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Проф. Д-ръ Анастасъ Т. Иширковъ
Животъ и

обществена дейность

На 6 априлъ 1937 г., точно напълнилъ 69 години, завърши
земния си пжть най-крупната фигура всрtдъ българскитt гео
графи, проф. д-ръ А. Иширковъ. Нъколкото реда, които трtбва
да се отдtлятъ за голtмата му и всестранна дейность като
ученъ и общественикъ, въ страницитt на това издание, чиято
първа книга бt изцtло посветена нему, еж само скроменъ
опитъ да се даде представа за това,

което

е направилъ

той.

Защото въ историята на българската географска наука, когато
тя бжде написана, най ценнитt страници, тия, които се отдt
лятъ за челницитt на една епоха, еж предопредtлени за Ишир
кова. Той е родоначалникъ на модерната българска географска
наука, не само чрезъ йаучнитt си трудове, но и чрезъ препо
давателската си дейность, като

пръвъ и дълги

години

един

ственъ професоръ по география въ нашия У ниверситетъ.
Професоръ А. Иширковъ е роденъ на 5 априлъ 1868 г.
въ хубавия градъ Ловечъ, който още преди освобождението
се е славилъ съ просвtтено и родолюбиво гражданство. Баща
му, кафтанджия по занаятъ, се поминалъ
много
младъ,
оставяйки единственото си дете на една и половина годишна
възрасть. Просвtтената му майка, която била завършила II класъ
отъ класното училище, се заела съ възпитанието и образова

нието на невръстния си синъ. По време на Освободителната
война, когато ловчанци бtгали къмъ Севлиево, тя умира изъ
пжтя. Иширковъ би.~ъ прибранъ тогава отъ майчинитt citi роди
тели дtдо Цочо и баба Гаца . Споменитt отъ детскитt си
години той слага въ първитt си литературни творби, нtкои
отъ които, като
Дt до ми
м е из ц t р и, ни сочатъ каква
голtма привързаность и обичь той е хранилъ къмъ дtдо си
и баба си. При тtхъ той завършилъ трети класъ. Презъ сеп
темврий 1884 г. се записва въ Габровската гимназия, тогава
едно QТЪ малкото добре уредени срtдни училища въ Бъл
гария. Тамъ Иширковъ учи IV, V и VI класъ. Прес.ъ януарий
1888 г., когато той билъ въ последния, седмия класъ на
гимназията, избухва ученическа стачка, и гимназията бива вре
менно закрита. Иширковъ не пожела да се презапише отново
тамъ, а отива въ В. Търново, гдето презъ юлий 1838 г. полу
чава свидетелство за завършване срtдно образование. Под
бужданъ отъ най-въ::вишени родолюбиви чувства, той поисква

отъ Министерството на

народната

просвtта

да

бжде

назна-
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чен ь за о:новенъ учитель въ нtкои отъ поrраничнитt области
на България. Но вмtсто учителско мtсто той получава предло
жение да следва съ 60 лева месечна стипендия Висшия педа•
гогически курсъ, който бива откритъ презъ есеньта на 1888 г.,
въ София, съ задача да подготви учители за срtднитt училища.
Иширковъ приема това предложение и постж.пва въ Историко

филологическия

отдtлъ. Презъ

1891

год., наедно съ

34

други

свои съвипусници, Иширковъ завършва Висшето училище, както
е билъ преименуванъ курса. Той и другаритt му еж. първитt
люде, добили висше образование въ новоосвободена България.
Преподавателитt на Иширкова еж. били : д-ръ Л. Милетичъ,

д-ръ Ив. Георговъ, д-ръ А. Те~доровъ - Баланъ, Ст. Стани
мировъ, д-ръ Ив. Шишмановъ, Иосифъ Ковачевъ, Никола Ми
хайловски и Иванъ Даневъ.
Презъ есеньта на 1891 г. той бива назначенъ за учитель
въ Варненската мж.жка гимназия, гдето преподава география,
български езикъ и краснописание, понеже предметътъ история,
неговата по-тtсна специалность, се
заемалъ отъ другъ препо
даватель. Тази си първа година той не можалъ да довърши,
защото получава

нова държавна стипендия,

за

да отиде да се

специализира по славянска филология въ 'Лайпцигъ, тогава едно

отъ най-известнитt срtдища на славистиката. Причината за да
получи тая стипендия еж. разказитt и стиховетt, които той
пише още като студентъ и които обръщатъ внимание на пре
подавателитt му.
Въ Лайпцигъ Иширковъ разширява мого познанията си,
слушайки въ продължение на две год1ши известнитt учени:

Лескинъ (славистъ), Лампрехтъ (историкъ), Ратцелъ (географъ)
и Фолкелтъ (философъ). Въ началото на специализацията си,
вниманието му е спрtно повече върху история. Презъ лtтото
на 1893 г. той прекарва въ Нанси, за да разшири
по знанията
си по френски езикъ. Въ богатит·в библиотеки на тоя градъ
той пр~учва много исторически съчинения, бележкитt отъ които
му
послужватъ при първитt му исторически статии, които
еж. и неговитt първи научни статии. Презъ 1894 г.
издръж
ката на всички

държавни стипендиянти въ чужбина била

пре

кж.сната. Иширковъ е тр·:вбвало да се прибере въ България.
Благодарение обаче на
материалната помощь,
която му оказ
ватъ братовчедитв му Стефанъ и
Иванъ Ватеви,
той остава
още една година, която той посвещава изцtло на география.
Тогава
Иширковъ приготвя
докторската си дисертация при
прочутия
географъ
Ратцелъ, отъ когото пазеше най-отлични
спомени.

Завърналъ се въ България, той бива назначенъ за учи
тель въ първа мж.жка гимназия, па 1. IX. 1895 г. Обаче и този
пж. ть той не довършва годината, понеже бива изпратенъ отново
на специализация,

съ

огледъ

на

тедра по география въ Висшето

предстоящата за

училище.

