъ тектоничнит-в процеси еж били 

по интензивни, отколкото при Черноморския прос-вкъ. 

При Черноморския прос-вкъ има само н-вколко про

ц-впни линии съ слаби разседи и то въ близость на южната 

оградна антиклинала, а тукъ, при Лудокамчийския се отбе• 

лt.зватъ, наредени почти по цt.лото протежение, шесть rо· 

лtми разседи, между които се движатъ петь доста широки 

отломи. Друго едно важно обстоятелство е това, че между 

открититi; черни юрски прослойки, отъ дветi; страни на 

пролома - именно на изтокъ въ Елешница (Деледжи-дере) 

и на западъ, подъ Кара Велиляръ и въ южната часть на 

Чалжкавашкия проходъ, подъ Бююкъ-конакъ - и въ самия 

проло.мъ, заедно съ повдигането на Гюнrьормезския · и 
Чифликмахленски отломи, еж се издигнали сжщитi; скали 

доста високо, за да се покажаrъ като основни материяли. 

Едно обстоятелство трt.бва да се подчертае, а то е, че тt.зи 

материяли, както отъ къмъ изтокъ, така и отъ къмъ за

падъ еж з н -а ч и тел но .. по· в и с о к о отколкото въ про· 

сt.ка на Камчия, Това показва, че по просt.ка .на рi;ката 

сжществува една съвсемъ плоска, плитк-:1 напрi;чна мулда. 

За да се види по-ясно плоскатя напрtчна коруба отъ 
източната страна на пролома, азъ ще дамъ профила въ 

долината на р. Елешница (Деледжи дере), ка:-:о се започне 

отъ билото на планината при Исуфъ Чобанъ и се свърши 

чакъ до коритото на Камчия. Тази долина открива хубавъ 

напреченъ профилъ на широката часть, източно отъ проло

ма на Луда Камчия, отдето къмъ морето се наклонява на

длъжната долина на Чифте дере, 
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Началната область на Елешница спада въ ценомански

тt пtсъчници, които завзематъ цtлото горнище на плани-
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.1{ ,, _.__,_, ~' s 
•...,,· --~~::-.¾ ~ ~ ~Кд.i 

а Хш~.59 rA_,. __ ,,1,_ ~ш«, 1i9 Uf!IШ_uuktu 0 емiJцСиJЩlЛ(.1/JШ. в 'itиш~ 
'j'~"w•• ШU(!(ТW, (tVfШ) ШШАТШ,(нw,и,.щ,} rJw,,,kи,¾,(Wfщ,• 

№ 5. 
Профилъ по долината на р. Елешница отъ Исуфъ Чобанъ до р, Камчия. 

на,;а, дори до коритото на f\джи дере. Въ голъмо проте

жение, между Топчи махале. Калгамачъ и Исуфъ Чобанъ, 

тt образуватъ едно високо равнище, дето иматъ началото 

си - много потоци, що слизатъ къмъ всички небесни посоки. 

Централно мъсто въ това плоско гърбище е Керезли-бу

нарската равнина, дето нас,11оенията се приближаватъ до 

хоризонтално положение. Въ западна страна изподъ тtзи 

пъсъчници се издига голъмия младоеруптивенъ щокъ меж

ду Сападжа и с. Ичме, северно отъ Каинлж тарла. Въ 

връзка съ тази еруптивна область ще тръбва да се тури и 

напръчната коруба, която има своето продължение на югъ 

въ Уланлжйската седловина, за къмъ f\йтошката еруп· 

тивна зона. 

Характерната часть отъ профила, който ни открива 

долината на Елешница, започва отъ сливката на Бълевската 

ръка въ главната напръчна долина. Съ западна посока 

тази приточна долина върви почти успоредно на билото, 

което иде откъмъ в. Стара Гулица. То се състои отъ тънко

слойни флинтови сенонски ваrовници, отложени дискор

дантно върху ценоманскитъ материяли, които идатъ от

къмъ главното било на планината. Къмъ северната страна 

на1билото, долината на Елешница открива широка антикли

нала съ предимно черни глинести и мергелни шисти, които 

на мъста по сръдната часть показватъ и голъма набърче

ность. Ti; стигатъ въ л-ввзта страна изподъ височината 

Кичора. 

По своя външенъ изгледъ, пъкъ и по стратиграфското 

си положение, тъ напомнятъ твърде много тъмнитi; шисти, 

~Qиro изпи~атъ и~11од1, Кесика (Емиръ Махле, въ Лудокам.• 
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чийския проломъ), а еж.що и на тtзи, които образуватъ 
основата на Учъ-кая, въ пролома на Луда Камчия, поради 

което могатъ да се взематъ сжщо за лияски отложения 

(сравни Г. Н. Златарски „Юрска система въ България стр. 27 
и Г. Бончевъ „Скалитt въ сев. отдtли на Балкана" стр. 31). 
Втора коруба въ нзшия профилъ се отбелtзва между Остра 

Чука и Смидово Буче, дето въ леглото на рtката е дълбо

кия „ Сини Виръ". Въ основата на тази коруба излизатъ 

неокомски мерrели, надъ които сжщо дискордантно еж на

слоени сенонски варовници. Тази антиклинала се явява като 

източно продължение на Манастирската, при която ста• 

ва извиване на долината на Луда Камчия къмъ изтокъ, 

следъ като тя напусне тъснината при Чуднитt скали (f\д

жеипъ Каяларъ). Отъ тамъ на изтокъ, до високата могила 
Дебелецъ, долината държи източна посока, като се е задъл· 

бала все въ тази антиклинала и имайки за основа все еж• 

щитt неокомски мергели. f\нтиклиналниятъ характеръ на 

долината е причина, щото склоноветt отъ лtва страна да 

показватъ къмъ югъ стръмно падение, дето горе високо еж 

се образували и характерни вtнци. Този характеръ на до

лината продължава до къмъ завоя подъ с . Ченге, а отъ 

тамъ долината, продължавайки все къмъ изтокъ, преминава 

въ Дебелецката мулда . Обаче широката снага на Дебелецъ 

запрtчва долината и рtката извива на северъ, къмъ Дели 

Хюсеинъ махлеси. Това смi;няване на коруба съ 

мулда се причинява отъ две нi;ща: 1) отъ изт. ю.-източ

ната посока на гънкитi; тукъ и 2) отъ малкитi; размi;ри 

на северната гънка. 

Отъ Синивирската коруба на северъ профилътъ на 

Елешница открива и нови елементи въ преминаване на на

гънатия поясъ къмъ Столовата земя. Тукъ креднитi; наслое

ния се замtстятъ съ терциерни пtсъчници, които еж дис

кордантно положени върху по-старитt материяли, а еж.що по

казватъ и слаби потъвания къмъ северъ (чрезъ разседи). 

в . Просtкъ Байрямдере презъ Бююкъ Нонанъ 
за Луда Камчия. 

Въ тази линия - отъ Кюл=вченското плато на северъ 

презъ просi;ка на Байрямдеренската река, по седловината 

Бююкъ конакъ, долина на р. Немой (Боазъ дере) и по дъл· 

боката долина на Луда Камчия - се открива доста ясно 
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третия просtкъ на източна Стара-планина, който преминава 

преэъ втората надлъжна долина по севернитt гънки на из

точна Стара-планина - именно Ришката. 

Първата южна голtма коруба на Черноморския про

сtкъ - именно Еминската се отбелtзва въ южнитt водо

дtлни огради на Луда Камчия, при хълмищата Ботуша, из

точно отъ Добралъ. Въ южната си часть тя преминава въ 

Потамишката мулда, която пъкъ откъмъ югъ е оградена съ 

Братовска коруба. Последната се губи съ посока l{ЪМЪ 

f\йтосъ . Гребенътъ на корубата между Голешъ и Копревецъ 

е пресtченъ съ нжси надлъжни долинни и седловини южно 

отъ Братово. На западъ тя се пресича отъ хлътнатината на 

Комаревското поле. 
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№ 6. 
Профилъ отъ l{юлевчанското плато, презъ Байрямъ дере и Бююкъ ко • 

накъ за Луда К8мчия. 

Северната коруба и тукъ заема доста голtма ширина. 

Цtлата серия на неокомски мергели отъ долината на Бtла 

река, при Байрямъ дере, до Кюлевчанското плато - всичко 

това образува една гопtма коруба (антиклинала). По ср-в

дата на Байрямдеренски боазъ тя се пресича чрезъ единъ 
f 

надлъженъ разседъ, дето става значително потъване на се-

верния отломъ. Вследствие на това баремскитt пtсъчни ва

ровици и пtсъчници, които заемзтъ горнището на Китка, се 

срtщатъ съ неокомскит-в мергели, южно отъ тtхъ, чрезъ 
пресичане. По срi:;дата на боаза пi;съчницитt излизатъ на 

едно съвсемъ кжсо разстояние. Подъ тi;хъ - на северъ и 

на югъ се протtгатъ бi;лизникавитi; мергели на неокома. 

Колкото по насеверъ, толкова северното бедро на тази 

коруба става все по-дълго и по-плоско, като постепенно 
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преминава въ Дунавската столова земя. Разбира се, и тукъ 

наслоенията не оставатъ напълно хоризонтални. На нt.колко 

мt.ста по Кюлевчанското плато - отъ коритото · на Камчия 

до долината на Крива река {Новопазарска) - се повтарятъ 
съвсемъ плоски мулди и коруби, които се явяватъ като под

земни басеини за rолi!;мит-в карстови извори въ околовръст- • 
нит-в части на платото. При все това, една по-дълбока на- -
длъжна мулда се започва отъ Мадара на изтокъ. Тя събира ' 
водитв на Мадарския rол-вмъ карстовъ изворъ, - а още по- . 

наизтокъ обхваша почти срiщището на Р.надеренския ба-·, 

сеинъ. Така тази мулда отива дори до морето,• като дава 
м-всто на по·новитt. терциерни отложения тукъ. · 

Освенъ т-взи две rлавни коруби, които държатъ · север
ната и южна оrрада на планината, по протежението на 

Ришкия прос-вкъ се отбелt.зва още една значителна корубз: 

нея по името на малката надлъжна долинна подъ Бююкъ 

Конакъ ше нарече-мъ Немойска . 

Централното било на планината между Р.къ-дере и 

Луда-Камчия е заето отъ тази коруба, въ основата на която 

се издиrатъ и по-стари материяли. Тъкмо на сборището на 

Каламар,ския долъ съ Немойския, при Демиръ-Капия, се по· 

казватъ конrломергтит-в съ чернитt. лияски шисти, прос'h

чени отъ младоетруптивни rанrи. Върху т-вхъ ценоманскитt. 
п-всъчници се отлататъ съвсемъ дискордантно, а това по

казва, какво тази часть на планинита презъ ценоманско 

време ще да е сжществувала дълrо време като т-всетъ пл·а

нински rребенъ. Въ вс'Бки случай това находище отъ по

стари наслоения очертава още еднажъ посоката на централ

ното водод-влно било, като се започне отъ еруптивния щоkъ 

при Сападжа на западъ и презъ долината на Дере·kьой · се 
стигне до Демиръ-капия въ Немой дере и по"назападъ 

Само на две мtста тази коруба е припокрита отъ сенонски · 
варовици, които днесъ образуватъ и rребена на централното 

било. На изтокъ и на западъ отъ Биюкъ конакъ излизатъ 

такивз варовици . На изтокъ т-в образуватъ стръмнит--в от

коси на Божурица, а на западъ - т-взи на rол-вмия и малъкъ 

Дебелецъ. Ощ~ по-наюrъ се прот-вrа втората покривна маса 

на сенона и съставя южнит-в стръмни възвишения надъ ко

ритото на Луда-Камчия. Дълбокитt долини на Немой-дере, 

Куру-дере (Камчи·ма~лещ:ка) и Коджа-д~f'~ (М.арафтанска) 
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ги разсичатъ на отдtлни части. На профила еж дадени сенон• 

снитt варовици, които образуватъ височината на Кара·бу

рунъ - западно отъ Немой-дере . 

Основата на корубата се образува отъ ценоманскитt 

п-всъчници. На северъ тt потъватъ къмъ гребена на плани

ната. Тукъ тt образуватъ обширнитt флишоподобни пt

съчни,~и, въ които te срtщатъ грамадни овални конкреции. 
Последнитt при ерозията даватъ типичнитt овални валуни, 

които се с.рtщатъ твърде начесто въ коритото на Бtла· 

р-вка. (Toula Geolog. Untersuchungen im бstl. Balkan, LXIII 
Bd, W. f\kad. 1895, сжщо Г. Златарски „Горно-кредна или 

неокрет. серия въ Б. стр. 10).По всtка вtроятность въ лия

сова антиклинала на Немой-дере ще трtбва да се дири 

границата на ценоманското плитко море, дето - въ отлика 

отъ ценоманскитt варовикови отложения на западната и 

централна nодбат<ански части - еж отложени едрозърнести 

(съ едри кварцови зърна) и дребнозърнести ужълти и бt

лизняви пtсъчници. (Златарски 1. с. S. 10). 
Между изброенитt до тукъ коруби въ Ришкия про• 

сtкъ се отбелtзватъ и две значиселни мулди. 

Отъ тtхъ едната е използувана отъ басейна на р. По

тамошка, а втората въ тази часть - северно отъ Добралъ -
се използува отъ коритото на Луда Камчия. Това е единъ 

отъ рtдкитii случаи, дето коритото на Луда Камчия заема 

основата на надлъжна мулда . Задържало се е тукъ това ко

рито поради обстоятелството, че и отъ дветt страни изли

затъ лесно ронливи ценсмански бtлизняви пtсъчници. Се

нонскитi; варовици оставатъ високо, на северъ по Кара Бу· 

рунскитt височини, а на юrъ по височинитi=; на калето при 

Добралъ. 

Този не особно сложенъ гънковъ строежъ на източна 

Стара-планина, по тi;зи мtста, въ сравнение съ строежа въ 

пролома на Луда Камчия, се измtня веднага още въ съсед

нит-в източни части на Камчимахленския отдtлъ. Както спо 

менахъ още въ орографския прегледъ, отъ тукъ на изтокъ 

става силното разширение на планината, п -: неже мtстото, 

което въ севернитt предtли се заема отъ неутралната 

флишка зона, привършва своята източна часть тъкмо по тtзи 

мtста и то въ севернитt пред-впи на пnанината. Съвсемъ 
ллоскитt коруби на профила презъ 61Q1Q1<Ъ Конакъ се измt-
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нятъ още при профила, l{ОЙто се открива отъ долината на 

Коджа-дере, l{ОЯТО излиза при с. Марафта. 

Една голtма, правилна и малко на югъ наведена анти

l{Линала образува снагата на Сиври Кая, TOl{y до южния входъ 

на пролома . Тя се състои отъ дебели варовити банки (фот. 

№ 17), които въ средата на l{Орубата Вl{линяватъ една ивиuа 

с .lJap,aqmш r.л..J-La.,wwД, 
·.-~s~. J .. 4FF 

Jf. )tараqуmшн,ик,и rzruм,o.wь нд p.XoiJж,a9Jqи, . ,S 

f5!3 Вщ~и6шuь. fi:53 J& ~UhИl,Wr:/'l,, @,JR;'l:.Ш/Ul щиш,,fа Jz;teff,'l, 
(~.!,) ,ин~и.-~Шf!t, 

№ 7. 
Профилъ на изходната часть на Коджа дере съ корубата на в. Си ври Кая . 

отъ мергелни шисти. Последнитt. и1'1атъ сжщата гънкова 

струl{тура, сиречь и тt еж взели, съ своята конкорданция на 

1:1_аровицитt, участие въ процеса на нагъването. При изхода 

на пролома дискордантно на тъзи варовици идатъ дребнитt 

гьнки на жълтениl{авъ твърдъ пъсъчникъ; l{ОЙто еж.що има 

наслоение въ дебели банки. Още по-надолу, изподъ селото, 

пакъ дискордантно върху тt.зи банки, се редятъ слабо на

веденит-в къмъ югъ крайбръжни терциерни пъсъчници. ча

къли и конгломерати. Къмъ с. Хоталъ тi; се измi5нятъ въ 

финни плиоценсии пtсъци. (Г. Бончевъ „Сl{алитi; въ юж· 
нитi; отдi;ли на Балкана", стр. 24). Отъ материалитi;, l{ОИТО 
се включватъ въ срi5дата на тази типична коруба, които ма

териали напомнятъ т-tзи, що се показватъ подъ антиl{лина

лата на Бюю <ъ Конаl{ъ, а еж.що и дискорданцията на сенон

Сl{ИТ'Б пtсъчници туl{ъ, ВСИЧl{О това иде да ни наведе на за

ключението, че Марафтанската коруба е генетично свър

зана съ първата. Осьта, която свързва тi=;зи две коруби е съ 

изт . ю.•източна посока. 

Появата на нови ГЪНl{И се вижд1 и отъ профила. 1{0Йто 

ни отl{рива пжтя отъ Керемитликъ за f\йвадж~~l{Ъ . За да се 

отиде къмъ долината на Дере-кьой, прехвърля се седлови

ната на Бююкъ-юртъ. За да слi=;зе ПЪl{Ъ срещу f\йвадЖИl{Ъ, 

дол11ната прави едно гол'Бмо пречупване на северъ по~рай 

Османъ Яйласж, l{ОЯТО височина пъкъ се отдi=;ля съ НИЗl{а 
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седловина отъ в. f\саръ, по широкото и високо възвишение 

Дебелецъ, що пази пжтя за Байрямъ-дере. Долината на 

Дере-кьой и завоя покрай Османъ-яйласж ни от1< риватъ 

хубавъ профивъ за строежа на планината по тtзи мtста . 

№ 8. 
Профилъ отъ с . Керемитликъ къмъ F\йваджик ь . 

И тукъ се открива високо повдигане на по-стари ма

териали. Конгломератнитt банки и чернигh надъ тtхъ 

лиски, които заематъ основата на антиклиналата, напомнятъ 

сжщитt материали, 1<оито се явяватъ и подъ Бююкъ-конакъ. 

Я13НО е, че по тtзи мtста ще трtбва да е началото на една 

отъ множеството гънки, които се откриватъ въ пролома на 

Луда Камчия. 

Малко по нагоре отъ Бююкконашкия профилъ, именно 

при Манолецъ, коритото на ръката има изоклинално поло· 

жение, защото корубата о<..тава далечъ на десно и се проя· 

вява едва въ склоноветt на Калето надъ с. Подвесъ . 

е. Х<Щ,то 

№ 9. 
Профилъ отъ с. Манолецъ презъ Калето за с . Подвесъ 

Въ основата на корубата ту1<ъ излизатъ мергелни 

шисти , над ь тtхъ пъкъ се редятъ характернитt за този 

край дребнозърнести и жълти пtсъчници . Дискордантно 

върху южната часть на корубата еж наслоени терциерни 

глинесп1 пtсъчници съ тънки лигнитни прослойки. 

Отъ друга страна северното продължение на този про

филъ - именно отъ Манолецъ презъ с. Ташлъкъ, Дългото 
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било (Гериша) до с. Бtла-рtка, ни открива твърде харак

терно повдигане и набърчване на тъмнитt лисни, които 

излизатъ въ дълбокитt долини подъ и надъ с. Ташлъкъ. 

Tt чрезъ разседна линия еж надхлъзнати върху контакт· 

нитt пtсъчници, които образуватъ снагата на Топалъ-Кая 

и Дългото било. Надъ тtзи лисни еж наслоени пакъ пt

съчници, коитъ nродължаватъ отъ плоското гърбище Тър

ница, северно отъ Манолецъ и стиrатъ коритото на Луда 

Камчия. 

№ 10. 
Профилъ отъ с, Б-вла р-вка, презъ Дългото блато, с. Ташлъкъ, 

Манолецъ до Калето. 

По своето находище и по стратиграфското си положе• 

ние тtзи тъмни лисни се явяватъ като продължение на ония, 

които излизатъ въ долината на р . Немай (Боазъ дере) и 

като тtхно западно продължение. 

Бел е ж к а. Долината на Папазъ-дере, която 1-1де отъ централното 

било на Балкана 1-1 сл1-1за подъ с . Салихлеръ въ в1-1соката Рупченска 

тераса, · задълбава се силно въ тази последната 1-1 сл1-1за въ кор1-1тото 
на Луда Камчия пр1-1 Гайrановската rол-вма меандра . В-верообразното 

разшире1те на Папаздеренсната долина горе въ южнит-в пол1-1 на пла 

нината, веднага се пр1-1бира въ едно т-всно ущелие при началото на Руп• 

чанската тераса . Отъ тамъ надолу до коритото ~а Камчия този т-всенъ 

№ 11 . 
Профилъ по източния склонъ на пролома на р. Папозъ Дере. 
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г. Просt.къ: а) отъ коритото на Врана на юrъ, презъ 

Преславски проломъ до завоя на Н амчия въ Герловс

наrа котловина и б) отъ с. Драrаново (Герловска котло

вина) на югъ, презъ с. Гюлеменъ, Върбица, та до 

Светото Блато, южно отъ Исуплии. 