откриване ка

Сега той отива въ

t
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Берлинъ, nри голtмия

географъ

Фердинандъ

фенъ. Тамъ прекарва лtтното полугодие на
странно

подготвенъ, и

III

спрtлъ изцtло

фонъ Рихтхо

1896 г. Така все

вниманието си върху

географията, Иширковъ заема съ конкурсъ редовната доцен
тура по география и обща етнография, на 1. II. 1898 г. Съ
това се отваря нова и славна страница въ
историята на бъл
гарската география. Отъ тогава, та до юлий 1933 . r., когато

тръбваше да се отегли по болесть оrъ Университета, въ про
дължение на 35 години, той застжпваше тая научна дисци
плина. През ь 1909 той става редовенъ професоръ.
Иширковъ е пионеръ въ бъшарската географска наука
въ пълната
смисълъ на тая дума.
Преди него
географски
трудове, писани отъ българи върху Бълrария, ·почти не е имало.
Въ Висшето училище география не е била застжпена. Учебни
цитt за срtднитt училища еж били компилации
или непри
годени за нашитt условия преводи отъ
руски автори. Ишир
ковъ пише научни трудове, чете лекции по география и обща
история и обща етнография,
разкритикува учебницитt и
по
сочва какъ трtбва да се пишатъ тъ, и взема отъ друга страна
дейно участие въ управлението на Университета. Тrи пж ти той
е билъ деканъ на Историко-филологическия факултетъ, единъ

пжть ректоръ, и то презъ извънредно важната

1915/ 1916

учебна

година, и много пжти членъ на академическия
съветъ.
Като
пръвъ професоръ П() география и пръвъ уредникъ на Географ
ския институтъ при Университета, той слага основата на библио•
теката и богатитt му сбирки. И въ последния си
заветъ, той
пакъ не ги забравя, ос rавяйки книrитt и другитъ си географ
ски пособия на него. За да може нашиятъ Университетъ да
достигне

на

так а ва

завидна

висота,

се

дължи

на

дългодиш

ната и неуморима работа на това първо поколtние професори,
къмъ които принадлежи и Иширковъ,
чиито редове
всtки
день орtдяватъ.
Многобройни еж учепицитt на Ищиркова. Това еж почти
всички сегашни учители по география. Но и другитt универ
ситетски преподаватеJIИ по география, покойници или живи, еж
израстнали всрtдъ атмосферата и грижитt които той е пола ·
галъ за тtхъ, още

като

негови

студенти,

или

пъкъ

като

асистенти.

Общественит-1:, заслуги

на

Иширкова

не

се

изчерпватъ

само съ това. Неговото значение като защитникъ на национал
ната

ни

кауза,

така

справедлива

и

така

оспорвана,

е

много го

лtмо. Географско-етнографскитt му изследвания еж една пълна
научна обосновка на идеалитt на българския народъ за нацио
нално и държавно обединение. Спокойно, методично и съ пълна
научна безпристрастность, той излага неизчерпаемитt доводи за

справедливостьта на бълrарскитt искания. Дори въ моментитt
на всеобща национална екзалтация около Балканската война, той
не се подалъ на временни увлtчения и не е измtнилъ на на-

Г. Гунчевъ
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учната си съвtсть, ако и да е билъ подтикванъ за подобно
нtщо отъ официалнитt срtди.
Презъ 1913 г. Иширковъ бt членъ-съветникъ на бъл
гарската делегация

за

сключване на

мирния договоръ въ Бу

курещъ. Тревогитt, които той изживява тамъ, причиняватъ за
харната болесть, която той имаше до края на живота си. Той
е пращанъ два ПУ..ТИ въ Германия съ политико-културни мисии.
Презъ голtмата война той прекарва около три години въ Швей 
цария (1916 -- 1919 r.), въ трескава научна и полемизаторска
дейность, :Jащищавайки въ това срtдище
на международната
поJштию1 българската кауза. Най важнитt му трудове на чужди
езици еж излtзли презъ това време.
По-голtмата часть отъ нашитt меморандуми до конфе
ренцията за миръ въ
Парижъ еж написани отъ него или съ
неговото дейно участие.
Иширковъ е
представялъ нашия
Университетъ много
пжти въ чужбина, било на юбилейни чествувания,
било на
международни или славянски конгреси по география, членъ бt
на

редица

наши

и

чужди

научни

институти

и

сдружения,

които подробно еж изредени въ юбилейния му сборникъ. Въ
управлението на Народния етнографски музей, той взема дейно
участие отъ 1909 г. насамъ, като
членъ на музейния коми
тетъ. Участвувалъ е въ редактирането на редица научни пери
одични

издания

или

списания.

Многостранната научна и обществена дейность на тоя
достоенъ синъ на будния предбалкански rрадъ Ловечъ, всtкога
изпълненъ

съ

чувства

на

дългъ

къмъ

народъ

издига между най-голtмитt и заслужили синове

и

родина,

го

на България.
Г. Гунчевъ

Научна дейность

Дългогодишна, сложна и многостранна е научната дейность
на проф. Иширковъ, затова, съ мtстото което разполагамъ, едва
ще мога да засегна само нейнитt главни страни.
Българската география води началото си отъ преди 100
години, именно отъ 1835 година, когато Неофитъ Бозвели, Хи
лендарецъ, написа първата българска книга учебникъ по
география. Но нашата научна, модерна географска наука почна
да се развива много по-късно, отъ 1898 г., когато въ нашия
Университетъ се основава катедра по география и се назначава
редовенъ доцентъ при нея нашиятъ сега скжпъ покойникъ д-ръ

Анастасъ Иширковъ.

Изобщо

географската

новата, модерната географска наука,
предметъ, така и такъвъ методъ, се
и постепенно до края на този вtкъ
въ всички европейски университети.

наука е стара,

но

както съ свой собственъ
създаде презъ 19 вtкъ
й бtха отворени вратитt
Отворена й бt вратата и

t
на нашия

Проф. Д-ръ Анастасъ Т. Иширковъ
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Университетъ. Но при обстоятелството, че, отъ една

страна, това става у насъ сравнително по-късно и е трtбвало
да се бърза съ развитието на новата география, а отъ друга
страна, че нейнитt задачи еж много и сложни, трtбва да под

чертая още сега, че е особно щастливъ случаятъ, гдето да
ровитиятъ и добре подготвенъ Иширковъ става нейнъ пръвъ ра
ботникъ и основатель. Той пусна първитt бразди въ българ
ската географска цtлина, посочи правилно пжтя на развитие на
нашата географска наука и бt най значителниятъ нейнъ предста
витель.