а) Преславски проломъ. И този просtкъ, както 
Ришкия, обхваща две части: 1) проломната часть на Дер

вишката планина и 2) проходната часть на централното било 
при Върбица. Макаръ и да не спадатъ тtзи два профила 

въ една и сжща дължина, все пакъ отъ тtхъ ще може да 

се добие една представа за строежа на планината въ тази 

часть. Байрямдеренскиятъ проломъ спада почти въ началото 

на северната странична верига, когато Преславския заема 

близо срiщата на сжщата. Докато въ пролома на Байрямъ 

дере се отбелi;зва само една прекжсната коруба, то въ Пре

славския системата на гънкитi; е по-сложна ( фотогр. № 19 ). 
Тукъ една обща коруба е съставена отъ две тi;сни такива, 

съ изтеглени срtдни бедра и полегнали на северъ. Неоком

скитt мергели, които въ долния изходъ на пролома и още 

по на северъ образуватъ ,~;,ебели маси, въ пролома - след

ствие на тази изтегленость - еж твърде тънки. Въ осно

вата на тi;зи две, сл1>ти въ едно тi;сни коруби излизатъ 

синкави варовити бан1<И. Теменната часть на планината е 

заета отъ бi;лизняви сенонски варовици, които следватъ 

надъ неокомскитt мергели. Южната часть на пролома е 

и с1·ръменъ харак,еръ на долината се запазва съ малки изключения. 

Особно стръменъ е източния склонъ - лввия - на долината. 

Въ горнището си Рупчанската тераса се състои отъ дребноэър• 

нести бiшизняви п1;съчници - отъ типа на Немойдеренскит'В. Съ т'Взи 

материали е покрито ц1;лото землище до стръмнит1; склонове на Кам· 

чийското корито. Обаче подъ т1;зи слабо южно наклонени наслойки се 

показватъ въ пролома на Папазъ дере тънкоплочести мерrелни варо

вици съ много силни и дребни гънки. Чов1;къ би помислилъ на пръвъ 

погледъ, че има работа съ силно нагънати палеозойски шисти. Повърх

ностьта на т1;зи мергелни шисти е силно абрадирала и върху нея съв

семъ дискордантно еж отложени п1;съчницит1;. 

Това обстоятелство показва, какво че тази часть на планината 

има едно предценоманско нагъване, което е обхванало и неокома. 

Въ вс1;ки случай, заслужава да се опред1;ли възрастьта на мер• 

гелнит1; подценомански наслойки въ Папазъ дере . 
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заетъ отъ плочести п-tсъчници отъ ценоманска възрасть. 

Последнит 1:. се пресичатъ • северно отъ Карадемиръ съ не

окомскит-t мер1·ещ,1, които излизатъ въ основата на източно 

Герловската плоска коруба. При пресичането на ценоманс-

№ 12. 
Профилъ по Преславски проломъ на р. Камчия отъ р._ Врана до 

завоя на Камчия надъ пролома. 

китt. п-tсъчници съ неокомскит-t мергели при Карадемиръ 

се отбелъзва единъ разседъ, при който южната половина се 

повдига нагоре, а· севернат~ спада низко. ·сжщо такива на· 
длъжни разседи въ долния изходъ· на пролома повдигатъ 

доста високо неокомскитiа мергели~ Ср-tдниятъ комплексъ на 
нагънатата зона по ТБЗИ мtста, к·оято образува 11 снагата 
на Дервишка планина, е потъналъ до озt-fаченитi:; два крайни 
разседа. Вънъ отъ това силно набърчане показватъ· · допир· 
НИТ"В м-tста на _ барема съ неоколикитt. мергели при изхода 
на пролома (фотогр. № 18) .. Изброенитъ до тукъ осЬбности 
на градежа на Дерви~ката планина въ ' Пр~славс'кkя про
ломъ показватъ едно доста интензивно нагъване, при което 

едно междинно задземие - именно Герловската плоскона

гъната земя - е оказало ГО{Itмо ВЛ!'fЯНИе . , върху ! Структу• 
рата на страничната верига . 

б) Още по-назападъ, срещу Върбишкия проходъ, дето се 

разширява доста силно Герловската котловина', почти въ 

ср-tдата на котловината по северъ-южна посока, при Бекир
лия се отбел-tзва една сл-аба мулда. Тя е свалила'· доста 
низко баремскитъ варовици тукъ. Въ срtдата н.а тази мулда 
е закопана Бекирлийската река. Баремскит-t варовици опи

ратъ о 1юритото на Камчия при Гюлеменкьой. Отъ tам'ъ на 

югъ се повдига втората плоска коруба на Герловската ко
тловина - именно Върбишката, коsiто повдйга~с ОСНОВНИТ"Б 
неокомски мергели доста високо~ Jlоследнитt; с.;; _~ южно па· 
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дение стигатъ до подножието на надщ,жното бърдо Б-вл
градъ - южно отъ Върбица, което 'ЗЪ горнището си е из

градено отъ сенонски варовици. 1) 

№ 13. 
Профилъ отъ долината на Камчия презъ Върбишь:ия проходъ на юrъ 

до р. Луда Камчия. 

Отъ Бt.лградъ на югъ се вижда С'жщо една доста 

сложна тектонична структура. Както въ Преславския проломъ, 

и тукъ се образуватъ въ севернитв склонове на планината, 

които еж разкрити доста дълбоко отъ долината на Герлов

ската рt.ка, а сжщо и отъ долината на Петмезъ-дере и Гу

релка, две доста голt.ми коруби съ силно изтеглени и 

отън-вли средни кол-вна и полегнали силно на северъ. Гре• 

бенитt. на корубитi;, дето материалитt. еж силно разслабени 

и напукаюf, еж измити и отнесени. Тъкмо на тi;хното мt.сто 

еж се задълбали началнитi; притоци на Върбишката рi;ка. 

Среднитt. части на корубитt. еж издигнали и по-стари ма

териали нзгоре, които сега еж достигнати отъ долината на 

р. Гига. По всtка вt.роятность и тукъ чернитt. лиски, които 

излизатъ въ основата на тi;зи коруби изподъ неокомскитt 

мергели, ще да еж отъ лияска възрасть. 

Сжщитi; черни лиски, но вече съ характернит-в кон

креции - както това е въ боаза надъ Стратиджа - се ЯQЯ· 

ватъ въ голt.мото котлообразно разширение на н~:,чалнитt 

части на Кара-кумлукъ дереси, която слиза отъ севернитt 

склонове на „Злостонъ", наричани Козлуджа. За да излt.зе 
къмъ f\лванлари, тя преминава кжсия каньонъ при Чаталъ 

Кая, отъ дето надоле носи името Кая-дере (Каменица). Вънъ 

отъ разкритията на чернитi; лиски въ низкото на Каракум

лукъ-дереси, последнитt. ·"се откриватъ и по-горе, въ меж-

1) Г . Злат ар ски „Еокретац. или долнокредна серия". Пер. Сп . 
LXVlll, 1907 r ., стр. 47, 48, 49. 5 
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диннитt надлъжни седловини, що свързватъ централното 

било на балкана Злостенъ съ по-низкото надлъжно било, 

което започва отъ долината на Върбишка pi:iкa срещу Бi:iл

градъ и свършва на ззпадъ съ Сарж-кая, при Хисарлъкэ, 

по пжтя отъ f\лванлари за Котелъ. Този ридъ обема висо

чинитi:i на Сакаръ, f\ли-баба, Чаталъ Кая и Сарж Кая, из

цi:iло се нарича съ името Сухо бърдо. Надлъжната седло· 

№ 3. 

вина между този ридъ и централното било се състои отъ 

сенонски флинтови варовици, които въ високитi:i си отдi:iли 

иматъ доста дебели нзслоения. Въ тази слабонаведена часть 

тi:i еж силно 01<арстени. Освенъ типичнитi:i карни полета, 

тукъ еж се задълбали и обширни въртопи, а по низ~,,:ото въ 

началнитi:i притоци нз много мi:iста има и дълбоки ями, за-

.s. 
FE~~,~~;·~~-E5r~~-

№ 14. 
Профилъ отъ f\лванлари, nрезъ Чата.лъ Кая, Чаушъ Бунаръ за Слостенъ. 

пълнени изобилно отъ грамадни дънери и сухи клони, вла· 

чени тукъ отъ поройнитi:i води. Основнитi:i материал~, както 
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на долинкитi:; въ Каракумлукъ·дересе (което значи, р-вка съ 
черни п-всъци), така и на въртопитi:; и ямит-в, съставятъ 

чернит-в, изпълнени съ конкреции лиски. 

На завоя на долината къмъ северъ, съ посока къмъ 

Върбица, леглото на р. Гиrа се закопава доста дълбоко въ 

конrломератитi:;, които се явяватъ подъ тъмнитt лиски. И 

тукъ т-взи материали образуватъ коруба, въ гребена на която 

е задълбана долината. Схематично това се вижда отъ след• 

ния профилъ. 

№ 15 
Профилъ отъ началната часть на р. Гига - между Сакаръ и Злостенъ. 

Отъ изнесенит-в факти става очевидно, че отъ f\cap• 
лъка на изтокъ, презъ долината на Гиrа и още по-ната• 

тъкъ, презъ Гурелка, южно отъ Б-влrрадъ, минава доста 

дълга коруба, която въ основата си има черни лияски шисти 

и конгломерати. Тя ще да е и най-дългата въ източна Стара· 

планина мезозоична антиклинала, която се проявява съ 

скали отъ tр-вдната система на тази ера. 

Високото било на планината е заето отъ по-млади 

кредни наслоения - именно ценоманъ и сенонъ. Въ тази 

часть на планината т-в образуватъ една твърде плоска мулда, 

наклонена слабо къмъ юrъ. Ценоманскит-в плочести п-всъч

ници, които потъватъ на юrъ при rорнитt части на Пет

мезъ дере, излизатъ на южнитi, склонове, при Вървището 

надъ Исуплия, дето показватъ слабо северно падение. 

Сж.щитi, пi,съчници преминаватъ и презъ коритото на 

Луда Камчия къмъ юrъ и стиrатъ до тi,сното вододi,лно 

било на рtката при Каябашъ. Ты<мо по срtдата на коритото 

тt образуватъ слаба коруба, така че падението на еж.щит-в 

пtсъчници въ склоновет-в на Светия Долъ е къмъ юrъ· 

Тази широ1<а и плоска коруба може да се нарече Лудо

камчийска, или по-добре, Исуплийска. По теменната и часть 

р. Луда Камчия обрвзува характерни и rол-вми меандри. 
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Въ южнигв склонове на Каябашкия ридъ излизатъ че

лата на ценоманскитi, п'l,съчници, но вече съ северно па-

. де ние. Нi,кжде по срi,дата на този ридъ се започва съ 

плитка мулда гол'l,мата южна коруба, която отговаря на 

Братовската. Тя се явява като непосрi,дно продължение на 

последната и се простира на западъ къмъ Мокренското 

поле и горната часть на Марашката долина. 1) 

1 ) Бележка. По срtдата на билото, въ една плитка копано

вицна долина еж се събрали водитt на Каябашкото или Светото Блато. 

(фот. № 20 н 21). То има размtри повече отъ 1 км. дължина и близо 

/ 2 км. ширина. Най-rолtмата му дълбочина стига до 6-7 метра. Отъ 
южната му страна се издигатъ височинитt на централното било на 

Каябашкия ридъ, което изобщо пробtгва съвсемъ близо до стръмнитi; 

южни склонове на ридс~, а откъмъ северъ се огражда отъ тtсния rpe• 
бенъ на „Калзто". Началото на Каябашкия ридъ може да се вземе въ 

седловината при Мокренъ. Източно отъ нея се издиrа високо и конусо

видно „Могилата". Тя е най-високия пунктъ въ Здравченица (така се 

нарича западната •;асть на Каябашкия ридъ). Отъ могилата на изтокъ 

билото на Каябашкия ридъ започва постепенно да се разширява и раз

двоява - северната часть отъ раздвоеното било отива къмъ Калето, а 

южната съставя главното вододtлно било. Сега северното разклонение 

на билото е разкжсано отъ началнитi; рекички на СветУ.я Долъ на три 

части. Източната образува „Калето", срiщната е една малка могила, а 

западната е „Моrипата". Назадната ерозия на малкитt рекички не е 

напредна па, за да може да се унищожи съвсемъ долинния и затворенъ 

характеръ на тази часть на билото. И сега още южно отъ Малката мо

гила сжществува едно обширно търсище, като остатъкъ отъ нi;коrа 

, по-дълбоко блато. При силни валежи то се пълни съ вода и се отича 

презъ низка седловина къмъ Светия Долъ. Въ последнитt години во

дитt на това търсище се отвеждатъ чрезъ изкуствена вада въ басейна 

на Светото б,лато. Сега изходната часть на блатото е 2-3 м. по-високо 
оrъ нивото на водата. 

По-рано, при пълноводие, езерото се изтичало. Обаче сега, следъ 

като водата на езерото е отведена чрезъ сифоненъ каналъ за двига

телна сила, нивото е спаднало доста низко. Предстои даже опасность 

да се пресуши цtлото езеро. 

Това еж главнитt морфологични белези на горнището на Кая

башкия ридъ, дето еж се събрали водитt на интересното Кая

башко блато. 

За да може да се направятъ по-сигурни предположения върху 

генезиса на блатото, ще трtбва да се изтъкнатъ и нtкои типични стра

тиrраq-ски - въ връзка съ градежа на земята - особности, а еж.що и 

нtкои характерни материяли отъ най-новото геологическо време. Пt

съчницитt, ~оито образуватъ снагата на Каябашкия ридъ, отъ дветi; 

страни на блатото нtматъ еднакво и е~но и еж.що падение. Въ Калето 
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5. Просi.нъ Есни-Джумая, презъ Османъ-Пазаръ, Тича, 

Котелъ до Стидовсна планина. 

И при този просtкъ най-добре се наблюдава строежа 

на Дервишката верига, тъй като тя се пресича изцtло отъ 

Дервентската рtка, която взема по-голtмата часть отъ водитt 

си пакъ отъ сжщата планина, що пресича, само че отъ про

тивнитt на -:ечението си склонове. И при този проломъ се 

повтаря случая на Лудокамчийския проломъ, само че въ по

малъi<ъ размtръ. Рtката взема началото си отъ южнитt сюю

нове на планината, връща се назадъ, за да пресtче плани

ната и продължава пжтя си покрай севернитt склонове на 

сжщата планина, но вече въ столовата земя. 

Южното продължение на профила засtга 

върхнитt части на планината, като използува и 

повече по

дълбокитt 

тt иматъ южно падение, а въ главното вододtлно било иматъ северно 

падение. Явно е, че по срtдището на езерото се намира осьта на една 

1iадлъжна малка мулда . 

Вънъ отъ това трtб :~ а да се отбележи, какво, както околовръсть 

така и въ самото блато се намиратъ въ голtмо изобилие речни nt
съци, чакъли и доста голtми валуни, които облагатъ цtлото езерно 

корито. Между тtзи чакъли и валуни се намиратъ въ изобилие и чузди 

материяли, които не се намиратъ въ скалата, която дава мtсто на 

езерния басеинъ . Твърде често еж тукъ кварцитнитt валуни, кварцъ 

порфиритt, а сжщо и екземпляри оrъ младоеруптивни маси. Тtзи чузди 

материяли даватъ поводъ да се мисли, какво за образуването на това 

езеро еж допринесли течащитt води. И н~,истина, ако <: е излtзе 

отъ днешнитt височи1-1ни отношения на Каябашкия ридъ и на неговитt 

продължения на изтокъ, а сжщо и на кжситt ридчета, които се про

тtгатъ отъ билото къмъ коритото на Луда Камчия, дето тt свършватъ 

съвсемъ стръмно, ще трtбва да се приеме, че тука се намиратъ оста

тъци отъ една по· раншна повърхнина, която е съставяла нивото на 

Лудокамчийското корито. Като се има предъ видъ височината на гор

нята или висока тераса отъ дветt страни на Луда Камчия, която показва 

на нtкои мtста доста ясни следи,- както е случая съ речнитt остатъци 

при Манолецъ, подъ Рупча, Камчи-Махле, срещу Керемитликъ-и която 

има срtдна височина отъ 80 до 100 метра, ще може да се приеме, какво 
и при Каябашкото блато има остатъци отъ нивото на тilзи висока те

раса. Относителнитt височини на цtлата мtстность наоколо - като 

се започне отъ Мокренската седловина, та се свърши на изтокъ чакъ 

съ Касъмчево - еж почти на ед~1акво ниво. При беклемето Кумлуджа 

югоизточно отъ Исуплия нмаме 450 м. , при Кърмъзж топракъ, южно 

Исупли - 460 м . , източно отъ Блатото - 450 м., западно отъ сжщото 



70 Ж. Радевъ 

долини, които слизать отъ гребена на планината къмъ глав• 

ната Камчийска долина. 

№ 16. 

Профилъ отъ Ески Джумая, презъ Дервишка и Котленска планини до 
Стидовска планина. 

При Дервентския просtкъ се открива доста сложенъ гра· 
дежъ на Дервишката планина (фот. № 22). Докато отначало 

наслоенията, посоката и падението на пластоветt показватъ 

сжщия порядъкъ, както въ началото на Байрямдеренския и 

Преславския проломъ, среднята ч:1сть е силно и многократно 

надиплена. Началото се започва съ една тtсна и къмъ се· 

веръ полегнала коруба. Като се изключатъ ограднитt части 

на Враненския басейнъ, дето въ почти хоризонтални наслое

ния излизатъ и по-млади кредни материяли, отъ подножието 

на Дервентския проломъ дори до отсрещнитt височини, къмъ 

вододtла за Бtли Ломъ, отъ всичкото това протежение над

неокомскитt наслоен „ я еж съвършенно отнесени. Може да 

465 м . , широкото и плоско гърбище на рида отъ Могилата на северъ 

презъ Здравченица за Гьолъ-даа - еж.що 440-445 м, На много мtста 
по rърбището на тази обширна повърхнина се срt.щатъ ератични речни 

rрамадаци и единични валуни и валунчета. Тtзи факти показватъ 

ясно, че тукъ имаме работа съ едно по-високо ниво на Лудокамчий

ската долина. Въ по-послешната си работа, реката се задълбава дъл

боко въ днешното си корито и оставя още една ред1ща отъ по-низки 

тераси, сжщо така осtяни съ речни чакъли. 

При това високо ниво на речното ~орито, естествено е, че не 

мо~ке да се мисли, какво геоморфолоrическитt отношения на земята 

тукъ еж били сжщи, каквито еж днесъ. Въ това време отноше>-1ия на 

доли1<и и хълмища е било съвсемъ различно отъ сегашното. И дизло· 

кационни процеси южно отъ К.аябашкия ридъ еж доп::,инесли твърде 

много за промtната въ морфологията на околностьта. Едно постепенно 

пони111ение на Комаревското поле на западъ чакъ до Мокрени, очер• 
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се каже, какво този цtлия басейнъ на р. Врана въ низкитt 

си части е стигналъ до неокамскитt. бtли и синкави мергели. 

Още съ приближаването си къмъ Дервентския проломъ, паде

нието на некомскитt. шисти ставаj'все по-силно, така че при 

началото тt. образуватъ вече първата мулда отъ снагата на 

планинската верига. Въ пролома излизатъ вече пt.съчни банки, 

които се редятъ надъ мергелитt.. Тукъ срt.дното бедро е 

скжсано и синкавитt. банки полt.гатъ върху мергелитi:;. Че

лата на пt.съчницитt образуватъ съвсемъ стръмнитt северни 

откоси на планината (фот. № 22, 30). Въ горния нрай на пра· 
лома сжщо се редятъ въ много ясни наслоения дебелопло• 

чести синкави неокомски мергели съ южно падение (фот. № 24). 
По разседна линия тукъ неономскитt. шисти се редятъ надъ 

варовникови банни. Въ· Вардунски'J\t. височини т-в образуватъ 

една плипса мулда, горнището на която е заета отъ тънко· 

пло1..Jести пt.съчници. Неокомскитt. мергели излизатъ тепърва 

тава съвсемъ ясно южнитi; стръмни склонове на Каябашки ридъ. 

Всичко това води началото си отъ новия или младия терциеръ насетне. 

Старата долинна следа въ rърбището на l{аябашки ридъ, дето 

днесъ се събира водата на езерото, се е запазила благодарение на две 

обстоятелства : 

П ъ р в о, басейнътъ на езерото е твърде малъкъ и наклона 

твърде слабъ, за да може . да се запълня коритото съ наносни речни 

и поройни маси. 

Второ, понеже се намира въ мулдаrа на една съвсемъ плитка 

синклинала, въ която недълбоко има непропускливи прослойки. Всич• 

кит-в води, които паднатъ въ езерния басейнъ, се отичатъ направо въ 

езерото, или пъкъ, попити отъ пi;съчнит-в материяли, постепенно се 

отичаrъ и събиратъ въ езерното корито. Следъ като се повдигне ни• 

вото по-високо отъ 1;1изката седловина на изтокъ - къмъ Светия Долъ 

- водит-в се изтичатъ свободно. Обаче. като н:1мал-вятъ валежит-в, 

водит-в на езерното ниво се понижаватъ значително. При все това, 
обаче, тt не се колебаятъ по-вече отъ 1 метъръ годишно. 

Езерото има чиста и бистра · вода, като високопланинскит-в 

езерца. Въ нея се въди и значително количество риба, 01обено езерния 

шаранъ. На южния му бр-вгъ има и специална колиба съ рибарски 

лодки и други съоржжения за риболовъ. Риболовното право се отдава 

подъ наемъ на специалисти рибари, които риболовствуватъ отъ бр-вrа 

и съ родни по вжтрешностыа на езерото. 
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въ долината подъ село Вардунъ, дето образуватъ малкз ко· 

руба 1). 
Две надлъжни разседни линии - близо къмъ долния 

и горния изходъ на пролома, както отбелtзахъ и горе, еж 

станали причина да се повдигнатъ сбититt и тtсни гънки 

на планината въ тази часть. Въ този доста широкъ отльмъ 

се редятъ нtколко твърдt тtсни коруби и мулди, поради ко• 

ето се добива впечатле1--1ие, какво наслое1--1ията иматъ все едно 

и сжщо падение. Въ основата на корубит-в, силно натрошени 

излизатъ и неокомски тъмни мергели2). Надъ тънкит-в про

слойки отъ неокомскит-в мергели, които се редятъ nодъ спо

менатитt лиски и тъмни варовити п-всъчници, като покривна 

маса се явяватъ сжщит-в св-ВтJш п-всъчници, които образувзтъ 

и челото на северната мулда. На тази предtла въ първата· 

мулда се събиратъ водитt на платото откъмъ западъ и из

тичатъ въ силенъ кратовъ изворъ (фот. № 23) изподъ пеще
рата Марина дупка. 