Както казахъ, Иширковъ добива много добра научна под
готовка. Следъ като свършилъ Софийското Висше училище,
въ 1891 г. получава стипендия да специализира въ Лайпцигъ
3 :--одини. Тукъ той училъ история, филология, философия, но
преди всичко-география, при основателя на модерната антропо
география Ф рид рих ъ Р а т ц е л ъ и завършилъ съ докторска
дисертация по география на тема: »Siidbulgarien. Seine Bodengestaltung, Erzeugnisse, Bevбlkerung, Wirtschaft und geistige
Kultur". Leipzig 1896 г.
За допълнение на своята подготовка по география, наскоро
следъ назначаването му дuцентъ въ Университета, въ 2 лtтни
полугодия Иширковъ отива на специализация въ Парижъ и
Виена.
Трtбва да забележа, че първоначално Иширковъ е ималъ
голtмъ интересъ къмъ историческата наука, специално бъл
гарската история, и написалъ нtколко научни статии, печатани

въ сп. Български прегледъ, именно: 1) Момчил ъ Юнак ъ,
г. 11 (1895) кн. 3, стр . 67-76, 2) Крум ъ, исторически очеркъ,
г. 11 (1895) кн. 7, стр . 70 - 81, 3) Нtкплко подробности
з а з а р о б в а н е то и с м ъ р т ь та на им п ера тор а Бал ду
и на, г. IV ( 1897) кн. 4, стр. 24-31, и др. Поради тtсната
връзка между историята и географията, тtзи исторически зани
мания еж му доста спомогнали за неговата по-сетнешна географ
ска работа. Нека спомена, че Иширковъ бtше
добре под
готвенъ и по етнография, четtше лекции по обща етнография
и

писа
етнографски
статии. Етнографията му помагаше въ
антропогеографскитt изследвания.
Смtтамъ че за научната работа на Иширковъ, е спомог
нала и неговата по-раншна белетристична дейность, именно,
написалъ е 22 художествени разкази, съ които той е признатъ
отъ литературната ни критика като първостепененъ белетристъ.
Освенъ тов,1 билъ е членъ въ редакционния комитетъ на

нашето видно тогава списание „Български прегледъ". Тази ли
тературна дейность е спомогнала на Иширковъ да си изработи
добъръ стилъ . който е необходимъ и на учения. Иширковиятъ
стилъ е лекъ, неотрупанъ съ силни, цвtтисти думи и фрази,
но изразителенъ и приятенъ, при това, ще прибавя, и спокоенъ,
1<акъвто бtше самиятъ Иширковъ,

Ив. Батаклиевъ
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Преди да бжде назна ченъ за редовенъ доцентъ по гео ·
графия въ Университета, още като учитель,
Иширковъ напи•
саJ1ъ нtколко географски статии, нtкои отъ които иматъ педа
гогиченъ характеръ. печатани все въ сп. Български прегледъ:
Грамотностьта
на
населението
въ княжество
България, год. II (1895), кн. 7, стр. 103-108; Геогра
фията въ
програмата на
педагогическитt учи
лища, год. lII (1896), кн. 9-10 стр. 209 - 211; ДоJ1ината

на р

t

к а О съм ъ, год.

IV (1897),

кн.

стр.

2,

52-64; А н т р

о

-

погеографически
бележки
върху
Балканския
полуостровъ, год. IV (8971), кн . 9, стр. 23-35, а въ сп.
Училищенъ прегледъ, год. I. (i896), кн. 10, стр . 1046-1061
написалъ статията П о ти к ъ з а р е ф о р м а та в ъ у ч е б н и я
планъ по география.
За добрата подготовка на Иширкова по география, както
и за неговия планъ на работа въ Университета, е характерна
неговата встжпителна лекция на тема: ,,Задача и съдържание
на днешната географическа наука".
Наистина, че тогава бъл
гарското общество и сту дентитt, които еж имали представа за
географията отъ учебницитt на
Смирнова, Янина, Христова,
Герда, Драганова и др., трtбвало да чуятъ въ що се състои
сжщностьта на новата география.
Интересно е, че Иширковъ,
ако и повече ученикъ на Ратцелъ, е усвоилъ възгледигв за
задачата и съдържанието
на географията
на
Фердинандъ
фонъ
Рихтхофенъ.
Последниятъ
е
както физиогеографъ,
така и антропогеографъ. Той стtснява полето на дейность на
географията. безъ много допирни точки, отъ една страна, съ
историята,

и

отъ друга

-

съ геологията

и

други

сродни

науки,

и опредtля географията като наука за земната повръхнина
и за нtщата и явленията, що стоятъ въ причинна в9ъзка съ

нея. Схваща се

земната

повръхность

и

животътъ

върху нея

като едно цtло, свързано чрезъ многократни съотношения. От
носно методитt на географията се препоржчватъ: аналитич 
ниятъ за общата география, а синтетичниятъ за специалната

география или географията на странитt.
При това, за антропогеографията се изтъква, че е най-ви 
сокъ и най-мжченъ кл, )нъ на географията, защото
човtкътъ
като волево и свободно сжщество има по-многостранна дейность.
Иширковъ заключава, че задачата на географията е обширна,
но това не трtбва да ни стръска.
Специално географската з<1дача на Иширковъ е била

много широка. Той е трtбвало: 1) да преподава география въ
Университета, която до голtмз. степень самъ творилъ, 2) за
нуждитъ на това преподаване да уреди Географски институтъ

при Университета съ необходимитt сбирки, и

3) да пжтува и

изучава Бъшария, било за нуждитt на преподаването въ Уни
верситета, за съставянето на лекциитt си ,

било общо за

раз

витието на географията на България, защото по - напредъ върху

•

t
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нея не е имало написани системни научни работи. Освенъ
всичко това, тр-вбвало е географията да дойде въ помощь за
защита на нашит-в национални интереси въ поробенит-в бъл
гарски земи, която помощь, както ще видимъ, Иширковъ без
резервно и всеотдайно дава.

Наистина, тази • огромна

географска

работа

не

стръска

Иширкова. Той се залавя упорито за нея и
резултататит-в еж
на лице. До 1915 r. ц-вли 17 години той е самъ препода
ватель по география въ Университета. И наредъ съ това за
почва да изследва разви български краища въ и вънъ отъ Цар
ството и разнообразнит-в географски обекти въ тtхъ, и пише
отдtлни географски
статии и монографии.
По този начинъ
следъ време се събиратъ материали за съставяне на ц-влостна
география на България. При това, съгласно ц-влокупнит-в нужди
на българската география, Иширковъ, . ако и повече антропо
географъ, пише не само антропогео , рафски студии. По - важни

негови студии отъ периода

1898-1906 г. еж следнит-в:

Ром ъ н ска Добруджа .
Географски
очеркъ.
Сп.
Български прегJ1едъ, V (1898) кн. 3, стр. 69-91, кн. 4, стр. 71-98.
2. Глава Пан е г а . Приносъ къмъ изучаване карсrа въ

1.

България. Сп. Български прегледъ

3.

Беле жки

върху

VI (1900) , кн. 10. стр. 58-76.

те мператур ата

и

ва ле жа

в ъ Софи я, 2 статии въ Пер. сп., кн. 63 (1902), стр. 114-121
и 708-716.
4. Наш ат а черноморска r раница. Политико-гео
графска студия. Сп. Задруженъ трудъ, I (1902) кн. 11, стр. 996
- 1012. Въ тази статия, се разглежда значението на Черно
море, отъ една страна като най естествена граница на България,
и отъ друга, че то свързва

България

съ

всички

презморски

страни.