Въ общи черти, почти еж.щата структура има и nрофи

лътъ Черковна-Стратиджа, отъ Стратижкия дервентъ за Чер

ковна на югъ. Тази низка седловина презъ Дервентската пла• 

нина е образувана отъ два срещуположни дола, които еж 
дълбоко врtзани въ снагата на планината, та откриватъ · и 
хубавъ профилъ въ нея. 

Главната антиклинала, която се открива близо до север
ната часть на боаза и силното сбърчаване на варовицитt и 

варовититt пtсъчници при самия изходъ, еж издигнали доста 

високо и по-стари отъ креднитt материяли въ тази земя: 

Нtколко стотинъ метра надъ пробитата скала (тунела) 
за ·шосето, високо подигнатата коруба е издигнала въ ООIО-

вата си черни, изпълнени съ ~конкреции шисти, които се опре-

1
) На юrъ отъ Дервента надъ неокомскитt мерrели излизатъ 

около чешмата баремски пtсъчници. Ti, еж тънки плочки, между твхъ 
има глинени пластове. Простиратъ се къмъ Карачулфалари, но къмъ 
Османъ Пазаръ еж денудирали. 

Г. Н. Златарски. ,,Еокретацейска или долнокредна серия въ Бъл. 
rария", Пер. Сп. год. LXVШ. 1907, стр. 80. 

2
) Тtзи лиски вtроятно ще да бждатъ като продължение u;ь 

Стратиджанскитt, за които споменува по-рано Tou\a, че излизатъ ~раз-
мi,сени съ неок. мерrели. Geol. Untersuchwпgen lm Ostl. Balkan 1890 r ... 
S. ,94, и по после Златарски „Юрска система въ България", c.'l'p. 28-
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дtлятъ съ лейяска старость отъ юрксата система. (Toula 1. с. 
1890, стр. 394; 1895, стр. 287; Г. Златарски 1. с. 28. стр.; Г. 

Бончевъ, Скалитt въ севернитt от дtли на Балкана", стр. 51 ). 
Освенъ тази особность въ Стратижкия просtкъ има и 

друга, която се повтаря почти въ всички профили на север

ната оградна нагъната джга. И тукъ при северния изходъ на 

пролома, въ гжститв бtлизняви и червеникави варовици се 

отбелtзва силно набърчане, а сжщо и размtсване на мате

риялитt по надлъжна разседна линия. Такова разсiщане има 

въ Байрямдеренския боазъ, а силно изтегляне на средното 

бедро - въ Преславския проломъ и въ долната часть на бо

аза Дервентъ. Съ това се очертава линията на предземието, 

което въ случая се състои отъ Дунавската столова земя, и 

неговата контактна зона съ нагънатата Дервишка планина. 

Като последица на процеса на нагъването при тtзи обстоя

телства, почти навсtкжде по тази нагъната джга се отбелtзва 

общо южно падение на скалнитt пластове. 

Докато въ профила на Боаза се наблюдаватъ нtколко

кратни набърчания въ срtдната и южна половина, въ Дер

вента южно отъ голtмата коруба се редятъ съ мзлки измt

нения мерrелнитt варовници все съ общо южно падение 1). 

Цtлото протежение на Герловската котловина, като се 

започне отъ Преславския проломъ, та се свърши съ вододtла 

къмъ Биюкъ-дере, е заетъ въ основата съ неокомски мер-

') Срещата на тi,зи две структури ..;... отъ Боаза и отъ Дервента, 

става въ широкото rърбище между селата Дервентъ и Стратиджа. 

Това е станало причина да се образува по това rърбище платовидна 

повърхнина съ типични rолъми карстови форми. Източната страна носи 

името „Пропасти" (така го нарича и турското население). То има множе

ство въртопи и понори Карстовата вода излиза най-вече въ политъ на 

северната страна. 
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rели, а горнището нам-1=,сти е припокрито съ баремски дребно• 

зърнести и тинясти п-1=,съчници. Въ гол-1=,ма степень тi, спадатъ 

къмъ флишкиrn п-1=,съчници, за които споменува Toula (Un
tersuchung. im бstl. В. LXIII. 1895. S 282). Въ областьта на ли·' 

нията Дервента - долината на Камчия при Тича, т-1=,зи мате· 

рияли еж nочти плоско наслоени. Ti, образуватъ съвсемъ 

слаби и плоски коруби на н-1=,колко м-1=,ста, по които почти до 

повърхностьта се издигатъ неокомскитi, мергели. Такива ко• 

руби еж северно отъ Османъ Пазаръ, която е продължение 

на В р ду н с к а та, С а д ъ к л а р с к а т а - южно отъ Османъ 

Пазаръ, Е шил о в а н с кат а - въ дола на Ешилова и К а м

ч и й скат а - при с. Тича. Въ плиткитi, мулди между т-1=,зи 

коруби еж отложени флишкитi, п-1=,съчници, които въ сжщ

ность образуватъ и надлъжнитi, хълмища въ котловината. По 

т-1=,зи градежни белези съ пълно основание може да се каже, 

какво и тукъ имаме една чисто столова земя, каквато е тази, 

северно отъ Дервишката верига. Само Ч= тази земя е вклю· 

ч=на между две отъ една и еж.ща система нагънати вериги. 

Отъ коритото на Камчия на югъ постепенно зdпочватъ 

по-значителнитi, гънки. Все по-високото повдигане на кред

нитt материяли върви съ посока на юrъ и въ долината на 

Котлешница достигатъ своя максимумъ. Тукъ, на височина, 

каквато има долината на Камчия при Тича, се показватъ и 

по-стари материяли, каквито еж горнотрияскитi, коралови ва

ровици и лежащитi, надъ т-1=,хъ лияски шисти. 

Протежението на Тича до дълбокит-1=, ровове на Котлен

ската купеновидна коруба е заето отъ rорнокредни материяли. 

Образуващитi, Тичанската надлъжна коруба неокомски мергели 

бърже потъватъ на югъ, за да покажатъ своето сжществуване 

отново въ Вранчовъ долъ, сев.-изт. отъ Котелъ. (Г. Златарски, 

Горн кред. серия, стр. 12.) nо-гол-1=,мата часть отъ тази земя е 
заета отъ ценоманскитi, разновидни п-1=,съчници, между които има 

наслоени и дебели слоеве отъ конгломерати. Само височинитi, 

на билото еж заети отъ сенонски б-1=,лизняви варовици. Тi,зи 

горнокредни наслоения показватъ твърде интензивно и разно· 

образно нагъване. По всичко изглежда, какво нагъването на 

земята тукъ е станало въ широка мулда на неокомскитi, мер• 

гели, които образуватъ високата основа на планината. 

Тъкмо отъ пристегнатитi, въ мулдата горнокредни маси се 

изработва и на~•висо1щто било tia шщнината 1 к9ет9 служ11 11 
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за централно, или главно вододi:;лно било. Това се вижда 

ясно отъ следнитi:; две правила: № 18 и № 19. Обратно 
на това, долината на Камчия при Тича се задълбава пъкъ въ 

корубата . 

№ 18. 

S. . .... :- ·. . .Jf. 

~h. 7lflilf', ~И7WН.(,1. Н.О. НЛЛ,. 

№ 19. 

Последната значителна мулда на югъ отъ Котелъ заема 
горното порtчие на Луда Камчия. В-J::;трила, източната часть 

на дългия хребетъ Разбойна - между Котелъ и Жеравна -
е изградена въ срiщното колвно на Котленската коруба и Ра

ковската мулда. До като въ севернитi:; части се показватъ 

ценаманскитt кварцитни пi:;съчници, с.жщо голi:;мо разпро

странение иматъ тънкослойнитi:; пi:;съчници, пi:;съчливитi:; гли

нести и мергелни слоеве, то на югъ - къмъ Жеравна, преобла

даватъ повече бi:;литi:; ситнозърнести пi:;съчничи. Всичкитi:; 

тi:;зи материяли еж залегнати въ билото на Вi:;трилския ридъ 

отъ сенонски варовици . По-низко къмъ среднището на Же

равненската мулда, както Тулd нарича източната часть на Ра

ковската синклинала (Toula „Geologische Untersuchungen, Den
schr. k. f\k. Wien Bd. L VII 1 S90 s . 330"), излизатъ едрозърне
сти пi:;съчници, които на западъ се простиратъ до къмъ Ней

кова (Златарски „Горн .. кред. серия въ България" стр. 13; Г . 

Бончевъ „Скалитi:; въ южн. отдi:;ли на Балкана" 1925 г. стр . 9) . 

Западно отъ този профилъ наставатъ отдi:;литi:; отъ изт . 

Стара-планина, дето тя образува своитt. преходи къмъ средна 

Стара-планина . Тъй като не може да се схване тази зона въ 

единъ цi:;лостенъ профилъ, азъ ще дамъ отк.жслечно по-ха

рактернитi:; мl,ста отъ северната и южната и части . 

Отъ долината на Чатърлъкъ-дере, въ севернитi:; поли на 

Сакаръ, започва преходната зона отъ столовата къмъ нагъна

тата земя на югъ . Къмъ височинитi:; на Сакаръ дебелитi:; пi:;

съчни банки усилватъ падението си и то така, че билото на 

т1анината ИГ1а чисто изо~линаленъ характеръ. Отъ тамъ 1-щ 
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югъ падението отново намалява и стига въ долината на р. 

Мошулъ (начзло на Голt.ма Камчия) съ плитка мулда. 

№ 20. 

Профилъ долината на р. Чатърлъкъ, презъ Сакаръ до 
Сухи Д-влъ на югъ. 

Още по-наюгъ, презъ низкия Новоселски ридъ за къмъ 

Сухи дt.лъ (Котленска планина) северъ-южното падение е съв~ 

семъ слабо. Напротивъ, къмъ долината на Бююкъ-дере се 

отбелt.зва ново западно, или по-право юга-западно падение. 

Явно е, че материзлитt. въ Новоселския ридъ лежатъ върху 

една дълбока напречна антиклинала. 

Отъ Сухи Дt.лъ, презъ Сухайка, Осеница (заnсщно отъ 

Разбойна), Нейково, Раковски долъ за в. Българка въ Слив

ненския балканъ, профилътъ на планината е по-сложенъ. По

голt.мата северна часть на тази земя - между Котленската рt.ка 

и долината на Раковска - има общо южно падение на на

слоенията. При Раковския долъ тt. преминаватъ въ тt.сна и 

J(. 

№ 21. 

Профилъ отъ Сухи Дi:;лъ, презъ Раковската мулда за в. Българка 
и надолу. 

плитка мулда, а въ следващия Ичеренски притокъ показватъ, 

гърбището на малка коруба. Централно мt.сто въ билото на 

Сливенския балканъ държатъ кварцъ-порфирнитt. еруптивни 

материяли. Въ близость на твхъ еж издигнати и трияски ва

ровици. Както се вижда, въ 'тази часть на допината гънко

вата струнтурз. е доста изразителна, обаче къмъ западъ па

денията намаляватъ и се изразяватъ мекитt. очертания на 

Вратникъ и Гериша (Дългото било) къмъ Кипилово. 
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б. Напрtчни rънни. 

Отъ токущо даденигв н:шрi;чни просi;ки презъ централ

ното било на източна Стара-планина, които най-вече се приб

лижаватъ до западнитi; и граници, се вижда ясно, какво тъкмо 

тукъ планината показва почти равномi;рна двустранна нагъна

тость. Докато по сжщата линия на северъ въ сi3чението презъ 

Дерв~-~шка планина въ пролома на Дервентъ и въ боаза при 

Стратиджа се показватъ силни, високо издигнати и полегнали 

гънки, които се ограждатъ и съ разседи, тукъ въ централ

ната верига нi3ма разкжсаность, освенъ при еруптивната зона 

на в. Българсl{а, нi3ма дори и полегналзсть. Това обстоятел

ство се обяснява съ сжществуването на напрi3ченъ мостъ, 

който е намалилъ силата!• на надлъжнитi3 тангенцияни натиски, 

поради което и надипленостыа се намалява. Тукъ напрi;ч

ниятъ мостъ се отбелi3зва и въ изразителна напрi3чна коруба, 

хоято е повдигнала доста високо даже и по-дълбоки Основни 

материяли. Като се започне отъ · Сливенскитi3 възвишения, 

лрезъ Зеленичъ, западно отъ Осеница и КипилоЕо-Кот

ленската планина, напрi3чната гънка навлиза и въ вклинената 

между централнат~ нагъната зона и Дервишката верига сто

лова земя, за да образува височината на Сакаръ планина. 

Тази напрi3чна издигнатость не е само една проста напрi3чна 

коруба. Въ нейнитi; основи се отбелi3зватъ и признаци на 

процеnи, отъ които еж излi3зли младоеруптивнитi; скали въ 

тази линия. Особено силно се изтъкватъ тi3зи еруптивни маси 

въ западната часть на Стидовската верига именно въ Сли

венска планина. Въ Сакаръ планина тi; еж дълбоко и не из

лизатъ на повърхностыа. Наистина тi3зи еруптивни мки 

днесъ се срещатъ въ конгламератитi3, що влизатъ въ сна

гата на Сакаръ, но при все това, както предполага и Toula. 
( стр. 395, Untessuchung im бstlichen Balk. 189:.,) тi:;хниятъ про

изходъ не ще да е отдалечъ, (сжщо, Toula, 1894, Bd. LVII S. 
288). Тази напрi3чна коруба се преюксва въ Сливенското поле 
за да се продължи по-надолу къмъ Странджанския масивъ1). 

1 ) Тази напръчна Старопланинска коруба заедно съ нейното про

дължение къмъ ю. ю. изтокъ прави много съмнително сжществуването 

на Суббалканска река, за каквато говори Цвиiичъ (въ„Основе геолог. и пр. 

т. ll стр. 571 и следва). И речнитъ материаяли, при Карнобатъ и f\йтосъ, 
които той взема като остатъци въ старото корито на тазн река, ще да 
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Западната напр1;чна коруба е станала причина да се 

отд1;ли северната странична гънка твърде · далечъ, за да се 
включи помежду двет1; клиновидната Герловска (столова) 

плоска земя. Вратникъ (Демиръ-Капия), дето е началото · на 
Камчийския басейнъ, може да се вземе въ такъвъ случай 

не само като орографско, но и като тектонично начало на 

сжщия. Тукъ ще тр1;бва да се опред1;ли началото ~а източна 

Стара-Планина. На тази първична коруба се дължи и източ

ното наклонение на ц1;лата тази земя, което е станало при

чина и на особната долинна система на земята съ посока къмъ 

Черно Море. Наистина днешния геологически градежъ е въ 

пълно противор1;чие съ развилата се тукъ долинна система, 

но това обстоятелство се обяснява съ консерватизма на р1;

кит1; отъ една страна и съ бавното и постепенно развитие 

на структурнит1; планински форми. 

Въ източнит1; части на планината, отъ двет1; страни на 

Лудочамкийския проломъ, дето въ основата на низкит1; мате

рияли се отбелt.зватъ и младоеруптивни гнt.зда, ще тр1;бва 

да се дирятъ спедит1; и на други малки напр1;чни коруби. 

Линията f\йтосъ - Деледжи-дере, д1;то еруптивния щокъ при 

Сападжа отъ една страна и отъ друга страна Братово -
Ра~{Ойна, опред1;лятъ посоката на две напречни коруби. Въ 

тt.хъ се показватъ, както лияски материяли, така и анде

зитни еруптивни маси. 

Въ първичната напрt.чна мулда между тt.зи две коруби 

еж намt.рили и изходъ водит1; на Луда Камчия. Пробиването 

на дълбокия проломъ се дължи на две обстоятелства: 1) на 
ерозивната работа на р1;чнит1; води и 2) на процесз на по -
степенното rтовдигане и надиплюване на земята тукъ. 

иматъ своя произходъ въ началото на f\змацит-1,, които протичатъ сега 

презъ хлътнатото Комаревско поле и еж отбити къмъ басейна на 

Тунджа. Въ полза на това обстоятелство rозори сжщо и старата долина 

на Тунджа между Сакаръ и Странджа, дето тя е изработила и твърде 

типични стари речни тераси . Въ полза на антецеденса тукъ товорятъ и 
днешнитъ rеоморфолоrични отношения - именно пробивътъ на долина1 а 

въ изолираната Сакарс1<а и Страндженска маса, отд-1,лена съ надлъжни 

низини съверно отъ нея. (Вижъ въ връзка съ този въпросъ и бел с:ж • · 
ката на стр. 21). 
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JV. Отношения между структура и повършенъ, 
морфолоrиченъ облинъ. 

Въпреки това, че геологическиятъ строежъ на нашата 

планина води началото си отъ твърде отдавнашни геологи

чески времена, когато едно следъ друго или съ незначителни 

прекжсвания еж наставали по-нови геологически времена, за 

да се отложатъ и съответнитt. материяли, все пакъ въ геоло

гично и градежно-структурно отношения тя си остава една 

млада планина. Порзди това и въ геоморфологично отношение 

тя показва твърде младъ обликъ. Въпреки, обаче, младостьта 

на облика и, въ нея твърде рt.дко ще се срещнатъ чисто 

структурни форми. 

Като се разглежда въпросътъ за отношенията на по

върхния обликъ на земята къмъ нейнитt. строзжно-структурни 

форми, неволно възниква и другъ единъ, чисто теоритиченр 

въпросъ - именно дали при днешния геоморфологиченъ 

обликъ и при днешното ниво на геологическитt. материяли 

могатъ да се получатъ тt.зи тъй фини структурни малки и 

голt.ми форми, които днесъ се наблюдаватъ тъй ясно и тъй 

изразително въ проломнитt. части на долинитt. тукъ. 

Думата е за твърде нежнитt. и съвсемъ правилни дребни 

гънки на младитt. кредни и изобщо на мезозоичнитt. напластя

вания, пъкъ и въ по-сетнешнитt. терциерни отложения. Тt.зи 

тъй пластично нагънати наслоения се срt.щатъ не само въ 

голt.мигв напрt.чни долини, дето водитt. на рt.китt. еж се 

врt.зали дълбоко въ снагата на планината, но и въ кжситt. 

проломи на притоцитt на Голt.ма и Луда Камчия, северно и 

южно отъ главното планинско било. 

Правилното разрешаване на този въпросъ ще ни даде 

възможность за достатъчно ясенъ погледъ, както върху нача

лото, така и върху процеса на долинообразуването тукъ. 

При изследване на морфогенетиката на дадена земя гео

логическитt. структурни форми се явяватъ като сжщественни 

белези, отъ които може да се излt.зе, за да се сжди за по

старитt. формови състояния или за по-стария формовъ обликъ 

на стрзната. Винаги трt.бва да се излиза отъ едно по-високо 

ниво, защото тt.зи дребни и нежни структурни гънки, които 

днесъ на много мt.ста се пресичатъ отъ денудационната по

върхнина, не могатъ да се образуватъ тъй плитко. Образу-
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ването на _ гвзи тъй фини гънки, б зъ да се натрошатъ мате
риялигв, може да стане само въ по-rолвми дълбочини, дето, 

при наличностьта на танrенциялнитt или хоризонтални наблt

гания, има и вертикаленъ натискъ. За тъй нежното извиване 

на rънкитt, освенъ това трtбва да има и втори факторъ -
именно една продължителность и постепенность на процеса 

на нагъването. Въ такъвъ случай ще трtбва да се приеме, 

какво надъ сегашния геоморфолоrиченъ обликъ ще да еж се 

редили и други нива отъ развитие и разрушение, която се 

обяснява, само като се приеме, какво надъ днешната геомор

фолоrична повърхнина е имало последователно и други по

стари такива . Н това значи, че надъ днешнитt ,N,енудационни 

повърхнини на нежно надипленитt материяли е имало дебели 

геологически маси, които съ течение на времето, при денуда

ционното действие на извtтрителнитt и ерозионни процеси, 

постепенно и последователно съ процеса на нагъването, еж 

биле разрушавани, пренас.rщгани и отнасяни. 

Отъ алпийскитt геотектоници, които се стараятъ да изу

чатъ до най-rолtми подробности механиката и процеса за 

образуването на планината, както и тъй сложната и забърка

ната и структура, еж построени въ голtмо изобилие профили 

презъ планина, дето еж дадени, както rолtмитt, така и мал

китt и най-нежни гънки, станали въ нейната снага. Възъ 

основа на тtзи просtчки еж реконструирани първичнитt по

върхнини на голtмитt коруби, при което се получаватъ линии, 

които намtста надвишаватъ сегашната повърхнина съ · най
малко 20 х. метра. 1) Р. това значи, че отъ горнището на тази 

плзнина еж отнесени материяли, които отrоварятъ на тази 

височина на реконструиранитt коруби, И наистина, при днеш

нип височинни отношения мжчно може да се допусне обра

зуването на такива далечни надхлъзвания и тъй разновидно 

размtстване на маситt. Известно е, че при алпийскитt над

хлъзвания има случаи да еж отнесени надхлъзнати маси на 

едно отстояние повече отъ 30 км. отъ тtхното първично мtсто. 
Като давамъ тtзи числа, разбира се, не трtбва да се мисли, 

какво планината е надвишавала днешнитt си височинни раз

мtри съ 20, х. метра. Планинитt по разнитt ширини н~ зем-

1 ) При Tessin'c1<итi; f\лпи отнесенитt покривни маси дори с'е пре• 
смtтатъ на 30,000 метра. 
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ната повърхнина иматъ едно абсолутно горно денудационно 

ниво, чиято височина се опредi;ля и отъ юшматичнитi; отно

шения на даденото геологическо време. Това абсолутно горно 

денудационно ниво не може да се превишава до rолtми раз

мi;ри. Така че остава да се приеме, какво отнасянето на rра

маднитi; маси отъ горнището на планината е вървi;ло ржка за 

ржка съ процеса на надигането и надиплюването на земята вънея. 