5. 3 е м е т р ъ с ъ . Физикогеографически бележки, Сп.
Учил. прегледъ, IX (1 904) кн . 1-2, стр. 90-107, препечатвано
въ сп. Св-втлина и в. День.

6. Град ъ В а р на . Културногеографски бележки. Пер. Сп.
кн.65(1904), стр . 191 - 236. Това е една обширна научна статия
отъ около 3 печатни коли. Въ началото Иширковъ разглежда
физическата география на Варна и заJiивътъ й, после, възник
ването на града въ 585 r. пр . Хр . , името на гр. Варна, което
ю1то че ли произлиза отъ името на р. Врана, Варна като кул
турно-исторически центъръ, Варна като центъръ на съобщения
и търговия, население, физиономия на гр. Варна. Тази работа на
проф. Иширковъ е едно доста основно изучаване на Варна.
7. Г е бе д женското езеро. Предварителни морфоме
трични бележки, Год. на Соф. унив. I (1904/ 5), стр. 68 - 73;
(резюме на н-вмски езикъ
1906 г. Heft 11. ).

8.

въ

Хипсометрич ни

Petermann's Geogr. Mitteilungen,

отн ош ен и я

на

кня жес тво

България. Съ една карта. Пер.сп., кн.64 (1905), стр, 599-
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Тази статия е изработена заедно съ инж. д-ръ Юрд. Дан
; има нъмско резюме въ Petermann's Geogr. Mitteilungen,
1905, Heft Ш.

607.

човъ

9. Накитъ у природнитъ народи. Сп. Свътлина
XIII (1905), кн. 3, стр. 9-11, кн. 4, стр. (i--8.
10. Тектониката на България. Пер. сп., кн. 66
(1905), стр. 275-280.
11. Девненскитъ извори и тtхното пuсе
л и щ но и стоп а н с к о значен и е Гад. на Соф. универс., II
(1905-1906 r.), стр. 145-255. Това еж най-голъмит·в карстови
извори въ България, които даватъ 3670 куб. м. вода въ се
кунда , което количество не се мtни отъ rодишнитt времена,
нито се влияе отъ суша и киша . Тtзи извори еж спомогнали
много за п1.юцъвтяването на стария rp. Марцианаполисъ, а днесъ
играят ь rолtма стопанска роля въ Североизточна България,
особно за подържане на мелничарската индустрия.

12. Друга интересна статия е: Наш и т ъ с ели ща в ъ
в р ъ з к а с ъ т ъ х н а т а н а д м о р с к а в и с о ч и н а. Сп. на 1>ълr.
икон. д-во, Х (1906), кн. 1, стр. 1-19. Тя е писана заедно съ
Ж. Радевъ. Изтъква се, че и въ България е запазено правиJюто,
какво

съ

покачване на

височината,

селищата

ставатъ

по малки,

но не се намалява броятъ на селищата. Последното обстоятелство
се

от дава

на

историкополитически

причини

и

положението,

че

колибарскиятъ животъ въ България, противно на този въ Северо
западна Европа, е въ високитt мъста.

13. Бележки за пжтя Русе-Варна въ XVIII и за
r л а в нит ъ с ели ща край не r о. Год. на Соф. Унив., 111-IV
(1906-1907) , стр. 129-152, 178-179. Въ тази статия проф.
Иширковъ пбяснява , че пжтьтъ не е билъ точно фиксиранъ, по
ради метеорологически причини и разбойничество и билъ съ

по-маJ1ко значение, отколкото диагоналниятъ пжть въ IОжна
Бъшария. Метеоролоrичнитъ причини се състоятъ въ това, че
пжтътъ като не е билъ постланъ съ камъни, въ кишаво време е
билъ каленъ и напущанъ. Силно развитото разбойничество е
карало пжтницитъ да се отклоняватъ и сжщо да напущатъ пжтя.

стр.

14. Черно мор е . С п. Естествознание ( t 909), кн. 2,
65 - 69.
До къмъ 1908-1909 r. Иширковъ е написаJ1ъ около 40

статии. Излиш н о е да изброяваме всички и да 1·и характеризи
раме по отдtлно Всички еж научни,
които служатъ за изу
чаване географията на Бъ.r1гария и като обrазецъ за писане
други такива. Но тр·tбва да се забележи, че къмъ това време
той започва да обнародва по rол·вми обобщаващи трудове върху
географията на България. Такива еж следнитt:
1. Приносъ къмъ географията на княжество
Б ьлrария,
печатано
въ Пер. CIJ, кн. 68 (1907), стр. 263293, 383-410, 553-602, общо 106 страници. Тукъ се раз-

t
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глежда подробно, изчерпателно: положението, брtговата линия,
границитt, голtмината и орографията на България.
2. Хидрограф и я на Б ъ л гари я. Год. на Соф. унив.,
Историко филолог. факултетъ, V (1908 -1909), стр. 1-54. Въ
този специаJiенъ

трудъ

се

разглеждатъ,

сжщо

подробно и

изчерпатеJiно, всички хидрографски обекти въ България: извuри,
езера, блата, р·вки, включително Дунавъ и Черно море.
Тtзи два труда

еж

преведени

на

н·вмски

езикъ

подъ

име:

Oro- und Hydrographie vоп Bu!garien, 1913.
3. Б ъ JI гари я. !'еографнчески бележки, 167 страници.
София 19 ! О г. Това е първата книга - цtлостна, при това мо
дерна география на България, богата съ илюстрации, луксозно
издание по СJiучай 1:3сеславянския съборъ въ София. Този трудъ
на Иширковъ, ако и нареченъ ~географски бележки", въ 167
страници за с-вга всички части отъ географията на БъJirария :
уводъ , положение, граници и голtмина на Бъшария, орография,
хидрография, климатъ раститеJiность, животенъ свtтъ, народно
стопансrво, население и поселищни отношения. Материята е
предадена сбито , затова книгата е богата на съдържание. Съ
тази книга тогава можа да се каже, че България има вече
своята география.
Тtзи три труда на проф . Иширковъ, въ които той даде
точно опредtление на всички географски обекти въ България
-граници, планини, р·вки, климатъ, биогеографски, стопански и
поселищни

отношения

и на нашенци
на България .