Следъ тi;зи постепенни, но грамадни отнасяния горнището на 

rънкитi;, които еж се образували въ rолi;митi; дъпбочини, при 

наличностьта на страниченъ и перпендикуляренъ натискъ, сега, 

тъкмо тi;хнитi; дълбоки и финно нагънати и нагърчени части, 

еж останали съвсi;мъ горе и образуватъ горнището на най-

високитi; дi;лове на планината. · 
Процеситi;, извършени въ f\лпитi;, еж присжщи на всi;ка 

нагъната планинска область отъ земната кора. Сжщитi; условия 

имаме въ областьта на нагънатата Стара-планина. 

Само единъ бi;rълъ поrледъ върху геологическата карта 

н:1 Стара-планина ще ни открие едно особно разпредi;ление 

и разпространение на rорнокреднитi; геологически отложения 

по тази земя. Надлъжнитi; ивични распространения на iцено

мански и сенонски отложения не произтича отъ първично на

слоение на ивични морски ржкави. Тi;хниятъ хабитусъ и вкаме

нi;лоститi; намi;рени въ тi;хъ сочатъ, че тi; не еж заливни 

образувания. f\ това показва, че днесъ разкжсанитi; и отдi;

лени, една отъ друга rорнокредни маси еж били въ връзка, 

тi; еж съставяли една непрекжсната покривна маса надъ по

стари материяли. Не може да се оспорва сжществуването на 

отдi;лни сводовеотъ тi;зи материяли при планинскитi; надлъжни 

коруби. Може да има различни предположения само върху 

дебелината на тi;зи отнесени сводове, значи, за дебелинатв 

на отнесенитi; отъ горнището на планинската верига маси. 

Като се има предъ видъ, че сегашната дебелина на сенон
скитi; отложения при Боазъ-дере понася най-мапко 1,500-
2,000 ме1 ра, трi;бва да се:' допусне, какво отнесенитi; отъ 

f\лмадеренската надлъжна коруба маси ще да понасятъ една 

дебелина най-малко отъ 1500-2000 метра. Сжщото нi;що 

може да се каже и за сенонскитi; отложения по билото на 

Котленската планина. Отъ f\ндоница и Юрушката стi;на тi; 

се продължаватъ на северъ къмъ коритото на Камчия, обаче 
навсi;кжде еж разрушени и отнесени. Тамъ дебелината на тi;зи 



82 Ж. Радевъ 

отложения не е по-малка отъ F\лмадеренската. Тtзи числа ни 

даватъ възможность да си съставимъ една, макаръ и относи

телна, представа за размвра на отнасянията и по централнитt 

дtлове отъ гънки на планината. 

Обаче, вънъ отъ доказа по аналогия, за rрамаднитt от

несени маси отъ повърхностыа на нашата планина доприна

сятъ твърде много и днешнитt отношения между повърхния 

морфолоrиченъ обликъ къмъ структурния обликъ на земята. 

Днешниятъ Камчийски басейнъ съвсемъ не отговаря на 

структурнитt форми на изт. Стара-планина. Отъ даденитt 

просtци по разнитt части на планината се вижда, какво 

днешнитt рtчни долини, а сжщо и напрtчнитt малки и rо

лtми проломи съвсемъ не спадатъ въ тектоничнитt мулдови 

области. Долини и проломи тукъ разсичатъ снагата на плани

ната по най-разновиденъ начинъ, б::зъ да държатъ смtтка за 

структурни форми. Обаче едwо, което се е запазило и което 

се опредtля отъ rолtмитt структурни форми на тази часть 

на нашата Стара-планина, то е м t сто то на К а м чий ски я 
ба с ей н ъ из ц t л о . Това мtсто е дадено отъ повърхностыа, 

образувана съ оттеглянето на последното кредно море отъ 

тtзи страни. Горнитt сенонски отложения в„ това време еж 

образували една пултовидна повърхнина съ слабо източно па· 

дение. Горниятъ край на тази пултова повърхнина е съвпа

далъ съ напрtчната коруба Сакаръ-Сливенската планина. 

По срtдата на тази пултова повърхнина се е очертавалъ ске

летътъ на централната антиклинала на планината, която въ 

общи черти и cera се запазва отъ централното било на пла

нината, а Голtма Камчия и Луда Камчия еж заемали мулдитt 

на две пт-пки синклинали отъ дветt, страни на главната 
коруба. 

Отъ горна креда насетне започва и по-интензивното по

вдигане на планина. Макаръ и съ прекжсвания, това развитLiе 

се продължава и до последнитt rеолоrически времена. Между 

стария и новия терциеръ то показва особно rолtмъ интензи

тетъ. За тази по-rолtма наrъвателна интензивность свидетел

ствуватъ, както и по-rоре имахъ случай да спомена, олиrо

ценскитt отложения, южно отъ главното било и спаниодонт

скитt - къмъ камчийското устие. При наrъвателния процесъ 

първичнитt леговища на rлавнитt долини се измtстватъ зна

чително, следствие на което cera твзи долини не еж вече въ 
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първичнигв си мулдови очертания, а се задълбаватъ въ сна

гата на планината безъ огледъ на нейния градежъ. Това 

особно важи за долината на Луда Камчия. Въ началната си 

часть, обаче, и въ ср1;дата - къмъ Камчи-махле - тя запазва 

мулдовия си характеръ. Мулдовиятъ характеръ се запазва и 

на много мi:;ста по долината ни Голi:;ма Камчия. Така и въ 

горното си течение тя използува мулдовия характеръ на ГQ

лi:;мата, клиновидно вмъкната между централната и северна 

верига, Герловска столова земя, а следъ като излi:;зе отъ прес

лавския проломъ еж.що въ общи черти използува първата 

ш1-1рока мулда, която се явява като начало на Дунавската сто

лова земя. При Смi:;дово тази мулда се стi:;снява, обаче къмъ 

морето тя става все по-широка, за да се слi:;е съ голi:;мата 

вдлъбнатина, която започва отъ Кюлевченското пл::1то и свършва 

въ Черно море. Сжщо и. първичното легло на дветi:; Камчии по 

тi:;хнитi:; проломни части съвпада:съ първичнитi:; напрi:;чни мулди 

по тi:;зи части на планината. Съ процеса, обаче, на повдига

нето и проломнитi:; долини претърпi:;ватъ голi:;ми промtни, при 

все това тi:; се държатъ здраво въ първичнитi:; си посоки и 

мi:;ста, което не може да се каже за надлъжнитi:; части на 

долинигв. Останалитi:; приточни долини не показватъ почти 

никаква зависимость отъ геологическия строежъ на земята. 

Като общи изводи за взаимозависимость между тектонични 
и повърхни форми могатъ да се уtтановятъ: 

а. Въ формовия обликъ на изт. Стара-планина не се е 
запазило необходимото пълно съответствие на първичнитi:; 

тектонични форми на покривната маса, което е сжществувало 

по необходимость при първичното очертаване на главнитt 
долинни посоки. 

б. Днешниятъ геологически строежъ е съвсемъ сложенъ. 
Нагънатата планинска структура тукъ сега е твърде компли
цирана. Това еж тектонични структурни форми, които еж се 

образували дълбоко. Следъ постепенното отнасяне на покрив
нитi:; маси, отъ дълбочинитi:; постепенно . се ИЗД!'fГатъ днеш
негв тъй разнообразно негънати и ~на много мi:;ста разсед

нали структуро/1 комплекси, за които вече имахъ случай да 

говоря при разглеждане строежа на планината. 

в. Изобщо днешнитi:; долинни мi:;ста не показватъ до

сущъ това, което покззва геологическия строежъ на земята 

ту къ. При все това, въ тtхъ трi:;бва да се съглежда първич 
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ната повърхна форма и първичния вжтрешенъ строежъ -
именно по време, когато земята се е уформила като суша и 

когато процесътъ на нагъването не е билъ напредналъ, за да 

може да сътвори тъй финнитъ гънки въ планината. 

За нашитъ повърхни форми отъ значение еж нъколко 

сжщественни фактори: 

n ъ р в о. Зоналното разпространение на скалнитъ видове, 
, свързано съ тектоничнитъ процеси въ тъхъ, геологическиятъ 

строежъ, пластовата структура и пр. 

Второ. Надморската височина на тъзи пластове и мъ

стото, което тъ заематъ въ снагата на нагънатата система, и 

Т р е то. Дали повърхнитъ форми се образуватъ по цен

тралната антиклинала или по краищнитъ й части, или пъкъ 

по мъста, дето пластоветъ преминаватъ въ почти хоризонтално 

разпространение. Въ такъвъ случай ще тръбв:1 да се очаква, 

щото въ едни и сжщи геологически мперияли, когато тъ еж 

въ централнитъ части, да се образуватъ едни форми, а ко

гато еж по перифернитъ части, да се образуватъ съвсемъ 

други форми. 

З:1 морфогенетиката и морфологията на дадена страна, 

освенъ структурата на тектоничния градежъ, отъ голъмо значе

ние еж и порядъкътъ на редуване на по-меки и по-твърди скални 

партии надъ по-твърди и обратното. На тектоничната пластова 

структура се дъnжатъ тъй типичнитъ плата по лъвата страна 

на Голъма Камчия .._ като се започне западно отъ Ески

Джумая, та презъ Шуменъ и Провадия се свърши съ f\врен

ското плато. На това се дължатъ характернитъ пултоплатни 

повърхнини на сжщитъ, пъкъ и на много други плата между 

Реджепъ-Махле и устието н:1 Луда Камчия. 

Такива платовидни форми се сръщатъ и при южнитъ 

склонове на планината, особно по височинитъ отъ десно на 

Луда Камчия, но при тази часть на планината има по-другъ 

пластовъ порядъкъ. Тукъ лесноронливитъ сенонски пъсъчници 

следватъ надъ по-твърди пластове. Поради това еж се обра

~ували твърде меки форми - а това еж заобленитъ плато

образни гърбици, които се редятъ между главната ръчна до

лина и малкитъ приточни долинки (тt, отговарятъ на високитt, 

тераси по тъзи мъста). Съвсемъ други еж пъкъ формитъ на цен

тралната часть на планината, дето има силно нагъната структура. 
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Изобщо за една планина съ тъй комплицирани геоло. 

гични материяли, съ тъй сложна тектонична структура, едва 

ли ще има нужда да се подчертава голi,мата трудность за 

проследяване на морфогенетиката нз земята, за образуване и 

развитие на проломнитi, долини, за образуване на рi,чнитi, 

тераси, за опредi,ляне на стари рi,чни корита и долини. 

Не мога да претендирамъ за всестранно и изчерпателно 

извеждане на въпроса за вжтрешната и твсна връзка между 

градежъ, геологически съставъ и форми на нашия дi,лъ отъ 

планината, между геологическа и геоморфологична взаимоза

висимость . Това, което се изнася тукъ, може да има значение 

само на отдi,лни примi,ри, отъ които се вижда голi,мата за

висимость на тi,зи два фактора, а еж.що и голtмото значение 

на първия - геологическия факторъ. 

V. Геолоrични материали и повършенъ облинъ. 

Всi,ки геоморфологиченъ процесъ е резултатъ на дейст

вието на вжтрешни и външни сили, - ,,ендогенни и екзо

генни". За голi,митi, форми мi,родавни еж вжтрешнитi, сили, 

тъй като само тi, могатъ да сътворятъ самостойно едно цtло 

- една форма или пъкъ единъ комплексъ оп форми - въ 

дадена земя. Вънкашнитi, сили еж въ състояние да разру

шатъ, да измi,нятъ, да преуформятъ създаденитi, отъ вжтреш

нитi, сили формови очертания. f\ко работата на вънкаш

нитi, сили се схване съвсемъ схематично въ две само поня

тия, именно разрушение и седиментация, ще трi,бва вжтреш

ната пъкъ сила да се схване само като създателка на вън

кашни форми. Тектониката гради формиn, а външнитi, сили 

пресъздава1 ъ сжщитi, форми . При все че тi,зи два процеса 

се схващатъ поотдi,лно, като отдi,лни две понятия, но за да 

се разбератъ геоморфологичнитt, процеси въ цi,лата имъ 

сложность, ще трi,бва сжщитi, тi,зи две понятия да се раз

дi,лятъ и по време. Това отдi,лене ще трi,бва да стане из

куственно, защото въ сжщность различнитt, съвокупности отъ 

причини се преплитатъ въ тi,хното действие по най-разно

образенъ 1,\ачинъ, а вънъ отъ това и системата отъ сили не 

еж независимо дадени и опредi,лени. Тази зависимость не ще 

да е, сигурно, само къмъ различнитi, проявления на силитi, 

отъ всi,ка категория, защото предвижването на материялитi, 
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не може да не се отразява и на тектоничнит-в процеси. Но 

всичко това не може да пром-вни процесит-в на гол-вмит-в 

форми. Именно въ стократно см-вняващит-в се условия отъ 

пром-вни и преплитания на външни и вжтрешни процеси ще 

тр-вбва да се дири основата на гол-вмото пост о я н с т в о въ 

дадени форми. Въ изт. Стара-планина постоянството се съ

стои п ъ р в о, въ запазване на първичния оттокъ на тази об

ласть къмъ източна посока и второ, въ запазване на на

nр-вчната мулдова посока на Луда Камчия . 

Вънъ отъ т-взи следи на първичнит-в тектонични форми, 

обаче, нищо друго въ морфологичния обликъ на планината 

тукъ не ни дава основание да приемемъ тектониченъ отпе

чатъкъ. Макаръ тераснит-в форми, особно по долината на 

Луда Камчия - въ надлъжния и въ напр-вчния д-влове -
да ни откриватъ жива взаимозависимость между тектоника и 

морфология, все пакъ леглата на много долини и билата на 

надлъжнит-в хребети тукъ не вс-вкога еж тектоничната пре

диспонация. 

Въ такъвъ слчай и тукъ ще тр-вбва да се направи едно 

раздtл=ние, именно на голtми геоморфологични индивиди и 

малки такива. Къмъ голъмит-в въ нашата область ше тр-вба да 

nричислимъ долиннит-в очертания на голtма Камчия и т-взи на 

Луда Камчия. Всички останали долинни - именно приточни 

долинни - и хребетит-в между т-вхъ, еж малки индивиди. 

Забел-взва се взаимозависимость съ тектоничната структура и 

процеси само при гол-вмит-в индивиди. 

Естеството на скалния материялъ отъ друга страна и 

стратиграфскитt особености, еж отъ гол-вмо значение за ланд

шафтния изгледъ на формит-в, Едни и сжщи вжтр-вшни и 

външни процеси при еднакви условия иматъ за резултатъ 

образуване на различни дребни форми. Не само това, но и 

гол-вмитt хребетни и долинни форми еж подъ решителното вли· 

яние на скалното и стратиграфско естество на материялит-в. 

Когато долината има посоката на скалното разпространение 

и е въ мулдовата область, получаватъ се широки долини съ 

меки форми. Наопаки, когато долината пресича напрtки или 

пъкъ подъ известенъ жгълъ скалното разпространение, а 

сжщо, когато има . антиклинално или изоклинално положение, 

тогава долината е т-всна и съ ярки и изострени форми. 
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Нtколко примtри само отъ различнитt дtлове на до

лината на Луда Камчия ще ни дадатъ хубава картина на 

горното положение. Като се вземе за иорфолоrично начало 

Катунишката рtка, то тази малка надлъжна долинка ни 
представя твърде характеренъ типъ на изоклиналча долина. 

Южното падение на наслоенията е станало причина дtсни,:1; 

склонове да иматъ rол1iма стръмнина, а еж.що и вододt

лътъ тукъ е твърде близо до речното леrло. Съ малки или 

rолtми отклонения този характеръ на долината се запазва 

и по-надолу, но става мноrо типиченъ отъ Феклачъ надолу, 
дето леглото на рtката се ст1iснява твърде мноrо. Тукъ на 

протежение близо 20 км. низката часть на долината запазва 
все този изоклиналенъ характеръ, докато стигне до преград

ната височина Ботушъ, срещу Боазъ дере (р. Немай, между 

Мура-дере и Камчи-махле). Следъ като направи рi;ката едно 

твърде характерно пречупване на северъ, и то срещу паде

нието на скалнит1i наслоения, навлиза въ плитката мулда 

на Мура-дере. Отъ тукъ надолу рtката използува младотер· 

циерната хлътнатина f\rовица, която има напр1iчна на rо

лtмата долина дълrа ось и заема протежението отъ Ма· 
рафта, презъ Хоталъ за Потамишката долинз отъ дtсно. 

Въ долния край на тази напръчна хлътнатина рtчното ко

рито опира въ Манастирски rt височини надъ Баръкъ и 

оставяйки терциернитt пtсъчници отъ лtва страна, стиrа 

въ разширението при Дискотна. Въ това разширение, откъмъ 

юrъ се открива пролома на Боазъ·цере и току въ склоно• 
вет1i на Бааларъ-баиръ се сбира съ Луда Камчия. Отъ тукъ 

надолу долината на Луда Камчия се пречупва на северъ и 

държейки посоката на Боазъ дере, навлиза прtко въ недрата 

на планината, за да образува чудно хубавия си Камчийски 

проломъ. Както въ Боазъ-дере, който се смtта за морфо· 

логично начало на цtлия проломъ, така и въ останалата 

часть, посоката на долината, взето общо, държи напр1iко по

ложение на посоката на скалнитi; наслоения и отъ изокли• 

нална или синклинална тя става чисто напр1iчна (или про

ломна долина). 

Характерни отношения представя и долината на Гол1iма 

Камчия съ своето надлъжно разпространение и отношенията 

или положенията й къмъ тектоничнитt елементи. Началото 

на долината пада въ _една плитка мулда, южно отъ висо-
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чинитt на Санаръ планина. Самата планина е изонлинална 

форма между норубата Чатърлънъ, северно отъ планината, 

и Мошулската мулда {Мошулъ се нарича начэлния притокъ, 
който се обра_зувз отъ нtколко мални приточета, що ели 

затъ отъ южнитt поли на Сакаръ). Следъ не голtмо расто

яние Мошулската мулда се отклонява на дtсно и по тече

ние на р-1,ката при Тича дава м-\,сто на една плоска коруба. 

Отъ синклинална въ своето нзчало, при с . Тича тя става анти

клинална {гледай проф. № 16) .. Отъ Тича надолу долината 
на ГолБма Камчия навлиза въ неутралната междудиплова 

земя на Герловско и така, използувайки по-вече плиткитt 

мулди на неокомскиr'h мергели, достига източната часть на 

тази зона. дето извивайки на северъ преломява Дервишката 

верига. Въ Герловското си течение долината, преминавайки 

отъ южнигв къмъ севернит-\, плитки мулди, заемз и изокли

нално (при Гюлменъ) и антиклинално (при Юллеръ) поло

жение. При последното село долината пречупва право на 

северъ, за да образува дълбокия си Преславски проломъ. 

Отъ завоя на Гол'hма Камчия при Юллеръ на изтокъ 

неокомскит'h шисти се издигатъ постепенно все по-високо и 

стигатъ близо до водод'hла между Голtмъ Дебелецъ (на 

главното било) и Пресtчения камъкъ (на Драгоевския бал• 

канъ). Това обстоятелство оrъ еднз страна, и отъ друга -
повдигането на Рижката коруба и доближаването и къмъ 

главното планинско теме, еж станали причина за отклоня

взнеrо на рвчната долина къмъ северъ. 

Въ Рижката котловина основата е заета сжщо така отъ 
неокомски мергели (вижъ пр()филъ № 6). Върху тt.зи 

мергели, които иматъ слабо източно падение, се слага осно

вата на Байрямъ-деренската долина. Отъ всичко изглежда, 

че между Герловската и Рижката котловина има една на- _ 
прt.чна коруба, която пробtгва отъ Пресtчения камъкъ, 

презъ Гол'hмъ Деб '=лецъ и продължава на югъ за къмъ 

Папазъ-дере и калето на Подвесъ. Въ Рижката котловина 

долинатв има изоклиналенъ характеръ и е развита въ на· 

длъжна посока. При Байрямъ-дере тя извива на северъ, за 

да пресtче Дервента между Китi<а и Хисарлъка на изтокъ. 

Презъ височинитt между Реджепъ-махле и Лопушна, въз• 

вишения на Хисарлъка, които еж непосредно продълже

ние на Дервишката планина и Пресtченъ камъкъ (Драго• 
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евска), тази севернз диплова джга на Стара-планина преми

нава въ Манастирскигв височини (Капу баиръ), между Преджа 
и Тикенликъ. Обаче, заедно съ приближаването на тази на

гъната джга КЪ;'о'IЪ главнитt планински гънки, междиннитi, 

съединителни мостове зачестяватъ и ние виждаме, че източно 

отъ Рижката напрtчна коруба, се повтаря още една на

прtчна коруба, която отъ Хисарлъка се отправя къмъ Рж

койна, въ централното било. 