-

послужиха

за по - нататъшни

като основа

изучвания

Иширковъ добре разбираше, че

1, 2

и

на

върху

или

3

чужденци

географията

лица не могатъ

да изучатъ географията на българскитt земи и че трtбва да
се бърза, особно съ географията на селищата, защото много ма

териали отъ тtхното минало и настояще при ·преобразуването
им ъ бързо изчезватъ. Чрезъ

отдtJiни

монографии

на

селища

(градове) и цtли покрайнини скоро ще се дойде до написване
на пълна география на българскитt земи . Зат(ша той написа

. Упжтване за изучаване на селищата въ българскитt земи",
напечатано въ сп . Училищенъ прегледъ, 1906 г., кн. 2, съ по
кана къмъ учителитt, свършили география въ Университета, да
се заематъ съ тази работа. Но, за съжаление, малцина се отзо
ваха на поканата му. Разбира се, неговото упжтване и покана
и днесъ не еж изгубили смисълъ и значение.

*

Разглеждайки научното дtло на проф. Иширковъ по хронологиченъ начинъ, редъ е да се спра на тази

часть отъ това

негово дtло, която е п о светена на нашитt народностни инте
реси. Тя е значителна и недtлима отъ останалото му научно и

обществено дtло. Състои се отъ около

30

статии и

16 книги на
1
/ э отъ

български и чуж и.и езици~ които общо съставятъ почти

Ив. Батаклиевъ
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всичкигв му трудове. Добре подготвенъ освенъ по география,
и по история и етнография, съ будно народностно чувство,
Иширковъ не пожали не само трудъ и време, но и здраве за
да се бори чрезъ своята наука честно за нашит-в народностни
идеали. За тази борба той дадt: най добритt си години, години
на най-интензивенъ и успtшенъ наученъ трудъ.

Първата работа на проф. Иширковъ за Македония е "Цвии
човитъ възг JJеди върху етнографията на Македония", Пер. сп.,
кн. LXVII, 1906 г., която пора.ли гол-tмия си успtхъ на следната

1907

г., излиза

въ видъ

на

второ

допышено

издание

под1,

заглавие „Приносъ къмъ етнографията на македонскитв сла
вtни", отговоръ на проф. д-ръ J. I)виjиh, а презъ 1908 г. бива
преведена на френски езикъ. Този тру дъ е отrоворъ на Цвиичъ,
именно на работата му • Некодико проматраIЬа о етноrрафjи ма
кедонских словена•, сп . .,Дело", год. Х., преведена и на френски
езикъ въ французкото географско списание Aпnales de Geogra•
phie. Въ нея Цвиичъ свежда преиначената отъ него научна
истина по македонския въпросъ въ следнитt 5 точки :

1.

Понятието за Македония

е

неточно. Скопската

и Те

товска область спадатъ въ Стара-Сърбия.

2. Македонскитt СJJавяни н-вматъ опред-вдено народно са
мосъзнание ни сръбско, ни българско, макаръ и да еж твърде
сродни съ сърбит·в и бъJJГаритt.
3. Името бъJJrаринъ (бугаринъ),
обикновено македонскитi, славяни, не
означава етническия бъЛl'аринъ.

съ което се наричатъ
е етнографско име и не

4. Чуждестраннитt, н-вмски, френски, анrJJийски и други
етrюграфски ·<арти на Македония не еж етнографски, нито еж
говорими ИJJИ езикови, но еж боядисани само възъ основа на по•

грtшно схванатото име българинъ, съ което македонскит-в сла
вяни

~есто

се

наричатъ.

Статистическитt табJJици еж нев-врни или неточни.
Съ помощьта на свидетелства отъ сръбската, турската,
гръцката, бъJiгарската, руската и западноевропейска литератури
и съ рtдко сиJша логика Иширковъ отхвърля всички неоснова

5.

теJIНИ твърдения на Цвиича. Жалко е, че докато Иширковъ добре
разбира какво цели Цвиичъ съ новата теория за принадлежно
стьта на Скопско и Тетовско къмъ Стара-Сърбия, именно, да
се създаде дtлежъ на Македония, нашитt държавници прели
Балканската война сключиха договоръ съ сърбит·в тъкмо по

теорията на Цвиичъ и интересит-в на сърбитt, като признаха
за спорна именно зоната, която Цвиичъ поставяше къмъ Стара
Сърбия. По този начинъ се направи доста много за подготовката
на катастрофата презъ лtтото 1913 год.
Следъ това Иширковъ писа своит-в трудове по народност•
ниtt ни въпроси, главно по време на войнит-в. По-важни отъ
тtхъ еж

следнитt статии

:

t
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В печат лен и я от ъ Македония, сп. БъJir. сбирка,
г., кн. 3, стр. 147-161, писана следъ едно пжтуване въ
Македония.
2. С к о п с к а т а о б л а с т ь о с т а н а л а б ъ л г а р с к а и

1.

1910

и

подъ

духовното

владичество

на

сръбската

Ипекска патриаршия, Извест. на Истор. д-во, кн. 4, 1915 г.
стр. 53-70.
3. Охрид с;; от о е зер о и г р. Охри д ъ. Лtтописъ на
Бълг. ак. на наукигв, Ш (1914) стр. 67-96.
4. Ф из и че с ь: а географ и я на До 6 р у д ж а. Въ съчи•
не ни ето „Добруджа", издадено отъ Дружеството на ученитt,
писателитв и художницитt София, 1918 г., стр. !-43.

5.

Трак ийската ни гран и ца сп о ред ъ Па р и ж кия

договоръ

7-10,

стр.

за миръ, сп. Читалищенъ прегледъ

I (1919),

кн.

295-297.

6. Г е о г р а ф с к а т а в р ъз к а н а Т р а к и я с ъ Б ъ л гари я. Въ кн .• За Тракия•, издадена отъ Съюза на бълг.
учени, писатели и художници. София 1920, стр. 11-19.
7.Географската връзка на Македония съ БъJI
г ар и я. Сп. Македонски прегледъ, rод. 1 (1925), кн. 4, стр.
27-35. Тукъ Иширковъ се противопоставя на Цвиича, че гео
графската връзка между Македония и Сърбия била по-голtма,
отколкото тази между Македония и България , като изтъква,
че въ пJiанинитt, които· ги дtJ1ятъ (БъJirария отъ Македония)
има много и удобни проходи.
8. М а к е до н и я, и м е и г р а н и ц и. Сп. Македонски пре
глед ъ, год. III, кн. I, стр. 1-22.
9. Им е на и грани ц и на Трак и я. Тракийски сбор
никъ, кн. II (1930), стр. 3-14.
1О. К а к ъ Д о 6 р у д ж а п р е м и н а п о д ъ р о м ъ н с к а
в л а с т ъ. Сп. Отецъ Паисий, год. V (30 априлъ 1932), кн. 4,
стр. 45-48 и кн . V, стр. 61-65.
А по-важнитt книги на Иширковъ за защита на народ
ностнитt ни интереси и българскитt ни земи подъ чужда
власть еж следнитt :
1. Българи я и Б
тици. София 1914 г., стр.

t л о мор е. Политикогеографски чър
60, преве дена въ 1919 г. въ Бернъ на

френски а после и на чешки езикъ. Излага се географското поло
жениие устройство на Бtло море, както и т о ва на Западна Тракия,
като се изтъква, че най - кжсиятъ пжть на Срtдна България
до това море при Порто Лагосъ е презъ Родопитt.
2. Въ 1915 r. Иширковъ написа книгата си 3 а падни т t
краища на б ъ л r ар скат а з е м п, бележки и материали, съ
цель

да

даде

сведения

вителство за защита на

и

доказателства

етнографската

главно

на нашето пра

правдивость на западна

граница на Санъ - Стефанска България, защото сърбитt най-много

настояваха на принципа на народностьта при бждещето опре
дtление на границитt у балканскитt държави. Той особно до-
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бре подчертава, че презъ време на Самуила Македония се е на
ричала България, че сръбското владичество надъ Македония е
толкова кратко, че е безъ значение за измtнение на народно
стния й ликъ и пр. Тази книга въ 1916 I'- въ Лозана биде пре
ведена на френски езикъ.

3. Друга книга е Град ъ Вран я и Вран с к о. Културно
географски и исторически бележки. № 2 на библиотека "Мо
рава•. София

1918,

стр.

26.

Въ защита на народностнитt ни интереси въ Добру
джа Иширковъ написа следнитt книги на френски: а) L а В u 1g а r i е е t 1 а D о Ь r о u d j а. Notices politiques et geographiques .
Ьернъ, 1918 r., 6) La Dobroudja et les revendications roumaines.
Лозана 1916 r, в) Reponse au dernier mot de М Comnene sur.

4.

!а

Question de !а Dobroudja. Лозана 1918 r. и r) Les Bulgares
en Dobroudja. Aper<;u historique et ethnographique, съ t:дна
карта, Бернъ 1919.
Следъ мирния доrоворъ въ Ньойи, следъ като загубихме
и Западна Тракия, въ 1920 r. Иширковъ написа книгата За п а д н а Т р а к и я и д о r о в о р ъ т ъ з а м и µ ъ в ъ Ньойи - № 1
на ,.Географска библиотека'', издание на Българското reorp. д-во.
Тукъ той много по подробно, отколl{ОТО въ книгата си „Бъл
гария и Бtло море" разглежда географията на Западна Тракия,
като подчертава голtмитt й стопански богатства

й за България, и завършва
дателни

думи

значението

:

„Азъ почитамъ оня мжжъ, който
отчаяние ,

когато

сърдцето

идеали

кръвь

нахлуе

и

и

съ следнитt успокоителни и нази

се

въ

изпълни

главата

въ
съ

при

момента

тжrа по

силеr1ъ

на

силно

непостигнати

ядъ

срещу

чо

вtшката неправда, посегне на живота си, но дважъ по ми е
милъ оня мжжъ, който умtе да потуши въ себе
си яда и
прогони

тх.rата

и

съ

удвоена

сила

се

захване

да догонва

непо

стигнатото и поправя разрушеното. Азъ схващамъ добре сегаш
ното безутешно положение на нашия народъ, зная болкитt му
и копнежитt, но намtсто да се отчайваме трtбва да черпимъ
сила и мждрость отъ историята и географията. Народи, които
бtха не само разпокж.сани като нашия въ днешно време, но се
намираха вtкове подъ тежко политическо и духовно робство,
възкръснаха сега за новъ политически и духовенъ животъ. Нека
нашата стара робска история и историята на полющ, чехи, хър·
вати

и

други

ни

даде

урокъ,

какъ

да

пазимъ

разпокж.сания

нашъ народъ подъ чуждо робство отъ чуждо народно влияние
и поквара".

,,Ние вече знаемъ, какво представя за насъ Западна Тра
кия съ своята долина на р. Марица, съ Бtломорската низина и
Бtломорския брtгъ. Нищо не може да оправдае нашитt води
тели за напредъ, ако тt не впиятъ ясенъ поrледъ въ тая земя
и

направятъ всичко за да

поддържатъ, ако не политическата, то

t
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културно националната и стопанска връзка между България и
тая благодатна българска область •.
Отъ всичко гореизложено е ясно какъ нашата география

въ лицето на проф. Иширковъ се

бори неуморно

и

достойно

да защити народностнитъ ни интереси.

Въ периода отъ 1910 до 1933 r., следъ който Иширкuвъ
тежко забо,1ъ, той написа още многобройни трудове (статии и
книги) върху географията на България и други страни. Ще си
позволя л.а спомена само нъколко отъ тъхъ.

Културни растения въ Бълrария.Сп.Естество
II (1911), кн. 5, стр. 274-281.
2. Норвегия. Сп. Естествознание III (1912), кн. 4, стр.
385-391. Тази статия написа следъ едно пжтуване въ Норвегия.
3.Ч а л ъ к а в а к с к и я т ъ п р о ход ъ в ъ С та р а-план и на.
Год. на Соф. унив., Истор.-филол. фак. VII (1910-1911), стр. 1-25.
4 Въ 1912 r. Иширковъ написа книгата Градъ София
през ъ XVII в., гдето представя София следъ като е била из
градена отъ турцитъ презъ 16 в. - време на възходъ на тур
ското владичество. Описва всички части на rраца, улици, обще

1.

знание,

ствени

сгради

5.

Въ

и

пр.

1917 r.

той написа за

втори пж ть

географията на

България, но вече на нъмски езикъ, подъ име В u 1g а r i е n.
Land und Leute, въ две книги. Това е по-подробно и по-изчер
пателно разглеждане географията на България, отколкото това
въ 1910 r. Тази книга и днесъ служи главно на чужденцитъ
за ориентиране върху rеографият~ на България.
6. Б рой н а б ъ л r а р и т ъ, Изв. на Нар. етнографски му
зей въ София, I (1921), кн. I, стр. 40-48, гдето ги пресмъта
7 милиона.
7. Дакоромънитъ въ Балкански полуостровъ.
Изв. на Нар. етнографски музей, София I (1921), кн. 2, стр. 73

-90, r дето
мънския

поддържа теорията за балканския произходъ на ро

народъ.

8. Х а р а к т е р н и ч е р т и н а r р а д о в е т ъ в ъ Ц а р с т во
r ар и я. Гад. на Соф. унив., Историко-филол. фак., кн. XXI
7 (1925), стр. 1-26. Тукъ той раздtля нашитъ градове по

Бъл

произходъ,

типъ и физиономия, население, растене и ги харак

теризира.