Орографското било на централния дtлъ на планината 

отъ Злостенъ на изтокъ, презъ Машеница, Дрtнъ, Тепегьозъ, 

Курвинъ-градъ, Кюляфъ·баиръ, Гериша, Ташъ-кесика, Го 

лtмъ Дебелецъ до Бююкъ-конакъ, прави твърде характерни 

извив1<и, като пресича най-разнообразно гънкитi, на по-ста

ритt или подкредни материали. Отъ профилитt, 1юито се 

откриватъ въ дълбокитt части нз долинигв около това оро

rрафско било, може да се отбележи една почти изтокъ

западна посока на появата на тi;зи материяли. Така, като 

се започне отъ окарстената пrюска седловина при Чаушъ 

Бунаръ, която свързва Сухо-бърдо съ отсрещнитt височини 

на Злостенъ, дето въ дълбокитi, ровове що пад::~тъ въ об

ширнитt въртопи тукъ, се появяватъ чернитt лияски лисни 

и се продължи на изтокъ по долината на Гига, подъ Гу

релка, сжщитt материяли се появяватъ подъ Кюляфъ-баиръ 

въ дола надъ с. Ташлъкъ. Още по-наизтокъ тt правятъ харак· 

тернитi, подсенонски гънки въ долината на Немай (Боазъ 

дере}, южно отъ Капията при Бююкъ-конакъ. Продълже

нието на тtзи материяли още по·нататъкъ се проследява 

въ долината на Дере-кьой, която съ източна посока свършва 

№ 22. 
Профилъ по долината на Дере-кьой, която е съ зап .-източна посока. 

въ Луда Камчия. Освенъ въ напръчнитt сtчения, особния 

характеръ на rънковата структура на тtзи материяли и тtх
ната независимость и дис1<ордантность по отношенне на 

креднитt материяли, се вижда и въ надлъжния профилъ, 

който Дерекьйската долина открива. 
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Въ този профилъ се показватъ два вида материяли, 

едни по-нови, ' които отговарятъ на сенонскитt. тънкоплочни 
пt.съчни и пt.съчно мергелни шисти, които вънъ отъ голt

мия си нанлонъ къмъ северъ, иматъ слабо източно падение, 

къмъ леглото на Луда Камчия и други по-стари - лежащи 

съвсемъ дискордантно нъмъ първиrt.. Горе, подъ Османъ 

Яйласж тtзи материяли се появяватъ въ тънкослойни въз

черни шисти, а по-долу, подъ Дере-кьой, тt. еж по-вече чер

веникави, силно на.гtцитизувани варовити банки. На това 

мi5сто тi5 образуватъ съвсемъ тt.сното речно ждрело. Т-взи 

по•стари мзтерияли еж напълно еднакви съ тъмнитt. шисти 

и червеникави варовити банки, които се откриватъ въ про

лома на Луда Камчия срещу моста за Тиненликъ . 

,..,'\анаръ сегашното централно било и да не съвпада съ 

току !що очертаната система отъ поява H'l по-стари l"'ате

рияли, които лежатъ подъ горно-креднитt, а на мt.ста и 

подъ неокомснигв шисти (както това е въ долината на Вър· 

бишната рi5на), все пакъ то държи посоката на тi5зи по

стари гънки. f\ко гвзи стари материяли се взематъ за пред

сенонсни, ще трi5бва да се приеме, че първит-в и най-стари 

следи отъ нагъвателенъ процесъ по тi5зи мt.ста на Стара

планина има началото си въ среднитt. времена на нредния 

периодъ. Tt, отъ своя страна опредi5лятъ и посоката на но
вото нагъване. 

Отъ друга страна, като се вземе предъ видъ, че се

гашното централно било почти никжде не съвпада съ кору

битi5 на системата отъ гънки, а въ своята цi:;лость е чисто 

изоклинално било, ще трi5бва да се приеме, че тъкмо пов

дигането на тази стара гънкова зона е станало причина да 

се повдигне тъй високо системата на подиркреднитt. гънки 

и, независимо отъ гвхнигв мулди и коруби, да се израбо

тятъ долини, които съвсемъ не съвпадатъ въ строежа на 

тази земя. 

Източно отъ пролома на Луда Камция отношенията на 

геологическия строежъ къмъ днешнитi5 геоморфологични 

очертания представя по-друга картина. Докато на западъ 

отъ пролома все панъ има ецнообразие,въ смисълъ,билото 

на планината има почти навсt.кжде изоклиналенъ характеръ, 

източно отъ пролома този характеръ завзема крайната южна 

часть, която се очертава отъ Мандра-баиръ до носъ Емине. 
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Тамъ, непосрiщно надъ южнит-в склонове на планината, е ~ 

главния орографски гребенъ, докато въ запздната половина 

той държи ср-вдата между басейнигh на Гол-вма и Луда 

Камчия. Плитката напр-вчна му11да, която се използува отъ 

Лудока1,тчийския проломъ, спира този характеръ на плани

ната и тя къмъ изтокъ се разширява силно, за да даде 

м-всто на редица надлъжни и напречни долини. Първитt 

свършватъ направо въ морето, а вторитt държатъ общо 

северна посока и завършватъ въ главната долина. 

Започвайки още отъ напр-вчната коруба Братово (Го
лешъ), презъ Манастиръ, Ржкойна за Хисарлъка, разшире

нието на планината е особно характерно източно отъ Лудо

камчийския проломъ. Тамъ то държи общо сев. с.-източна 

посока, 1<ато започва отъ У ланлжйската седловина, та свърши 

при Дебелецъ и Смидово буче, подъ сбирката на двет-в 

Камчии. Въ основата си тази плоска напр-вчна коруба се 

-Л;~'1""1WА.. np ,. Ca.ndiJз,iш, j а,нл,шт,а, ~~~ м.wr, t l ~ . 

№ 23. 
Профилъ на младоеруптивния штокъ между с. Ичме и Сападжа. 

отбел-взва отъ младоеруптивния щокъ между с, Ичме и Са

паджа, което прави изт. ю.-изт. продължение на f\йваджикъ. 

Сжщо характерни еж и юрскигt лиски въ долината на 

Елешница, подъ Ярамазъ-Кая. Освенъ това тази коруба е и 

доста широка, така че обхваща едно протежение отъ западъ 

(пролома на Луда Камчия) къмъ изтокъ ·до 20-25 км. Почти 
толкова е и надлъжното разпространение на корубата отъ 

Уланлжйската седловина до Смидово-буче (надъ коритото на 

Камчия, източно отъ с. Караахмедъ-махле). Този характеръ на 

източно Камчийската коруба е причина, щото въ тази часть на 

планината да се образува едно обширно плато, , съ означе

нит-в по-горе разм-ври. Като срiщище на тази заравненость 

може да се взематъ гърбищата Каинлж-тарла, Корезли-бу

наръ, Герме и Чешме-баиръ. Дълбо :,о въ това гърбище се 

закопаватъ долини и проломи на северъ за Камчия и плит-
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ната Чертансна (Чифте-дере) долина на изтонъ за Черно море. 
Освенъ дълбонитt. долини на Елешница и Кривица (Балабанъ 

дере), тунъ отъ значение за разчленението на гърбището еж 

още и долинитt. на Ресиллерсната р-Ька , на Лиманъ·дере, 

изподъ Байрямъ-ал 3 нъ, Козя-рtка (подъ Ченге), Кая-дере 

(надъ Чифликъ-махле). 

Напречнитt профили въ нрайморсната часть на плани

ната отъ една страна и отъ друга - въ Лудонамчийсния 

проломъ и тоя въ долината на Елешница, ни отнриватъ 

много разнообразна и сложна гъннова структура на Емин 

сния д~лъ отъ източна Стара-планина и главно въ заравн еното 

гърби ще. Освенъ множеството надлъжни гънни тукъ еж отбе

л-взани и н-вколно харантерни разседни линии.Тази стру1пура 

азъ разглеждамъ подробно въ дt.лъ 111, гл. 3, буква а. иб. на та· 
зи работа. Всично това, обаче, не е дало своето дълбано влия

ние въ морфологичния облинъ на земята тунъ. Освенъ до

линзта на Черта, ноято има посона на гъннитt, манаръ и 

да не използува навсt.нжде мулдата, останалигв, приточни 

на Камчия долини еж положени почти напрtни на посо ·<ата 

на гъннитt и нато ги пресичатъ даватъ характерни проломи. 

За участието на планинообразуващи процеси въ раз

витието на земновърхни форми, ще може да се добие 

представа нато се проследи надморсната височина на да

дени снални наслоения. Първоначалното мtсто на воднитt 

седиментни образувания е винагн почти хоризонтално и по

низно отъ мореното равнище. Днесъ сжщитt. тtзи мате

рияли, които съставятъ снагата на низни и високи земи, на 

столова или нагъната планина, иматъ съвсемъ друго ниво и 

съвсемъ измtнена rрадежна струнтура . Tt. еж подигнати на 
значите11на височина отъ първичното си мt.сто. Размtстване 

на сналнит-в наслоения е ставало и въ хоризонтална посока. 

Отъ това следва, че, като градеженъ планинсни материялъ, 

rеологичеснитt. формации еж напълно дизлоцирали - въ 

хоризонтална и вертикална посона. 

Дизлонацията е особно голt.ма въ планинснитt земи, 

а ако се взематъ предъ видъ и разрушенитt. и отнесени 

материяли отъ височинитt, то размt.рътъ на тази дизлона· 

ция може да понесе и хиляди метри. 

Отъ това, което до тунъ накратно изтъннахъ за отно

шението на структура и геологичесни съставъ къмъ морфо-
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логичния обликъ на земята на източна Стара-планина, мо

гатъ да се изведатъ две положения: 

а. Една · преди диплова повърхнина, съ насоченъ пре

димно къмъ изтокъ наклонъ. Въ тази земя еж се очерта

вали по-стари тектонични структури, l{ОИТО могатъ да се 

схванатъ: въ една централна коруба, дето сега излизатъ 

подкредни материали; въ южна коруба, отбелtзана сега съ 

надлъжната разседна южна линия, отъ Сливенското поле до 

Емински заливъ и въ една напрtчна плитка мулда - между 

f\йтосъ и столовата земя северно. 

б. Въ така очертаната повърхнина още въ началото на 

терциернпа епоха се започва скулптур,1ата работа по изра

ботване на така сложния морфологиченъ обликъ на басейна 

на дветt Камчии въ източна Стара-планина. Всичко това 

върви и се развива съ една бавность, която най-пригодно 

може да се нарече „геологическа бавность" и съ една по

сл:>довзтелность, която въ резултатъ е направила, и про

дължава още да прави, все по-голtмо различието и незави

симостыа на морфологичния обликъ отъ тектоничния стро

ежъ на земята. 

Зз да се получи колко-годе представа за процеса на 

морфогенезиса на нашата область, азъ ще се постарая да дамъ 

нtкои моменти, които могатъ да се възстановятъ, отъ развоя 

на гол-Ьмитt долини-Лудокамчийска и Голtмокамчийска

и на нtкои приточни проломни долини. 

VI. Морфоrенезисъ. 

При н~ва ще има да се опредtли : 1) едно начало и 
2) да се изтъкнатъ моменти отъ развоя на долинитt. 

По-горе посочихъ началото на морфогенетичнитt про

цеси въ източна Стара-планина. Най-сигурно указание по 

моментитt отъ развоя на долинитt ни даватъ следитt и 

развитието на тераси т ъ въ главнитt и странични долини. 

Отъ геоморфолоi-ично гледище, всtки ландшафтъ пред

ставя отъ себе си опредtленъ стадиумъ отъ развитие. Опре· 

дtляне на този стадиумъ включва въ себе си и гол-вмия · 
процесъ на развитието, ставането или образуването на от

д1шнитt земно-повърхни форми, що влизатъ въ ландшафта, 

или по-добре, които образуватъ ландшафната хармония. Въ 
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този процесъ се различаватъ три състояния . Преди всичко 

тръбва да има едно начало, следъ това последва актъ на 

раз в и ти е, чрезъ ерозионни и денудационни процеси и 

най-после идва едно крайно състояние, Понеже въ раз

витието на земнuповърхнигв форми не е установена още 

една екзактна физика за ерозионнитъ процеси, то за въз

становяване картината на морфогенезиса тръбва да се излиза 

отъ две познати състояния на процеса. 

Сжщностьта на теорията за ерозионнитi:; процеси по

чива на морфогенетиката. За тази цъль се взима едно начало 

и се установяватъ : 
Раз л и ч и я т а между това начало и сжществуващитъ 

форми или пъкъ се прави 

R. налог и я между наблюдавани една до друга форми. 
които се взематъ като възможни е та пи на развитие. 

Когато тази теория се приложи къмъ морфологичната 

дедукция, тя ще тръбва да се свърже съ едно ззкржг

лено нtщо, или, както се казва, съ единъ цикълъ на раз· 

витие. Въ този смисълъ, за историята на развитие на на

шит-в долинни системи (въ източна Стара-планина) ще трtбва 

за начало да се тури младотерциерното време. R. вземе ли 
се едно толкова далечно време, следъ което тукъ еж ста

вали твърде чести и продължителни тектонични прuмъни, 

неудобно става прилагането на Davis'oвaтa теория за ерози

оннитt циклуси въ развоя на дадена страна. Единствената 

причина за неприложимостьта на тази теория не произлиза 

собствено отъ това само, че тукъ еж се извършвали твърде 

често дизлокации, но отъ обстоятелството, че при тtзи дви

жения не всички части на планината еднакво еж засегнати 

отъ ерозионнитt процеси, а това е станало причина, щото 

интензитетътъ на тtзи процеси да не е билъ всжде една

къвъ. Даже, ако бихме прехвърлили тежестьта на разли

чието при ерозионнитt процеси въ климатичнитъ промtни, 

то пакъ не би се създали еднакви условия, тъкмо поради 

твърде живата тектонична дейность. Въ сжщность, обаче, 

отъ времето, когато приехме началото на нашата долинна 

система - началото на терциерната епоха - не е имало 

достатъчно спокойно време за оформяване на единенъ ци

клусъ на развитие. Обаче, приематъ ли се отдtлни фази отъ 

това развитие и си ги помислимъ проектирани едно въ 



Източна Стара-планина и долината на р. Камчия 95 

друго, то по този редъ бихме получили разни повърхнини 

въ гвхнит-h груби резултантни черти. Това ще ни даде 

възможность да установимъ, какво планината, при напред

ващето развитие на долинит-h, расте все по - вече въ своит-h 

височини. Тази картина би напомнила твърде много редо

вет½. на развитие. които установяватъ за такива случаи f\. 
Penck и W. Репсk (,,Die Morphologische f\пзlyse", von Prof. 
Dr. W. Penck 1924, Stuttgart) . 

Но установенитis по този начинъ резултати се отдале

чаватъ твърде много отъ дедуктивното разглеждане на н-в

щата, за който случай по циклусната теория на Davis се 

приема съвсемъ спокойна и непром-внваща нивото си земя. 

За земи, каквито еж нашитi,, всtкога тр-hбва да се излиза 

отъ наблюдавани и твърдо установени факти, та следъ това 

да се правятъ заключения, а това значи да се върви по 

чисто и н дук ти в е \-1 ъ п ж т ь. 

За тази цель ще трtбва да се изтъкнатъ моменти отъ 

развоя на долината _ както казахъ още въ първитt ре· 

дове, въ главата за морфогенезиса на нашата земя. Най

сигурни пъкъ за моментитt на развоя на долината еж р 1; ч

н и т i, т е р а с и . 

Ti:; еж продуктъ на две причини: 1) на епизодичното 

нагъване на страната или пъкъ на епизодичнитi:; дизлока• 

ции на земята, при които процеси се създаватъ различия 

въ надморскитi, височини на разнитi, части на р-hчното ле

гло по отношение на долната денудационна ба·за и 2) на 
климатични пром-hни при сравнително спокойна 11 непод

вижна земя. 

Въ дейностьта на дизлокационнит-в процеси, извършвай

ки се тi:; епизодично, настава една ритмичность, при която 

актоветi:; на тектоничнитi:; процеси еж съ по-малка _ продъл
жителность, отколкото времето що ги отд-hля. Тази строга 

ритмичность на дизлокационнитi:; процеси се пренася, пора· 

ди това, и върху причиненитi:; отъ т-hхъ отнасяния и насла

гания. Създаденитi:; нови отношения причиняватъ и по-уси

лена или по-слаба геоморфологична дейность на екзогеннитi:; 

сили. Създаватъ се нови и усилени фази на животъ, а това 

се отбел-hзва чрезъ образуване нови р·sчни легла, задълба

ване на старитi:; и образуване на долинни тераси. 
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Въ източна Стар1-плзнина това се наблюдавз много 

добре. Поради туй в ъ те к то н и кат а на земята тукъ на

става пълна д и з к о р да н ц и я, в ъ мор ф о л о г и ята -
терасни форми въ долинитt., в ъ с т р а т и г р а ф и ята пъкъ 

- усилено наклоняване на скалнитt. наслоения. 

Отъ това, което може да се наблюдава въ източна 

Стара-планин:1, се установява, какво отъ началото на мио· 

цена (или по-право, отъ края на олигоцена), тамъ не е 

могълъ да се задържи единъ нормаленъ циклусъ на развитие 

на земноповърхнитt. форми. Преди да могатъ ерозионнитt. 

и денудационни процеси да отнесатъ и заравнятъ една из · 

дигнала се вече маса, настж 1 в1 ново повдигане и дава на

чало на нова работа, на новъ циклусъ. Сжщо е и съ диспо

зициитt., които еж настанали при движенията подиръ флиш

китt. образувания. Отъ времето на новия терциеръ усло• 

вията се измънятъ и въ планинския стабилитетъ настава 

по-голt.ма продължителность. Отъ това време се започ аа 

усилената моделировка на очертанитt. вече по-рано голt.ми 

долини на Голi;ма и Луда Камчия. Отъ това време водятъ 

началото си и множество стари рi;чни легла, ръчни те

раси й множество остатъци отъ речни чакъли по седловини 

и тераси , 

а. Терасни форми по Лудонамчийсната долина. 

Макаръ · хидрографското начало на долината и да е въ 

Р.аковската долина, обаче морфологичното начало е въ Кату· 

нишката долина. Още въ височинитt. между Катуница и 

Жеравна се отбелt.зва първото по-значително най-високо 
терасно разширение. Неговата надморска височина понася 

срt.дно 600 метра, а отъ сегашното, речно корито е съ около 

120 м . по-висока. Оrъ гърбището, по което върви старото 

шосе, южно отъ М~двенъ. започва сжщинската серия отъ 

редицата на високата тераса. Съ еднаква яснота тя се отбе

лt.зва и по д-всната страна на долината, само че тукъ тя 

сега образува билото на редицата отъ височини, по които 

върви вододi;ла при Здравченица, надъ Черкезкьой, до 

с. Костенъ (Касъмчево ). Освенъ р-вчнигв материяли, които 

се ср-вщатъ по Здравченица и по седловинитt, при Подвесъ 

и Костенъ, особенъ интересъ възбужда проблемата на „ Све· 
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тото блато", което заема едно пространство близо ДО 1 l<B. 

клм. и то н:1 самото вододtлно било. Както и по-горе имахъ 

случай да кажа, тукъ се касае до едно старо рtчно легло, 

защото този ератиченъ материалъ, който е натрупанъ въ 

такова изобилие въ коритото и околностьта на блатото, ма

териалъ отъ пtсъци и едъръ и - дребенъ рtченъ чакълъ, не 
може да бжде продуктъ на разрушение на нtкоя кредна 

конгломератна леща, каквито материали между пtсъчницитt 

днесъ не се наблюдаватъ по тtзи мtста 1 ). Впрочемъ, за 
напластяването на тtзи рtчни чакъли по това мtсто има 

три възможности: 

а) Tt могатъ да бждатъ остатъци отъ старо корито на 
при то ч на на главната д о л и н 1< а, която, при настаналата 

дизлокация по южнитt отдtли на Лудокамчийския басейнъ, 

е о б е з г л а в е н а. 

б) Tt могатъ да еж рtчни материяли отъ старото ко
рито на Луда Камчия, ногато нейното легло е било около 

130 м. по-високо отъ сегашното, и 

в) Tt могатъ да бждатъ продуюъ на разрушение на 

конгломератна леща между горнокреднитt пtсъчници и тъкмо 

на мtстото на тази разрушена леща се е образувалъ ба

сейнътъ на блатото. 

Изглежда, обаче, че третото положение не ще да е на

пълно вtроятно, защото западно отъ този басейнъ има още 

едно плитко задълбаване, което при изобилни валежи и про

л-hтно време се облатява. Тамъ сжщо се набиратъ значи

телно валежни води, които се отичатъ по дола, западно отъ 

Калето, обаче по изкуствена вада еж отведени въ голtмия 

басейнъ, З":1 д:1 се подига нивото на водитt му. 

Съ най-голtма сигурность може да се говори за старо 

легло на обезглавена вече приточна долинна. f\ отлагането 

на р-hчно-чакълнитt ератични материали ще да е почти едно

възрас-:-но съ старостьта на високата тераса, която на много 

м-hста по това било може да се проследи. 

Още по-надолу високата тераса прави характерно раз

ширение между селата Манолецъ и Мура-дере. Отъ Мар

ковица (срещу Поцвеската Чукла), презъ Рупчансното гър-

1 ) Вижъ подробно описание на положението при "('ветото блато" 

въ белi;жкатl! на стр. 68, 69, 70 и 71, по-горе. 

Истор,-фил, roA• 
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бище1 до това на Мура-дере, терасата държи срiщно 2 км. 
ширина. Тя е прорtзана съ дълбокит-в проломи на Папазъ 

дере и Мура дере. 