9. И с т о р и к о - е т н о r р а ф с к и п р е r л е д ъ н а н а с е л е
н и ето в ъ ц а р с т в о Б ъ л r а ри я. Известия на Нар. етноrр.
музей въ София, X-XI, 1933 r., стр. 5 - 38
Както се вижда, Иширковъ писа много трудове съ етно
графски характеръ и бъше отъ
най-ценнитt
сътрудници на
Известията на Народния етнографски музей. Той бъше и дълго
rодишенъ, още отъ 1909 r., членъ на Комитета при Етнографския
музей. Въ 1910 r., когато пжтува въ Македония, бtше му въз
ложено отъ страна на Министерството на народното просвъще
ние да събира и закупи етнографски материали за Музея.
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Освенъ това, написа географията на нtколко градове :
Елена, Шуменъ, Копривщица, а въ Юбилейната книга на София
(1878-1928 г.) написа статиитt : Град ъ Софи я - физическа
география на София, и С о фия по в р е м е н а О с в о б о ж д е
н и е то.
Н асел ени е на София антропогеография на
Софин.
Привърженикъ преди всичко на областното изучване гео 
графията на България, Иширковъ се залови въ 1928 г. съ ре
дактирането на сборника на своето родно мtсто ,,Ловечъ и
Ловчанско" и подъ неговото вещо ржководство излtзоха отъ
печа гъ IV тома, въ които нtко.11ко статии еж писани отъ него.
Къмъ 1928-30 г. Иширковъ имаше идеята да напише
нова география на България, като завършекъ на своята научна
дейность, както това направи Златарски съ написване Историята
на българитt. За тази цель обаче трtбваше да направи нtколко

екскурзии изъ Бъшария. Но тъй като болестьта му се посте
пенно усилваше и въ 1933 г. го съвсемъ сломи, не можа да
изпълни

тази

своя

съкровена

идея.

Проф. Иширковъ написа всичко : 27 книги на бы1гарс1ш и
чужди езици, 143 отдt.тши статии на български езикъ, 26 статии
на чужди езици и ред.ъ рецензии и критики. Както се видt
нtкои отъ трудовегt на Иширковъ еж едновременно и на бъл
гарски и на нtкой чуждъ езикъ.
Проф. Иширковъ е единъ отъ основателитt, пръвъ пред

седатель и почетенъ председатель на Бълг. географско друже
ство,

което

дълго

време

се

развива

подъ

неговото

вещо

ржководство.

Въ

1933

г. се

празднува

35

годишната

професорска дей

ность на Иширкова, който периодъ, наистина, е завиденъ пе
риодъ на професорска научна цейность, като за цельта му се

приготви и посвети специаленъ наученъ сборникъ, съ статии
отъ наши и чужди учени; той представя
I книга на Изве
стията на Географското ни дружество.

Като патриархъ на българската география, проф. Иширковъ
бt избранъ миналата година почетенъ председатель на конгреса
на славянскитt географи и етнографи, който се състоя въ София.
На кратко, това е научното наследство на проф. Иширкова.
Както казахъ въ началото, то е сложно, голtмо и пълно съ
поуки.

кова
надъ

Но колко още по-висока стойность добива дtлото на Ишир
отъ това, че той отъ спестявания въ живота си събра
миrшонъ

лева

и почти

всички

ги

завеща

пакъ

за

наука,

за развитието на бъшарската география.

Хвала на дtлото на Иширкова

!

Нека бжде вtчна свtтлата му паметь

!
Ив. Батаклиевъ

PROF. DR. ANASTASE Т. IS!RKOV
(V i е

е

t

ас

t iv it е

1-

s с i е n t i f i q u е)

Le 6 avril 1937 est decede le premier professeur bulgare de
geograpl1ie, foпdateur de !а geographie scientifique еп Bulgarie,
un des representaпts les plus emineпts de l'U пiversite de Sofia le professeur А. Jsirkov
I1 est ne а Lovec le 5 avril 1868 . Apres avoir fait ses etudes
secoпdaires aux lycees de Gabrovo et de Tirnovo, il а termiпe ses
etudes superieures еп 1891 а l'Ecole Superieure de Sofia - plus tard
Universite de Sofia. De 1892 а 1895 il etudie !а geographie а
l'Uпiversite de Leipzig ou il frequeпte les cours de geographie de
Friedrich Ratze!. А l'issue de ses etudes il ecrit sa these qui port le
titre „ S u d Ь u 1g а r i е п, seiпe Bodeпgestaltuпg, Erzeugпisse, Bevolkeruпg, \Virtscl1aft uпd gcistige Kultur". Leipzig 1896. Рспdапt
l'annee scolaire de 1899-J 900, deja maitre de conferences de
geographie а l'Ecole Superieure de Sofia il est alle frequenter les
cours de geographie а Paris et а Vienne.
11 faut mentionner encore le fait qu'avant de commencer
son activite scientifique М. le professeur Isirkov avait deja ecrit
une vingtaine de contes et recits dont la critique litteraire s'etait
prononcee d'une maniere tres flateuse. En outre il а ecrit de meme
quelques articles sur des questions d'histoire.
М. Isirkov avait ete nomme maitre de confeгences de geographie а l'Ecole St1perieur de Sofia еп 1898 et il est !е fondateur de la chaire de geographie а l'Uпiversite de Sofia. Еп 1903
il devieпt professeur de geographie et е n 1909 -- chef de !а chaire
de geographie а l'Universite de Sofia .
М. le professeur Isirkov est l'auteur des premiers ouvrages
scientifiqнes sur la geographie modernc en Bulgarie et fit tracer
son chemin Pendant son activite de professeur il r1 ecrit un grand
nombre d'ouvrages et d'articles en bulgare et en des langнes
etrangeres sur la geographie de la Bulgarie, des terres bнlgares
sous l'autorite d'autres Etats et sur des pays etrangers. 11 faut le
proclamer а son honneur qu'il а mene uпе honnete campagпe de
defense des interets nationaux bнlgares dans les terres bulgares
sous le regime des pays etrangers et qu' il 11' а jamais ete ас
снsе d'avoir fausse la verite.
М. le prof Isirkov а foпde l'lпstitut de Geographie aupres
de l'Uпiversite de Sofia et c'est sous sa direction qне se formerent
les autres professeurs de geographie а l'U11iversite et aux lycees
bulgares II est en meme temps le fondateur de la Societe bulgare
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de Geographie, son premier president effectif et son premier
president d'honneur.
М. Ie professeur lsirkov etait Ie representant de la geographie bulgare а l'Etranger et membre de plusieurs societes scientifiques etrangeres. Еп sa qualite de patriarche de la geographie
en Bulgarie il а ete elu comme president d'honneur du IV Congres
des geographes et des ethnographes slaves en 1936 qui а tenu
ses assises а Sofia. Еп 1933 а e.te fete son trente cinquieme
anniversaire d'activite academique, comme professeur а l'Universite.
А cette occasion un rectteil а ete . puЫie еп sоп honneur auqttel опt pris part, avec des articles ad hoc, des savaпts bttlgares
et etrangers.