Твърде интересното пречупване и отклонение на при· 

точнит-в долини, които слизатъ отъ централното било, -
именно, отъ южна посока, каквато държатъ въ планинскит-Ь 

недра, а като слtзатъ въ пояса на високата тераса веднага 

се отклоняватъ на изтокъ и така диагонално пресичатъ ви· 

саката тераса - тукъ, при Папазъ-дере не се повтаря. Пре· 

чупването ставз високо, а като дойде долината въ терасния 

поясъ извива се на дtсно, за да пресъче напрi;ки този 

поясъ. Диагоналната посока нз долинитi; въ зоната на тера• 

с:ата отъ Медвенъ до Манолецъ ни открива една много уси

лена дейность на задълбаване въ тази часть на долината, а 

това време ще да е било, по всi;ка вi;роятность, когато се 

е отводнит, или запълнилъ младотерциерния басейнъ F\го

вица-Марафта или по-добре - Хоталския басейнъ. Усиле

ното задълбаване на долината, значи, започва отъ края на 

горния терциеръ и отъ това време рi;ката започва да се за• 

копава, да се задълбава в1, старото си терциерно почти за

равнено корито. Отъ това време води началото си високата 

Лудокамчийска тераса. Отъ Хоталския терциеренъ басейнъ 

надолу реката протича вс~ презъ терциернит-Ь пi;съчници, 

които изпълнятъ пространството отъ Долна Рупча и Кере· 

митликъ до Диснотненското разширение. И тукъ средната 

относителна височина на терасата, която отъ лi;во се състои 

из1<лючително отъ терциерни пi;съчници, е отъ 120 до 

130 метра. 
Въ напрtчния проломъ ясно очертана тераса се · отбе

лtзва само въ разширението при Тиненликъ. Тукъ тя понася 

до 100 м. височина. По характерь и изобилие на рi;ченъ 

материялъ тя не отговаря на първата, а тръбва да е по-млада. _ 

Характерно за надлъжната половина на Лудокамчий

с1<ата долина е това, че задълбаването на рtчното корито въ 

дотерциерното равнище навсi;кжде почти е въ видъ на дъл

боки проломи. Поради този характеръ на долинното корито 

- особно надъ Камчи-махле, та дори до Здравченица -
то почти никжде не се използува за надлъженъ долиненъ 

лжть. Сжщото нtщо е и отъ Керемитликъ до Дискотня. 
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Втора - по-низка тераса въ долината на Луда Камчия 

може да се пrоследи отъ двегв страни на рtчното легло, 

почти по цtлото протежение на долината, като се започне 

отъ тtснината при Здравченица и Черкезъ-кьойскитt. разва· 

лини, та се стигне дори до долния край, подъ Ченге и срещу 

Дебелецъ. Тази тераса, по която навсtкжде се намиратъ въ 

изобилие остатъци отъ рtчни наноси (чакъли) има средна 

височина 60 метр:~ надъ днешното легло на реката, обаче 

има мtста, дето тя варира между 50 до 70 метра. 
Отъ лtва страна втората тераса се отбелiэзва доста 

изразително въ меандра на рiэката въ Бутовица, южно 

отъ с Шехово. Тамъ нейната височина е - горе, срещу 

Здравченица 60 м., а доле, надъ Шехово - 53 м. Още по

доле, отъ дветiэ страни при Исуплия, терасата понася 60 м. 

височина. Отъ лtвата страна тя типично се проявява 

отъ дветt страни на Дерменъ-дере, а по-доле въ меан

драта Селска кория, южно отъ Кадърфакли. Сжщата те• 

раса северно отъ Кадърфакли, въ подножието на Кай· 

ряка, има 60 м., въ Феклачката меандра-70 м., въ дветiэ 
издадени на югъ меандри при Маноле,~ъ-50 м. По-надолу 

въ меандритiэ срещу Папазъ-дере, еж.що 50 м., въ Мураде

ренскитiэ срещуположни меандри 60 м., при Камчи-махле -
60 и 40 м., при Хоталъ и отсреща, при Казалъкъ Ени-махле 

- 60 м. Между село Баръкъ, което се намира на брiэга на 
Луда Камчия, въ политiэ на Манастирскитiэ височини, до 

устието на Боазъ-дере, дето става пречупването на доли

ната подъ правъ жгълъ, право къмъ северъ, се извършва 

силно меанцриране на реката. Вдаването на тiэзи меандри 

едно въ друго достига до 2 км. и еж изработени въ мла

дотерциернитiэ пiэсъчници. Гърбищата имъ иматъ почти ед

наква височина, която поная средно 70 м. надъ речното ко

рито. Толкова еж високи гърбищата на Кумлуджа-Съртъ, 

срещу Керемитликъ. Сжщата височина понасятъ тiэ при 

с. Кара f\лилеръ и отсреща, подъ върхъ Бааларъ-баши. 

Въ напрiэчната часть на пролома втората тераса ще 

трiэбва ца се вземе само при равнището подъ с. Тикенликъ, 

тъй като, както и по-горе споменахъ, нито по положение и 

относителна височина, (последната има само 100 м. надъ 

р l:;чното корито}, нито лъкъ по естество на речнитiэ мате
рияли по нея, тя отговаря на високата тераса предъ пролома 
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Сжщауа височина показва и отсрещната Каялждеренска те
раса (отъ лi;ва страна на изхода на Каялж•дере). И тя има 
височина отъ 100 метр~. осi;яна е съ изобиленъ реченъ ма
териялъ. 

Сжщата те.раса се отбелi;зва още по-надолу къмъ из• 
хода на пролома. Това еж двет'Б изолирани височини ОТЪ 
лi;во, тъкмо на изтокъ отъ с. Ченге, именно височинитi; 
Крастата и Кайрякъ-F\рда, които се издигатъ надъ днеш
ното корито приблизително по 100 м. 

Прави впечатление, че втората тераса тукъ, въ на
прi:;чния проломъ, е средно съ 40-50 м. по-висока. 

· Въ напр-в'чния проломъ на реката освенъ втората те
раса се проявява още една по-низка и то съ много дебели 

речни ' наслоения, като се започне отъ Дискотня ( фот. № 26), 
което лежи на такава тераса 50 м. надъ речното корито, 

та се свърши до устието на Луда Камчия. 

Твърде типична е таз-и тераса при с. Бояларь, което 

л_ежи въ пролома при политi; на Кузъ-баиръ, еж.що и отъ 

дветi; страни на р. Дере-бою, срещу Тойкьой. Десната ще 

наре'чемъ Хисарска -тераса, а лi;вата - Каравелилярска, 
Бояларската тераса е особно типична, защото по нея 

Ьстатъцитi; отъ речни наслаги на старото речно легло еж 

въ ГОЛ'БМО изобилие .. Сжщото Н'БЩО представятъ и Хисар
ската и отсрещната Каравелилярска. Гърбището на послед

ната е особно широко. Тамъ се намира най-хубавата ра

ботна земя на едноименното село. 

Остатъци отъ това легло на рt.ката еж представени и 

въ тераситi; около Чифликъ Махле. Ti; не еж особно ши

роки, но еж покрити съ изобиленъ реченъ материялъ. Ме

дресето на последното село е построено на такава типична 

тераса. Всички иматъ срi;дно 50 м. височина. 
Отсреща подъ склоноветi; на Каика и Пещерата тази 

тераса - е почти унищожена, защото рi;чното течение бие 
право въ този склонъ. Само при изхода на rtланинския долъ, 

който слиза отъ Каика, отъ десно се е запазила малка 

часть, · която понася еж.що до 5:) м. надъ рi;чното корито. 
Сжщ:1та тераса може да се проследи и къмъ изхода 

на пролома срещу с. Ченге и по-надолу, срещу Кайрякъ

ард·а. Тукъ освенъ въ политi; на Ючъ Доругу, дето е из

ползувана като орна ивица, тя се изтъква особно ясно предъ 
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меандрата на могилата Крастота. Представена е сжщо доста 

типично и въ гhснината срещу Чуднит'h скали (f\джеипъ 

каяr:аръ) (фот. № 14, 15, 16), 
Въ пролома се забел'hзва една раздвоеность на вто

рата тераса. Самата тя се наблюдава на 100 метра ср'hдна 

височина надъ днешното легло, а подъ нея, още по-изрази

телно се изтъква нова фаза отъ развитието на сжщата те

раса, но вече въ срiщна височина отъ 50 метра. Тя се от

личава отъ по-високата тераса по това, че има по-гол'hма 

пр'hснота и по-изобиленъ реченъ материялъ. Надъ високит'h 

отс'hци отъ тази тераса, надъ с. Бояларъ, покривката на 

речния мзтериялъ се откроява съ дебелина повече отъ 

1 метъръ. 
Макаръ и да не nредстilвлява особенъ интересъ за 

развитието на долината презъ по-раншни геологически вре

мена, по дветt страни на речното легло се отбел'hзва, почти 

по цtлото протежение на долината, и една най-низка те

раса. На много мtста се откроява въ съвременни наносни 

материяли, но въ т'hснинит'h е и съ скални основи { фот. № 25 ). 
Такава е тя въ т'hснигh меандри срещу Камчи-махле, дето 

понася до 20 метра височина. 

Сегашното легло на реката е подъ равнището на най~ 

низката алувиялна тераса, дето се закопава срiщно до 

2-3 метра. 

б. Терасни форми по долината на Голtма Камчия. 

Басейнътъ на Голtма Камчия е широкъ, коритото и е 

доста разтлано, поради което и тераснит'h форми, които еж 

най-добъръ указатель за развоя на рtчната долина, еж по

малко и не така типично изразени, както при Лудокамчий

ската долина. 
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Тераснитt форми въ долината на Голtма Каичия за

почватъ да се проявяватъ едва къмъ долната часть на Г ер· 

ловската котловина. Вече отъ Сарсъплий леглото започва 

силно да меандрира, а меандритt ограждатъ хубаво запа

зенитt тера~и. Наистина, далечъ надtсно къмъ с. Бtла

рtка, горнището е покрито съ изобиленъ реченъ матерю1лъ, 

който лежи на около 100 метра надъ днешното корито, но 

тtзи мtста еж твърде далечъ оть сегашната основа на до· 

лината и мжчно могатъ да се свържатъ съ разв·итието на 

главната долина. По всiзка вiзроятность тi, еж стари легла 

на странични притоци. Толкозъ повече това предположение 

ще бжде близо до истината, защото сжщитt рi,чни мате

рияли покриватъ гърбището и надъ с. Бtла-рiзка, на пжть 

къмъ Гериша (въ Централната герига). 

Високата тераса въ долината на Гол'l,ма Камчия понася 

около 60 м. на_дъ р-1:,чното легло. Тя ясно е отбелtзана подъ 

Сарсъплии, надъ Кьопекъ-кьой и Гюлеменъ. При Софуларъ ви-

№ 25. 

соката тераса се приближава твърде много до речното корито 

при гол'l,мата меандра подъ селото, отъ дето коритото на рi,

ката се прибира въ тtснинитt на характеренъ проломъ въ доп

ната часть на Гериловската котловина. Ясно тази тераса се 

отбелi;зва въ издаденитiз части на меандритi, на Юллеръ, 

Чулфа и отсрещната меандра . Очертава се ясно и при Ка

радемиръ и на отсрещната страна. 

~ 'tМ/= Р. Ха.ил,.щ,, 

.АМ.?_ - ~ ; r - Ш?ц)_ 
~ 1W ~а,~)/ Yдrш'lJe.JШfi' ир.~-

№ 26. 

Отъ тукъ надолу настава пролома между Дервишката 

и Драгоевска планини. Макаръ и тiзсенъ, въ меандрит-1:, н~ 
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този проломъ еж се запаз:-1ли следит-t на високата тераса, 

само че не на 60, а на 80 м. надъ рi,чното корито. Особно 
типична е Върбитската тераса, северно отъ Кара-Демиръ. 

Горнището и е ос-tяно съ едъръ и дребенъ реченъ мате· 

риялъ, а височината и стига на 80-90 м. надъ речното 

легло. По-надолу, въ пролома, сжщата височина иматъ и 

меандровитi, тераси при f\вджи и другигв две по-долу. И 

тукъ, както въ Лудокамчийския nроломъ, има различие въ 
височинитi, на една и сжща редица тераси и въ извънпро

ломнитi, части на долината. Въ проломната часть, която е 

образувана въ нзгънатата северна планинска джга, височи

ната на сжщата тераса е съ 20-23 м. по-голt.ма. 

Въ изходната часть на пролома, въ лБва страна, на проте

жение близо 7 - 8 км., се разтила низка хълмиста земя, която 
изпълня всичкото простринство отъ склоноветi, на крайната 

надиплена зона до коритото на р. Врана. Тази земя е пре

сi,чена близо до леглото на Камчия на две м-tста. Отъ мал

кия долъ, който върви по северната ограда на стария градъ 

и отъ дола на рi,ката, дето- е построенъ новия градъ Преславъ. 

Въпреки пресичанията, тази хълмиста земя свършва стръмно въ 

самото днешно КО?ИТО на Камчия и по този начинъ представя 

и днесъ още подмиващи се високи тераси. Освенъ разхвър

ления реченъ материялъ по гърбището на тази ·тераса, на 

нtкои мtста има остатъци и отъ доста дебели чакълни 

наслоения. Такава чакълна лещовидна и наслоена маса е 

открита покрай новото шосе за Преславъ. При Бi,лия баиръ, 

дето шосето е отбито за новото си трасе въ · дi,сно, още 

въ началото се появяватъ краищата на такава чакълна на· 

слага. 1) Камчийскиятъ произходъ на тБзи чакъли се издава 

отъ находката на чакълитi, и на блокчета отъ младоеруп· 

тивни скали, каквито по басейна на р. Враня не се срt.щзтъ. 

Последнитi, трi,бва да еж донесени отъ конгломератнитi, 

разрушения на Камчийския бзсейнъ надъ пролома. f\ та

кива се ср-tщатъ въ началнитi, области на долината надъ 

с. Тича; има ги и въ юрскитi, конгломерати по р. Гига. 

1) Въ т-взи чакълни наслаги на две м-вста еж открити до 1-2 
метра профили въ ямит-в, отъ които изкарватъ чакъли за настилка 

H?I шосето. 
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Сжщо та1<авз дебела ча1<ълна наслзга е от1<рита и отъ 

из1<опитt за тtснолинейката при изхода на Преславс1<ата 

долина. l<а1<то еднитt, така и вторитt ча1<ълни находища 

еж наслоени върху нео1<омс1<итt син1<ави мергели. 

Височината на тазl-1 дълга тераса достига до 30"7""4Q 
метра. Къмъ устието на р. Врана и. по-доле, до Смедово. , 

рtчното 1<орито се разширява много. Отъ дветt страни 

това разширено 1<орито се сгражда отъ лесно ронливи нео• 

1<омс1<и мергели. Пtсъчниковата и варови1<ова кредна по· 

1<рив1<а ту1<ъ е npvctчeнa. Отъ западъ тя е изразена въ 

Шуменс1<ото плато, а отъ изто1<ъ - въ _ широ1<ото Кюлев

чанс1<0 плато. При всич1<0, че нео1<омскитt мергели еж 

лесно разрушими, все па1<ъ съ едри черти ту1<ъ е отб:.· 

лtзана много изразително Преславс1<ата тераса. Последнята 

започва отъ с1<лоноветt на Шуменското плато, източно отъ 

Крумово 11 презъ Марашъ стига до Насърлие, а по-надолу 

продължава и 1<ъмъ Зло1<учене. 

Въ последния проломъ на Камчия, между селата Смt• 

дово и Казжлъ1<ъ, който има прот.ежение надъ 20 1<лм., се 

очертаватъ еж.що две тераси - една висока до 50 м. и 

една низ1<а - до 20 метра. До1<ато низ1<ата се губи на много 
мtста въ стръмнитt с1<лонове на пролома, висо1<ата е ясно 

изтъ1<ната, особено въ горния и долния 1<рай на пролома. 

Особено ясно ~ изразена тя при устието на Куру-дере _и 

и надъ Ян1<ово, а доле - въ пролома - подъ Ганчова, 

надъ него отъ дветt страни и отсреща - отъ дветt страни 

на Преджа и подъ f\р1<утинъ. 

Въ Новоселс1<ото разширение и въ Лонгоза, тераснитt 

образрвания еж.що еж неясни, тол1<оз_ъ по-вече, че въ тази 

часть нсl планината и на столовата земя има въ мног~ 1<ъсни 

времена силна негативна дизло1<ация. Вследствие на тази 

дизло1<ация долнитt части на Камчия и Провадийс1<ата pt1<a, 
ка1<ТС? това отбелtзвамъ и по-горе, еж потънали на по-вече 

отъ 100 метра. · 
Следи отъ висок:~ тераса се отбелtзватъ по височината 

срещу Ново село. Тамъ по пжтя за Ченге на една височина 

отъ 100-120 м., по височината Хамбарлъ1<ъ, има р-вчни 

материяли 

Отъ системната последователность и постоянство въ 

развитието на гол-вмит-в долинни форми по източна Стара-
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планина следва да се направи заключение, че тектоничес

кияtъ градежъ на планината е изтъканъ съвсемъ последо

вателно, така да се каже, камъкъ n() камъкъ, нато къмъ 

едно по-старо ядро, при вс-вка нова фаза на надиплюване, 

се прибавятъ все по-нови гънки. Наспроти стратиграфската 

си пр=дистория. вс-вки новъ градеженъ камъкъ е тектони

ченъ отnечатъкъ на вжтрешни движения и, по време и на

чинъ на неговото причленяване, въ морфологичната физио

номия на планината той изразява и своя обликъ. ПреQдоля

вайки на ерозионнит-в процеси, грздежнитв тектонични 

единици прид1tват;, на планината и своя типиченъ отпеча

тъкъ. При все товз тектоничната и ландшафтната {сиречь 

морфологичната) картини тукъ еж напълно конкордантни, 

обаче тази конкордация се отнася изключително до голi;

мит-в, ржководнит-в форми. Малкитi; форми се развиватъ 

самостойно, независимо отъ стратиграфски и тектонични ли

нии. Сжщо може да се каже и за дребната тектонична струк

тура по отношение на голi;митв форми. Последнитi; се 

развиватъ самостойно отъ тi;зи дребни структурни форми. 

Пълна илюстрация на т-вз11 положения ни даватъ до

линнит-в форми въ нашата планина и т-вхнитi; отношения 

къмъ структурнит-в форми на земята тукъ. 

Нееднаквата относителна височина на едновръстнитi; 

долинни тераси въ различнит-в части на една и сжща до

лина ни открива твърде важна страна на нагъвателенъ 

процесъ. Последната се състои въ неравном-врното и не

еднов;>еменното проявяване на тектоническитi, процеси. 

Нi,кои части и пояси отъ планината еж засегнати по-силно 

отъ други. Силни еж били тектоничнитi, процеси по южнит-в 

крайни дi,лове и по централнитi, области. 

Както изтъкнахъ по горе, при източна Стара-планина 

има двустранно нагъване, понеже пресуващитi, агенти еж 

действували почти съ еднаква тангенциялна сила и отъ 

дветi, страни на нагънатата зона. Но все пакъ южната 

оградна часть е засегната по-силно. Последната се обхваща 

отъ еруптивната зона подъ южнит-в склонове на планината, 

която зона отъ своя страна се явява като съединителна 

връзка на по-старата Странджанска маса съ Старопланин

ската система. Макаръ и да не се явява сега кать орограф

ско продължение на източна Стара-планина, тази еруптивна 
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з,она, съ заграбенитt отъ нея надлъжни ивици отъ горно

кредни материяли, а еж.що и съ посока на гънки, ни по

к~зва явна тектонична връзка съ останалата снага на пла

нината. Голtмитt депресии по тi;зи мtста и изобилнитt 
пов~ршни еруптивни материяли отдtлятъ тtзи две зони 

са_мо морфологично. Тtхната тектонична връзка си остава. 

_Въ процеса на на_гъването това потъване е действувало 

като предземие, порзди което близкитt на тази аемя части 

отъ 1;1агънатата Старопланинска зона еж получили тъй раз

нообразни и дребни гънки, които даже еж полегнали и на 

югъ (сравни . профила при Богазъ-дере). Въ северното пред
земие такъвъ случай нtма. Столовата .земя не показва тан

генциялна подвижность, а повишенията и вървятъ съвсемъ 

бавно и постепенно. 

Всичко това не пречи да се приеме, какво числото и 

продължителностьта на ерозионнитt циклуси предъ и следъ 

горнотерциерната диплова епоха еж биле почти еднакви по 

цtлата източна Стара-планина. Това е дало възможность дз 
се развиятъ почти навсtкжде по голtмитt долини почти 

еднакви тераси. 

Различието въ височината на едновръстнитt тераси въ 

проломнитt дtлове пъкъ ни открива по-силно повдигане на 

н~нтl?алната область, или по-добре, на оситt на гънковитt 

системи. Много ясно това се изтъква въ напречната долина 

на Луда Камчня, между Дискотня и тtснината на Ючъ-до

ругу, а въ Голtмокамчийската долина - въ Преславския 

проломъ. 

Следъ като очертахъ по-характернитt моменти отъ 

геотектонични линии и геоморфологиченъ обликъ на изт. 

Стара-планина, азъ ще пристжпя къмъ съставяне на една 

морфогенетична картина на тази область. Понеже основнитt 

и характерни черти на такава картина съставятъ голtмитt 

долини, азъ ще дамъ генезиса на тtзи форми, като наб

легна особено на напречнитi; части отъ долинит'Б. 

Преди да настжпи последното гол'Бмо нагъване, на

шаrа область е спадала въ предtлит'Б на срtдната зона 
на Понтуса, който по всtка вi;роятность е ималъ връзка съ 

Срtдиземноморието, понеже южнитt пред'Бли иматъ меди

терански белези (Златарски, Горно·креднитi; образувания B"q 

н~точна България, Унив. годишн. V. 1908-1909, стр. 9) , 
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Въ началото на терциера нашата область се подига силно 

и излиза значително надъ сушата. Въ това време тя започ

ва своето отводняване въ общи черти, които ни очертаватъ 

голtмигв долини на Голtма и Луда Камчия. Тогава ззпочва 

и се извършва с ь последователность и бавность и процеса 

на нагъването, обаче, снагата на планината не е имала тази 

височина и размtри. При все това дълбочинитi;, до които е 

засtгалъ този процесъ планинскитt маси, еж голtми. Кол

кото бавенъ и да е билъ процесътъ на нагъването, еро· 

зионната и денудационна работа по повърхнитi:; части не 

е могла да преодолtе, та планинската снага се очертава 

все по-вече и по•вече и нейната височина се издига значи

телно надъ предземията отъ дветt страни. f\ко повдигането 

на тази земя би станало изеднъжъ и не би продължавалъ 

този процесъ и следъ това, то нашата земя отдавна би 

дошла до своя дефермационенъ етапъ. f\ко това би се слу

чило, долинигв въ общи черти биха запазили структурнитt 

форми на гънкитt, а сжщо и на процепнитt хлътнатини. 

Този порядъкъ въ нашитt. долини не е запазенъ. Наистина, 

въ нt.кои дtлове еж запазени тукъ чисти синклинални 

форми, обаче, отъ картината . която по-горе дадохъ за отно

шенията на геологическия строежъ къмъ днешнитt морфо

логични очертания, се вижда, че въ по-голtмото си проте

жение, голtмитt долини еж се отилонили отъ първичното си 

мt.сто и еж се уформили въ изоклинални, а на мtста и въ 

антиклинални долини. Така се започва и впоследствие из

вършва пълната дискорданция между строежъ и повърхни 

форми. 

Презъ стария терциеръ часть отъ среднитt. дtлове на 

Лудокамчийския басейнъ и долнята часть на Камчийския, 

нарушаватъ силно своята стабилность и се заливатъ отъ 

долно-терциерни води. 

При с. Керемитликъ - източно въ дълбокия долъ -
се откриватъ олигоценски пtсъчници съ ясно наслоение. На 

много мtста между тtхъ се откриватъ мергелни прислойки, 

а сжщо тънки и лещовидни прослойки отъ лигнити. Паде

нието на наслоенията къмъ югъ е значително и достига до 

25-30°, но къмъ северъ то значително намалява и къмъ 

краищата си достига дори до хоризонтално положение. Сж

щитt олигоценски отлож~ния излизатъ сев.-западнQ OTq 
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Бургазсния заливъ. Едно отъ друго тtзи находища се отдt

лятъ отъ широка зона андезитни ерупции, които .постигатъ 

поч'rи до билото на възвишенията, северно отъ f\йтосъ, а 

отъ · тамъ едно следъ друго следватъ ценомански и сенон

сни горнонредни пtсъчници и варовици. 

Южно и отъ дветt страни на Керемитликснитt олиго
ценсни наслаги се редятъ мhадотерциерни образувания: Tt 
макаръ и да еж диско'рдантни съ първитt, заnълватъ чер
титt н~ сжщия басеинъ, само че простиранието ~:~мъ започва 

отъ Хоталската хлътнатина .и свършва до разширението !")РИ 

Диснотня (Г. Бончевъ "Скалитt въ южнитt отдtли на Бал

кана" (изт. Ст.-планина), Сп . f\кад. нн, XXXI стр. 31). Отъ 
К:1мчимахленската тtснина надолу, дори до Дискотня, нори· 

тото на Луда Камчия върви все Iio тtзи терциерни наслаги ; 

първата тераса сжщо е въ основата си отъ тtзи материяли. 

Приведенитt факти за разпространението и стратигра

фията на терциернитt наслоения по Лудокамчийската долина, 

съпоставени съ особния профилъ на дtснитt вододtлни 

височини отъ Здравченица до Подвесъ, а сжщо и находи

щата на рi,чни материали по низкитt мtста · на тtзи висо

чини, идатъ да ни откриятъ една много сжщественна стра

нична отъ историята на Лудокамчийсчата долина. Къмъ т-взи 

фанти трtбва да се притури и особеното мtсто и облинъ 

на Боазъ-деренския проломъ. Презъ него протича незначи

телна рtкична, тъй като и бас~йнътъ на последната въ 
f\лмадеренската котловина е твърде недостатъченъ, за да 

има по-голtмо количество води. Въпрtки това, Боаздерен

ския проломъ може да се смiпа за морфологично продъл· 

жение на Лудонамчийския отъ Дискотня нагоре. Тъкмо при 

изхода на Боаздеренския проломъ, Камчийсlfата долина се 

слива съ продължението на последния, нато се пречупва 

почти подъ правъ жгълъ. 

Боаздеренскиятъ проломъ открива пълна картина на 

профила на тtзи гънки и бръчки отъ общата система на 

Старо-планински гънки, които започватъ отъ Лудокамчий

ската терциерна хлътнатина Хоталъ - Дискотня. Въ Кале 

Баиръ и Мандра тt достигатъ максимума на своето набър

чаване и височина. И тъкмо на това мtсто тt се пресичатъ 

отъ пролома, Като се изхожда отъ днешнитt височини, 

именно седловинитt по източното и западно продължение 
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на f\r~мадеренската котловина, идва се ,:i,o недоумение, защо 
·водитt отъ тов:1 поле еж избрали за отокъ тъкмо най-висо-

1сата часть отъ неговата ограда и тамъ еж пробили своя 

дълбокъ Боаздеренски проломъ. Недоумението произтича 

отъ това, че ние на пръвъ погледъ сме склонни да си 

обясняваме нtщата съ сегашната картина на геоморфологич
нитt отношения. f\ днешнитt отношения може да се полу-

1:1атъ при нзличностьта на дру_ги. по стари отношения, отъ 

които трtбва да се изхожда. 

Кой е, прочее, изходния пунктъ, изходната стара по

върхнина, като резултатъ на която се явяватъ тъкмо днеш· 

нитt грандиозни по изпълнение форми на Лудокамчийската 

доли_на - дълбокитt просtци, величавитt проломи на Луда 

Камчия и притока и Боазъ Дере? 

Първа фаза, която може да се вземе и за начало на 

Камчийската долина, съставя издигналата се въ началото 

на стария терциеръ кредна маса на изт. Стара-планина. Това 
издигане е станало и съ нагъвателенъ процесъ, при който 
се очертаватъ две голtми и плитки мулди - северно и 

южно отъ централното било. Освенъ надлъжнитt мулди се 

очертава и наnречн:~та Лудокамчийска мулда. 

Въ това време издигналата се земя обхваща и широ

ката ивица земя, на югъ до Странджанския :-.1асивъ, а на 

западъ до коритото на Тунджа. Отъ тамъ идатъ и значи· 

телни притоци на Луда камчия. Това ни показватъ остатъ

цитt отъ рtчни материяли по тtсното сега вододtлно било 

по лtвата страна на Лудз Камчия отъ Здравченица до 

Подвесъ. 

Втора фаза се започва отъ голtмитt олигоценски 

дизлокации, при които хлътнатината на Луда Камчия при 

Керемитликъ се залива отъ олигоценскитt води. Дали този 

басеинъ е ималъ връзка съ Бургазснитt олигоценни отло· 

жения не може да се каже. По хабитус.ъ, обаче, материялитt 

се различават~, знзчително. Въ всtки случай по това време 

живота на първичната напречна Лудокамчийсна долина се 

поддържа, макаръ и съ голtма бавность. 

Трета фаза представятъ младотерциернитt дизлока

ции. Въ това време се извършватъ ерупциитt въ Бургаско

f\йтошкатэ зона, а на западъ става хлътване на обширни 

области отъ Мокрени и Стралджанското блато до еруптив· 
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ната зона на изтокъ. Значителна часть отъ басейнитi; на 

дi.снитi; Лудокамчийски притоци се обезглавяватъ и тi; по

степенно влизатъ въ басейна на Тунджа. 1 ) Малко по-късно 

Хоталско-Дискотненската хлътнатина се заема отъ младо• 

терциеренъ басейнъ, който регулира оточнитi; води презъ 

пролома, а сжщо е далъ и ниво на високата Лудокамчийска 

тераса. 

Отъ младия терциеръ насетне се започва тихата и по

стоянна работа на долинното уформяване, а заедно съ това 

и на постепенното повдигане на Старопланинската снага. 

За този тектониченъ процесъ допринася твърде много и 

акта на к о р р ела ц и я, който се упражнява отъ южната 

еруптивна и хлътнала зони. И по други мi;ста на Старопла
нинската зона има коррелационни процеси, но при източна 

Стара-планина интезитетътъ на хлътване и повдигане· има 

по-други отношения. Напримеръ, въ Казанлъшкото поле се 
отбелi;зва ззсипване и издигане, а въ Стралджанското има 

облатяване. Последното обстоятелство ни показва, какво 

тукъ процесътъ _ на хлътването е по-силенr, Pi това предиз-

') Въ това време се започва и уформяването на приточната 
система на f\змацитt от,-, Мокренската, Карнобашка и Стралджанска 

хлътнатини. Гол-tмото несъответствие въ относитилни височини на н-t· 

кои отъ притоцит-t е станало причина за отбиването имъ въ други 

долини. Такива случаи азъ споменахъ въ отд-tла орохидроrрафюr. T-t 
еж Марашка река при Мокр~ни ·и Сейменска, отбита отъ старото и 
легло при с. Костенъ. Сжщото н-tщо се извършва и съ черноморскит-t 

притоци, които презъ низкит-t височини между Карнобатъ и f\йтосъ еж 

стигали въ Бургаския заливъ. T-t се обезrлавяватъ и отвеждатъ въ 

Тундженския басейнъ. Остатъци отъ т-tхното легло еж р-tчнит-t мате

рияли при Карнобатъ и седловината къмъ f\йтосъ. Последнит-t проф. 

Иов. Цвиичъ иска да свърже съ замислената отъ него подбалканска 

плиоценска долина, която започвала отъ Карловското поле и, презъ Ка

занлъшкото и Сливенско полета, свърщвала въ Бургаски заливъ. По 

този въпрось азъ имамъ подробни изучвания, които ще публикувамъ 

въ скоро време, обаче, за случая налага ми се да кажа, какво, освенъ 

въ т-tзи м-tста - _ при водод-t;ла Карнобатъ-f\йтосъ - но и означенит-t 

отъ Цвиича р-tчни чакъли 01ъ старото легло на тази долина по Стражата, 

западно отъ Калоферъ, не еж отъ такова естество (fllbrecht Penck 
,,Geologische und geomorphologische РгоЫеmе in Bulgarien", Der Geologe, 
№ 38, S. 869). Значи и тамъ посоченит-t р-tчни чакъли не еж отъ есте

ство да установятъ старо плиоценско подбалканско легло, а еж отъ 

м-tстенъ произходъ. 
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виква и по-силно повдигане въ нагънатия отсрещенъ старо· 

планински поясъ. Последното обстоятелство е причината да 

се поддържатъ и до днесъ младенчески долинни форми въ 

Камчийския басейнъ, а това пъкъ е съпроводено съ твърде 

оживена ерозионна работа по сжщитt долини. 

Проломни долини. 

Много тtсни еж връзкитt на общото геморфологично 

развитие на източна Стара-планина съ развитието на про

ломнитt долини изобщо, защото, както вече имахъ случай 
да отбелtжа, въ общата долина на Камчия процесътъ на 

преломяването е твърде силно застжпенъ. Преломявания еж 

се извършили отъ една страна въ столовата часть на ба

сейна - отъ Смtдово надоле - до Ново село, а отъ друга 

страна такива има въ по-голtми размtри въ нагънатата 

зона. Така тtзи преломявания вървятъ успоредно съ гън

китt или ги пресичатъ напрtки, като отъ по-низка земя 

прехвърлятъ по-високи гънкови области. 

Голtма Камчия, като преминава Герловската котловина, 

за да излtзе въ Смi:;довско-Крумовското поле, пресича ви

соката набърчена антиклинала на Дервишката планина почти 

подъ правъ жгълъ. И въ Герловската иотловина Камчиs~ пре

сичз нtиолкократно надлъжни плоски гънки, но поради 

това, ч~ тази земя съставя неутрална зона между централ

ната и северна гънки, образуванитt тукъ просtчки едва 

стигатъ нtиолко десятки метра дълбочина. Тукъ общо по· 

саката на долината им.s диагонално положение къмъ раз• 

пространението на плиткитt гънки, като за·пазва източна и 

севера-източна посока. Пресичането става по плоскитt ко• 

руби и то напречно, поради което коритото на рtиата обра

зува характерни пречупки, прилични на кол-вне. При това 

мулдово течение и нtколкоиратно напрtчно пресичане на 

корубит-в се получава въ котловината твърде характерната 

с и ар о в идна долиnна структура. 

Успоредно на гънковото протежение множество про· 

ломи се образуватъ и въ горното течение на Луда Камчия, 

отъ Дискотня нагоре. И тукъ рtката прави на нtколко 

мtста напрtчни пресичания на коруби или антиклинални 

бедра. Тамъ долината получава своитt типични ~:олtне или 
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~авои. Напрtчни пре<;ичания правятъ и н'kкои от~ притоцит'k 

на Луца К~мчия - каквито еж р. Котлешница, р. Папазъ

дере, която слиза отъ Гериша и особно р. Боазъ-дере. 

на·й-характерното въ ц'kлата Камчийска долина е на
пречното прзсичане на ц'kлата планина, което Луда Камчия 

прави. То обхваща всичкит'k редици отъ гънки на източна 

Стара-планина отъ F\лмадеренското поле на югъ, до Столо

вата земя нз северъ: И другаде въ България има р'kчни до

линни проломи, но тъй особенъ и тъй характеренъ, като 

Лудокамчийския, н'kма. Има~е случаи, дето р'kката изтича 

отъ друга по-висока планина, да просича втора и трета ре

дица отъ планини, но случаятъ съ Лудокамчийския проломъ 

е единственъ въ България. Изобщо такива случаи еж твърде 

р'kдки въ нагънатит-в планин·и и на другитt земи и конти
ненти. Такъвъ е случаятъ, напр. съ пролома на р. И!iдъ въ 

високит'k Хималаи. Тази р-вка изтича отъ севернитъ скло· 

i:ioвe на планината, извива се на югъ и я пресича напр-вки, 

з1 да слъзе надоле къмъ Пер:::ийски заливъ. 

Сжщото е и при Луда Камчия. Тя съб.ира водит'k си 
отъ южнит'k отд'kли на Ста·ропланинската верига, протича 

~споредно на планината, и то все по южнит'k частj,1 и като 
се извива къмъ се!Зеръ, пресича напр-вки значително по-ви

сокотс средно било на планината въ дълбокъ и т-всенъ про· 

ломъ, за да изл'kзе при южнит'l; первази на Дунавската сто

лова земя. 

Не е достатъчно само да се посочи тази тъй типична 

картина на Лудокамчийската долина. Тя тр-вбва да се обясни 
f\зъ ще изнеса н'kкои факти на наблюдение отъ тази до

лина и чрезъ обяснението имъ ще дамъ б'kгли черти за от

криване историята на развитието на тази долина. 

Раэвитие на Лудокамчийсния напрtченъ проломъ. 

Отъ разширението при Керемитликъ надоле долината 

на Луда Камчия е свързана съ една зона, която е претър

п'kла силни и н½;колко пжти повтаряни нарушения. · Както 

вече каззхъ, първит-в моменти на задълбаване на долината 

водятъ началото си отъ края на горнокреднитt наслоения, 

значи отъ началото на стария терциеръ. 

Въ южната страна на пролома има силно нарушение 
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презъ олигоцена. Нвколкократни по силни промi;ни на ни

вото по това време ставатъ и по севернитi; части на про· 

лома. Ti; иматъ за резултатъ навлизане на морето по тi;зи 

части и отлагане на терциернитi; тукъ отложения. Освенъ 

старотерциернитi; (главно еоценски) наслаги голi;мо е раз

простронението и на новотерциернигв образувания. Сжщото 

терциерно море е отложило на югъ, въ Бургаско, своитi; 

плитковоцни материяли. Тукъ има и младотерциерни на• 

слоения. 

Тi;зи голi;ми дизлокационни процесн, при които като 

се притурятъ и вторичнитi; процепи и младовулканични 

ерупции презъ терциера, а сжщо и честитi; и многократни 

разседи въ вжтрешната часть на планината, показватъ колко 

комплицирана е картината на геологическия строежъ на 

тази часть отъ нашата земя. Всичко това е свързано, може 

да се каже, органически съ морфогенезиса на долината, а 

особно пъкъ съ р8звитието на Лудокамчийския проломъ. 

Не може да се откаже голtмото значение на текто

ничния строежъ на дадена планина, както и на геологи

ческия и съставъ върху генезиса на нейната морфология, 

но все пакъ признанието на това влияние не може да ни 

заведе къмъ едно начало, когато датира долинното развитие. 

Излизайки отъ днешеото положение на геоморфологичнитi; 

отношения, ние не можемъ да си помислимъ - даже за 

моментъ - възможносrьга, щото една тъй голtма скулп

турна работа да бжде извършена отъ толкова малка ивица 

вода, каквато днесъ ни се представя Луда Камчия - про

вираща се презъ тi;снини и ущелия, за да излi;зе на север

ната по-низка земя. 

За случзя трtбва да се вземе, както приехме по-горе, 

едно начало, което значително ще трi;бва да се отличава 

отъ сегашното, както по морфология така и по строежъ, 

Началото на нашата долинна система ние приехме въ една 

предтерциерна туловищна повърхнина (Rumpfflache). Тази 

туловищна повърхнина е С!'!ързана съ напр-вчната първична 

антиклинала при Сакаръ-планина · и Вратникъ (Демиръ-Ка
пияJ, съ rtхното продължение къмъ Сливенска планина 1). 

') Вi,роятно, въ връзка съ тази стара антиклинала, дълбоко nодъ 
която еж се издигнали въ отдълни щокове еруптивни маси, се нами• 

ратъ и Сливенскитъ термални извори. Последнитъ еж въ връзка сжщо 

и съ надлъжната разседна подбалканска линия. 
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Отъ тукъ на изтокъ става постепенно падение, въ което се 

обособява въ общи черти днешната рtчна система на Кам

чия. Разбира се, и до това време смtната на разнитt гео

логически епохи се е придружавала съ чести тектонични 

нарушения въ тази зем~. Всtко морско заливане е завар· 

вала и значителни геоморфологични промtни, които въ 

основата си иматъ съвсемъ специфични геологически струк

тура и строежъ. Като се излиза отъ това положение, цен

тралното нагъване ще трtбва да се проследи въ по-далечни 

времена, отколкото е началото на терциера. Това обстоя

телство дава възможность да се разбере, защо днешното 

орографско било не съвпада съ сжщинския антиклиналенъ 

гребенъ на нашата нагъната зона. Подъ млад~тt горно

кредни наслоения има съвсемъ цискордантно разположение 

на nластоветt. Това е последица на смi:;на на море и суша . 

Счетохъ за умtстно да изтъкна тtзи положения, за да 

може да се разбере, че едно последователно и непрекжс

нато наслоение на креднитt геологически материяли тукъ 

не може да се установи. Строгата последователность би 

изисквала и по-друга структура и геологически строежъ. 

Първичната пултовидна повърхнина се изработва въ 

най-горнитt пtсъчно-мергелни и варовикови горно-кредни 

наслойки. 

Вънъ отъ напрtчната коруба при Вратникъ, по високото 

землище между Сакаръ и f\йтошката еруптивна зонаима, отъ 

f\йтосъ къмъ Лонгоза, така еж.що напрtчна мулда. Това 

показва, какво преди голi:;мит-t. дизлокации, които еж се 

извършили въ началото и края на олигоцена и долния мио

ценъ, по Камчийската долина сжществува низка тектонична 

зона, съ общо източно и севера-източно падение. 

На много мt.ста гънкитi:; на изт. Стара-планина ни от· 

криватъ очертанията на предмиоценската стара повърхнина. 

f\ко тепърва следъ миоцена или още по-късно биха се обра

зували старитi:; дълбоки гънки, то твърде характерниятъ 
профилъ, отъ носъ Емине . на западъ, не би се образувалъ 

въ този видъ. Миоценската Бургаска ерупция, по което 

време става и хлътването на тази земя по разседната Еминска 

линия, е заварила една доста уформена градежна структура. 

Голt.мата Еминска антиклинала се пресича по надлъжната 

си ось, при което южниятъ отломъ потъва низко, а север

ниятъ остаьа стотици метра nо~високо. 
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По-нататъ1<ъ, 1<ато очертавахъ тераснитt форми, азъ 

отбел-взахъ за пролома тераси съ по-друга относителна ви· 

сочи.на. Причината на това различие може да се съгледа 

само въ обстоятелс:твото, че проломната земя показва по· 

степенно повдигане. Вънъ отъ това сжщитt тераси тукъ 

по1<азватъ и !lоследователно понижение къмъ дветt страни 

на пролома, а къмъ средата се повдигатъ най-високо. 

Въ развитието на Лудокамчийс1<ия проломъ, следъ 

всичко до тукъ казано, ще могатъ да се просле~ятъ почти 

сжщитt фази на развитие, ка1<вито приехме за цtлата 

область на изт. Стара-планина. 

Като п ъ р в а фаза отъ развитието на пролома ще трtбва 

да се означи времето, когато еж отложени остатъчитt от1::. 

рtчни шотери по височинитt отъ Здравченица до Подвесъ 

Този е и най-продължителниятъ периодъ отъ развитието на 

пролома, 1<огато, наредъ съ повдигането на централната 

область, сиречъ, заедно съ стру1<турното оформяване се из

вършватъ две нtща : 
а. Образува се съвсемъ дребната градежна структура 

на наслоенията и 

6. Отнася се изобилно количество материяли отъ по

върхностьта на надигащитt се маси, при което общата ви· 

сочина на планинс1<ата снага се понижава на нt1<олко сто

тици метра. Последното положение се подкрепя отъ обстоя

телството, че 

1. Дребнитt гън1<и не могатъ да се образуватъ, ако 

надъ тtхъ не се е упражнявало силно вертикално налtгане, 

а въ такъвъ случай тtхното образуване ще да се е извър

шило дълбоко. 

2. Днешното стратиграфско положение на сжщитt 

дребни гънки показва, какво значителна часть отъ тtзи верти

кално пресуващи материяли не е на мtстото си. Tt еж 

отнесени. 1) 

За начало на втора фаза ще трtбва да се посочи 

времето, когато ставатъ дизлокациит-t презъ олигоцена. Те

расит в отъ това време по долината еж означени, 1<ато 

в т о р и по височина, обаче, сжщитt не се отбелtзватъ въ 

') На страница 9, 80, 81 . .. се даватъ по-подробни указания за 

този процесъ. 
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' 
пролома. Надигателниятъ процесъ тукъ е билъ по-силенъ, 
поради което последнитi, бързо еж издигнати и подложени 

нq лесно и бързо унищожение. 

Т р е т а фаза настава отъ младотерциерния периодъ 
насетне. Отъ това време въ пролома има запазена само 
една незначителна часть отъ терасата при Тикенликъ. 

Четвърт а фаза отъ развитието на пролома е въ 

дилувиялно време. То може да се свърже съ движения, не 

вече на нi;кои дi;лове отъ областьта на изт. Стара-планина, 

а · съ негатив нит-\:; и позитивни предвижвания на Черномор

ското ниво. 

Като остатъци отъ старото - преддилувиялното - ниво 

на Лудокамчийския проломъ ще трi,бва да се означи висо

чината на последнята, или трета тераса, която започва отъ 

нивото на Дискотня, та презъ Бояларъ и Чифликъ-махле. 

свършва съ изхода на пролома, при Ченге. Задълбаването 

срi;дно отъ 40 до 50 метра за нашия проломъ презъ дилу· 
виума не е малко, особно, като се има предъ видъ относи

телната и абсолютна височина на планината по тi;зи мi;ста. 1) 

Презъ дилувиялно време ставатъ нi;колкократни дви

жения на Черноморското ниво, обаче, за задълбаването на 

нашия проломъ е отъ значение първото и значително пони

жение на това ниво. При това положение на ерозионни ба

зиси, освенъ проломнитi, части, задълбаватъ се и главнитt; 

долинни корита. Силно се задълбава Голi;ма Камчия дори 

до изхода на Преславския проломъ. Едновременно съ това 

става и значителното задълбаване на Провадийския проломъ 

отъ блатистата земя под ь Нови·пазаръ до морето. 

Последвалото следъ това позитивно движение на черно

морското ниво спира за продължителенъ периодъ процеса 

') За илюеrрация на размъритъ на задълбаване тукъ моrатъ да 

се приведатъ нъкои положително установени случаи на дилувиялно за

дълбаване на алпийски долини. Напр. за Salzach (въ 0 Geologische Bil 
der vоп der Salzach", 1894 r.). Wehпer опредъля дилувиялно задълбаване 
на 120 до 150 метра. f\ за времето след ъ, дилувиялното заледяване по• 
късно Briickner и Репсk преценяватъ задълбаване отъ 20 метра. (Briick
ner: ,,Die Vergletscherung des Salzachgeblets", Geogr. f\bh. 1 1886; Реnск 
„Die f\lpen im Eiszeltalter" Bd. 1 1909, Leipzig). Dr. Fг. Machatschek (въ 
,,Morphologische Untersuhungen in den salzburger Kalkalpen", 1.922. Ber
lln) преценява задълбаването на сжщата долина презъ и следъ ледни
новия периодъ на 270 метра. 
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на задълбаването, както въ пролома, така и въ долнитt 

части на долинитt. Отъ този моментъ започва запълването 

на тtзи низки части, като последица на което е и образу
ване на заливани и заблатени мtста въ Лонгоза и по-горе. 

(Фот. № 9, 27, 28, 29). 

Столовъ д'Блъ. Вънъ отъ своето развитие по нагъна

тата зона на Стара-планина, долината на Камчия има и 

единъ Стол о в ъ д t Ji ъ. Той започва огъ долината къмъ 

Чикендинъ, юго-западно отъ Ески Ддумая, следи политt на 

Дервента и Дервишкия балканъ, еж.що политt на Драгоев

скитt и Смtдовски височини, отъ Байрямъ-дере на изтокъ 

се приближава повече до коритото на Камчия, но вече къмъ 

Реджепъ-махле отстж.пва надtсно - къмъ Тушовца. Отъ 

тамъ надоле следи все политt на планината дори до с. Пред· 

жа, отдето презъ седловината, която свързв~ Предженското 

разширение на Камчия <:;ъ това на Ченге, той държи все 

политt на планината и то отъ дtсна страна на съедине

нитt рt.ки. Коритото на Голtма Камчия отъ Преславския 

проломъ надоле е изключително въ столовата земя, Съ ба

сейна на притока Врана тя навлиза далечъ навж.тре въ Сто• 

ловата земя, а леглото и почти мие политt на Шуменското 

и Кюлевчанско плата. Отъ Реджепъ-махле надоле, рtката 

протича презъ самата столова земя, като образува дdа, ма

каръ и кж.си, но доста типични пролома - този надъ Ред

жепъ махле, между f\ ркотинъ и Караджа дере и този подъ 
Преджа - Казалъкския проломъ. Отъ тамъ надоле ко

ритото навлиза въ Новоселската плоска мулда и въ Лонгоза. 

Столовата земя се състои изключително отъ креднитt 

отложения, въ основата на които по тtзи мtста стоятъ 

типичнитt за тази земя неокомски бt.лизняво-сивка.ви мер· 

гелни шисти. 

Падението на тtзи шисти е отъ твърде голtмо значе

ние за морфологичния обликъ на столовата земя. Надъ тtзи 

шисти почти навсtкж.де - де съ по-малка, де съ по-голtма 

дебелина - еж наслоени и по-млади кредни отложения, а 

въ източната часть на земята, дето креднитt наслоения еж 

снишени по-низко, височинитt еж заети отъ старотерциерни 

наслойки (главно еоценъ, представенъ съ нумулитния варовитъ 
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пtс.ъчникъ), а въ низинитt надъ тtхъ с.ледватъ младотер· 

циерни отложения (главно миоценъ, предс.тавенъ с.ъ меди

терански мергели, спзниодонтс.ки варовници, и плиоценски 

пtсъци). 

Още въ началото си, въ Камчийския басейнъ, столов;1та 

земя има сев.·източно падение и стига до долината на Про

вадийска рtка. Отъ тамъ на северъ падението, макаръ и 

спабо, има обратна посока. Така че, съ Провадийската до

лина и нейното продължение на западъ, има да се очертае 

една с.ъвсемъ плоска и широка мулда (синклинала). Естест

вено, че дtсното или южното рамо на мулдата, порадй влия

нията на нагънатата зона, съвсемъ не е еднообразно накло

нено. На две мtста, главно по Шуменското и Проваднйското 

плата, се образуватъ секундерни мулди, ограденн въ запад

нитt си части съ плоски напречни коруби, които по-ната· 

тъкъ опредtлятъ хидрографската подземна (карстова) и над

земна мрежа. Тtзи вторични копанообразни мулди еж заели 

доста протежение отъ общата Камчийска мулда въ столо

вата земя, поради което къмъ басейна на Камчия остава 

твърде малко земя. Отъ Смtдовското колtно на изтокъ 

вододtлното било на рtката отъ лtва страна е твърде 

близко до нейното русло. 

Resume 

En exoosзnt les recherches geographiques et morpholo
giques sur la Stara-Planina de l'Est et sur la vallee de la Kam
tchia, j'insiste particulierement sur la geomorphogenie de cette 
region. Comme, dans le corps · de la Stara-Planina qui non 
seulement deverse ses eaux directement dans la Mer-Noire, 
mais encore offre un elargissement de la chaine montagneuse 
dans cette region, le bassin de la t<amtchia presente tin taЬleau 
de paysages typiques, il faudrait donner а cette partie de la mon
tagne le nom general de Stara Planina de Kamtchia. 

Un anticlinal transversal qui part de la partie eruptive 
des .contreforts de Sliven, se dirige au Nord . et, traversant 
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Guerich et Zelenitch, va vers !а Sakar-Planina. De la, il embrasse 
la partie peripherique de !а terre tabulaire de Guerlovo et finit 
par l'extremite occidentale de la m::mtagne plissee dite Dervict1ka. 
Cette pente transversale marque aussi la limite entre la Stara
Planina centrale et lз Stara-Planina orienta(e. 

Les plis de la Stara-Planina de Kamtchia commencent а 
partir de се plissement et souvent, а plusieurs endroits, n'ont 
presque pas de rappoгt avec les terres situees а l'ouest. Par 
exemple, les plis limitrophes du nord, qui portent Ie nom 
general de Dervichka-Planina, commencent а Kartarla et au 
plзteau d~ Tchikedin ou ils perdent, en s'etendant а l'ouest, 
leur caractere de terres plissees et se transforment en terres 
tabulaires. 

Tandis que la partie de la Stara-Planina du nord-ou=st 
s'arrete а la terre tabulaire, celle du ·sud-est est tra· 
versee par les processus de dislocation. Cependant, ces der
niers s'effectuent а un moment assez avaпce -du develop
pement de la structure de la Stara-Planina. Des processus 
de fl~xures et de failles, accompэ.gnes d'une activite vo/canique 
recente, abaissent la partie du sud-est еп etaЫissant de la sort= 
des limites m )Гphologiques nouvelles de !а montagne dans cette 
region. Les regions tres nettes de flexures sur la partie occidentale 
des silhouettes meridonale~ de /а Stзra•Planina de Kamtchi з, ainsi 
que les decoupures de l'anticlinal d'Emine sont les meilleurs 
indices de la rupture recente de la montagne а cet endroit-la. 
Cependant, les traces n'en sont pas tout а fait effacees. Des 
handes de pierres calcaires superieures, de marnes et de gres 
empruntees а la masse de l'eruption recente s'etendent daris 
la direction du massif de la Strandja et se terminent au littoral 
de la Mer-Noire. Ces bandes prennent aussi la direction est
sud-est, de meme que les plis de la Stara-planina de 
Kamtchia. 

La geomorphogenie du systeme des vallees dans /а region 
de la Stara-Planina orientale est tres etroitement liee aux pro
cessus de la formation de cette terre, au point de vue de l::i 
structure, et, еп meme temps, elle depend aussi de la nature 
des materiaux geologiques qu'on у trouve . Cependant, les modifi
cations tectoniques consideraЫes dont le developpement progressif 
de la structure fut entrecoupe ont du amener de tres grandes in-
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fractions qui eurent pour effet d'ecarter sensiЫement l'aspect 
morphologiqu~ de Iз terre des formes structurales actuelles. 

La geomorphogenie de la Stara-Planina de Kamtchia 
s'est effectuee en trcis phases typiques: 

1. Le point de depart du systeme de vallees de la Kam
tchia peut etre situe au moment ou, au debut de l'ancien ter• 
tiaire, les materiaux cretaces sont eleves au-dessus du niveau 
de la mer. L'e/evation est accomplie раг un processus de plis
sement qui fait naitre deux synclinaux peu profoпds, au nord et 
au sud de Ia crete centrale. Outre ces deux pentes longitudi
nales, un autre synclinal transversal et peu profond prend nais
sance; c'est le synclinal de la Louda-Kamtchia ou l'on trouve 
aussi de nombreux synclinaшc longitudinaux, tres courts, ainsi 
que nombre de failles. 

Le terrain eleve comprend aussi la bande assez large 
comprise entre le massif de Ia Strandja, au sud, et le bassin 
de la Toundja, а l'ouest. C'est de la que prennent /eurs sources 
nombre d'affluents consideraЫes de la Loudз-K:1mtchia. Les amas 
de pierres fluviales et les graviers accumules sur l'etroite ligne 
de partage des eaux de la Loudз-Kamtchia, entre Zdravtchenitza 
et Podvesse, sont des restes de leurs bassins. 

2. La deuxieme phase commence au moment des grandes 
dislocations oligocenes, lorsque 1~ formation structurale est con
sideraЫement renforcee, ainsi que l'intensite de la glaciation sur 
le defile transversal de la Louda-Kзmtchia. 

3. La troisieme phзse est p,osterieure aux dislocations ter
tiaires recentes; elle peut etre situee а l'epoque ou s'effectuent 
les eruptions d JПS la zone de Bourgas. f\i"tos, et ou а lieu, а 
l'ouest, l'affaissement des regions tres vastes comprises entre 
Mokreni et la plaine de Komarevo, ainsi que sur le marais de 
Straldja. f\ cette epoque-la se produit aussi Ia disparition des 
sources de plusieurs affluent$ de droite de la Louda-Kamtchia 
et Ia· formation de Ia ligne de partage des eaux tres etroite, а 
cet endroit-Ia. 

Le processus de l'elevation ou de la formation structurale 
de la Stara Planina de Kamtchia est accompagne d'un mouve
ment correlatif des parties affaisi;ees, au sud. 

La plus caracteristique de toutes les vallees еп gorge, 
c'est la vallee transversale en· gщge de la Louda· Kamtchia. Elle 
rer1ferme presque toutes les series de plis de la Stara-Planina 



Източна Стара-планина й долината на р. Камчия 121 

orientale, et cela precisement а l'endroit ou ces plis sont les 
plus nombreux, les plus compliques et souvent accompagnes 
de failles loпgitudiпales. On trouve _ailleurs, en Bulgarie, des 
vallees transversales et des gorges, tnais on n'en trouve poiпt 
qui soient si caracteristiques que la vallee de la Louda-Kam
tchia. Nous avons des са'> ой la riviere, s•ecoulant d'une mon· 
tagne plus haute, traverse une deuxieme et meme une troisieme 
serie de montagпes, mais le cas de Ia gorge de la Louda·Kam
tchia est unique. Generalement, les cas pareils sont rares meme 
dans les m')ntagnes plissees des autres pays et continents. Tel 
est, p:ir exemple, Ie cas de la gorge du fleuve lndus, dans le . 
haut Himalaya. Се fleuve prend sa source dans les versants 
du 11ord de Ia mont:1gne, tourne au sud et coupe la haute crete 
pour descendre dans le Golfe persique. La Louda-Kamtchia offre 
uп cas identique. Elle ramasse ses eaux dans les versзnts du 
sud de la crete oro@raphique, coule d'abord а · travers une val
lee traпsversale, fait tout d'un coup un coude au nord pour 
traverser la montagne par u11e gorge etroite et roch::use, co11ti
nue ensuite s .:1 marche dans la terre tabulaire_ et jette ses eaux 
daпs la Grande Kamtchia. 

On ne зaurait comprendre la forme, grandio1;;e et tres pro
Ыem,t;que de la gorge de la L')uda-Kamtcbla qu' apres avoir 
pris еп considerati.on Ies particularites de la form:1tion stп1cturale 
du bassin de la Kamtchia. Les formes de terrasses dans la 
vзllee de la Louda-Kamtchia, qui sont Ies seuls temoins vivants 
de son developpement progressif, ainsi 4ue· Ies diverses hau
teurs sur Iesquelles on trouve des restes de depбts fluviaux et 
de gravier, sont les ind_ices les plus surs du processus du de
veloppement. 

La terrasse la plus haчJe, representee d'une fac;on si ty• 
pique d шs la partie longitudinale dP. la vallee, fait totalement 
defaut dзпs la partie transV'ersale. La deuxieme terrasse - ge· 
пeralement plus bзsse - marque, dans ld gorge, une augmen
tation de 40 а 50 metres de hauteur par rapport а celle qu'elle 
atteint dans la partie longitudinale. Се/а denote uпе difference 
apparente au point de vue d:: l'intensite da l;a1 formation struc• 
turale dans les regions centrales et peripheriques de la ·montagne. 

Correspondant aux phases qu'on а fait ressortir dans le 
de 1eloppement general de la Stara-Planina de la Kamtcnia, on 

• 
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peut aussi noter quelques etapes dans le de:veloppemerit de la 
gorge transversale de la Louda-Kamtchia. 

On peut situer I а р r е m i е r е р h а s е au moment ou les 
graviers fluviaux ont etedeposes sur les hauteurs de Zdravtchevitzз, 
jusqu'a Podvesse. C'est /::1 i:,eriode la plus Iongue d.:1.ns le 
developpement de la gorge, durant laquelle, а сбtе de l'eleva
tion de la region centrale, c-a-d. de la formation structurale 
tres intense, eurent lieu deux phenomenes: 

а) La structure tectonique des couches la plus menue est 
formee, et 

Ь) Nombre de materiaux, pris а la surface des masses 
en elevation, sont emportes; en meme temps, la hauteur gene
rale de \а montagne baisse de quelques centaines de metres. 
Cette derniere supposition est confirmee par le fait que: 

1. Les plis peu profonds n'auraient pu etre formes, s'ifs 
n'avaient subl l•infiuence d'une pression verticale consideraЫe 

et, dans се cas, leur form1tion aurait dQ s'effectuer а une cer
taine profondeur. 

2. La disposition actuelle stratigraphique de ces memes 
plis peu profonds prouve qu'une partie consideraЫe des mate
riaux exeri;ant la pression verticale n'est plus а sa р\асе. 

Comme debut de \а d е 11 х i е m е р h а s е, il faut designer 
l'epoque ou s'effectuent les dislocations oligocenes. Les terras· 
ses de cette epoque tiennent, dan~ la vallee, le second rang au 
point de vue de leur hauteur, mais elles manquent dans 
la gorge. 

L а t r о i s i е m е р h а s е commence а partir de la pe
riode tertiaire recente. Оп пе trouve de cette epoque, dans la 
gorge, que la terrasse pres du village Tikeпlik. 

L а q u а t r i е m е р h а s е du developpement co'incide avec 
l'epoque diluvienne. Оп peut rattacher се developpement aux 
derniers mouvements negatifs et positifs du пiveau de la Mer-Noire. 

11 faut noter, comme un reste du niveau antediluvien de 
la gorge, la hauteur de /а derniere - troisieme - terrasse qui 
commence aupres de Diskotnia (le commencement de Ia gorge 
transversale) et, traversant Boyalar et Tchiflik-mahle, finit еп 

meme temps que la gorge, aupres du village Tchengue. C'&st 
de cette epoque que la gorge accuse, au point de vue de Ia 
profondeur, un abaissement moyen de 40 а 50 metres. 
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f\pres \е mouvement negatif du niveau de la Mer•Noire 
durant l'epoquc diluvienne, !а gorge se creuse consideraЫement. 
F\ се moment-la se creuse aussi !е bas'>in principal de la vallee; 
quant а !а Kamtchia, се creusement s'etend jusqu'a !а gorge de 
Preslav. 11 atteint plus de 100 metres au-dessous du bassin tres 
bas d'aujourd'hui. f\pres !е mouvement positif postdiluvien du 
niveau de la Mer-Noire, les parties de la vallee si fortement 
creusees sont envasees de nouveau - au dessous, de vase 
marine et de saЫes littoraux, au dessus. de formations al\u 
viales et de vase fluviale. 
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№ 19. - Набърчени наслоения въJlреславския проломъ, до карстовия 

изворъ „f\вджи". 

Фоr. Ж. Р8;,ев1, 
}'(2 ~О. - Юга-източна часть на „Светото Блато". 



Фот. Ж. Радевъ 

№ 21. - Северна часть на „Светото Блато", заедЕо съ „Калето". 

фот- Ж. Р~дев» 

№ 22. - Пресt.чената скала въ Ески-Джуr1айския проло.'!ъ. 



Фот . Ж . Рад~въ 

№ 23. - _Горния изходъ на Ески Джумайския П ?Оломъ (срещу 
с. Дервентъ). 

Фот. Ж. Радевъ 

№:!224. Карстовия изворъ подъ Марина_:дупка въ Дервентския проломъ. 



----------------------- ------~===-- ·--· 

Фот, }k., Ра;,.евъ 

№ 25. - Луда Камчия , низка тераса и меандъръ надъ с. Манолецъ. 

Фот. Ж, Рэдевъ 
№ 26. - Завоятъ на Луда Камчия заjпроломната долина; устието на 

Боазъ Дере, отъ дветt. страни низката тераса.J 



Фот, Ж. Радевъ 

№ 27. - Сбирането на Голi;ма и Луда Камчия при с. Сандъкчи. 

Фот. Ж. Радевъ 
№ 28. - Р. Камчия подъ устието на Луда Камчия . Десно с. Сандъкчи. 



Фот : Ж. Радевъ 

№ 29. - Р . Камчия въ Лонгоза - къмъ устието. 

<1 от. Ж. Радевъ 

№ 30. - Проломъ на р. Врана, полегнала на юrъ коруба, по-горе оп, 
изnравенитt ска.[!и . 



Цена 95 лева 