lv. Batakliev et G. Guncev

IV

Конгресъ
на слаеянскит-ь
графи и етнографи

гео

София-1936
отъ Ив. Батаклиевъ

Българската 1·еоrрафска наука води началото си сравни
телно отдавна още отъ 1835 r., когато Неофитъ Бозвели
написа първата географска книга на български езикъ Това е единъ
учебникъ върху rеогµафията на България и други страни за
нуждит в на новото училище, което се е появило по онова време
въ България. Но началото на научния периодъ на българската
географска наука е отъ по-късно време - отъ края на миналия
вtкъ, 1898 г., когато въ Университета въ София се основа ка
тедра по география съ пръвъ нейнъ пре д ставитель проф. А.
Иширковъ.
Поради не твърде блаrоприятнит·в
условия
за
научна работа у насъ, географията бtше спъвана въ своето
развитие

и М()Же да се каже,

че не постигна нtк 3 кви

извън

редно голtми успtхи. Доста зле се отрази на нейното развитие
напоследъкъ бързото намаляване на първитt и работници.
При това състояние на нашата география ни се наложи да
устроимъ въ България

IV корrресъ на славянскитt географи и
етнографи. Геоrрафитt отъ братскит-t славянски страни искаха
настоятелно да видятъ България, която слабо познаваха . Уреж
дането на единъ наученъ конrrесъ,
още повече географски,
който съ екскурзиитt е сравнително сложенъ, е трудна и мж.чно
изпълнима задача. Но ние предвиждахме голtмата полза отъ този
конгресъ за България и специално за нашата географска наука,
затова безъ колебание приехме задължението да го устроимъ.
И следъ обещаната подкрепа отъ страна на държавата, на Уни
верситета, на представителитt на сроднитt на географията науки
- геолози, ботаници и зоолози, и особно следъ съгласието на
Н. В . Uарп да поеме върховното покровителство на конгреса,
ние, въ съдружие съ етнографитt, се впуснахме въ неговото

изпълнение.

И мога още предварително да кажа, че резултатитt отъ
нашия конгресъ еж. задоволителни. Съ този конгресъ българ
ската географска наука преживt единъ особенъ моментъ въ
своето развитие. Това бtше моментъ на небивалъ възходъ въ
нейния кратъкъ и, както споменахъ,

Тя показа,

че е на поста си

и

не твърде

лекъ животъ.

че може да даде нtщо предъ

Ив. Батаклиевъ
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чуждия свtтъ

и предъ нашето общество.

Тя издържа единъ

тежъкъ, но славенъ изпитъ, и нейното значение,

безъ преуве~

личение, порастна. Всичко това дава силенъ потикъ за бжде
щето развитие на нашата географска наука, резултатитt отъ
който, вtрвамъ, само ще ни радватъ.

Организация.
Организирането на IV конгресъ на славянскитi, географи
и етнографи въ София отъ 16-29 августъ 1936 г.
не се раз
личава сжществено отъ това на миналитi, подобни конгреси въ
Чехословашко, Полша и Югославия, защото то стана по израбо
тенитi, за тази цель статути. Направиха се промi3ни отъ второ
степененъ характеръ,

които се наложиха отъ нашитi, условия.

Начело на организацията на конгреса застана по~tетень
комитет'Ь, състоящъ се отъ: Министъръ-председателя, Ми
нистра на външнит·в работи и на изповi3данията,
Министра на
вжтрешнитt. работи и нар. здраве, Министра на народното про
свi3щение, Министра на войната, Министра на жел·взницитъ,

Кмета на гр. София, Главния директоръ на б. д. желъзници
и Главния секретарь на Министерството на народното просвъ
щение.

Организационниять

1)

почетенъ председатель

ком1~тетъ

-·

А.

се

състоеше

И шир к о в ъ,

отъ:

професоръ по

географи~
въ Софииския университетъ, членъ на Българ
ската академия на наукитъ; 2) председатель - М. Арнаудов ъ,
ректоръ на Университета, членъ на Бълг. академия на наукитt;
3) главенъ секретарь - И в . Батаклиев ъ, професоръ по гео
графия въ Университета, председатель на Бълг. географско дру
жеств~ ; 4) помощници-секретари - Д. Я р а н о в ъ, доцентъ по
география въ Университета, Х р. Вакарелски, асистентъ въ
Народния етнографски музей и Г. Гунчев ъ, асистентъ по гео
графия въ Университета ; 5) касиеръ м ай о р ъ д - р ъ Д.
Сто я но в ъ, началникъ на отдtлъ въ Военния географски
институтъ.

Предвиденитъ 8 секции за разпредъление на научната
работа на конгреса намалъха съ една, именно зооrеоrрафската
секция, поради липса на достатъчно реферати, и тя се

слъ съ

фитогеоrрафската подъ общо име биоrеография. Така, секциитъ
и тtхнитt организатори бъха следнитъ

:

Геодезия, картография,
~еофизика, метеорология,
кл1~матология, хидрография - съ председатели: Н. Бон е в ъ,
професоръ по астрономия въ Университета и о. з. полковникъ отъ
Генаралния щабъ А. Ганев ъ, директоръ на Военния . гео
графски институтъ, и секретари: К. Т. Кир о в ъ, директоръ на
Централния метеорологически институтъ , и майоръ д-ръ Д.
Сто я но в ъ и Н. Негенцов ъ, началникъ на службата за

1.

времето при Дирекцията на въздухоплаването.
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11. Геоморфолоzия и геолотя - съ председатель С т.
Бончев ъ, професоръ по геология въ Университета и секретарь
Д. Ярановъ.
III и IV. Биогеографая - съ председатель С т. Петко в ъ,
професоръ по ботаника въ Университета, и секретарь д - р ъ И в.
Б у р е ш ъ, директоръ на Царскитt природонаучни институти.
V. Антропоzеография, стопанска география - съ пред
седатель И в. Батаклиев ъ и секретарь Г. Г у н ч е в ъ.
VI. Етн,оzрафия, социология, демоzрафия, антрополоzпя
-- съ председатели: Г. Т. Данаилов ъ, професоръ по полити
ческа икономия въ Университета и С т. Л. Кост о в ъ, дирек
торъ на Народния етнографски музей, и секретарь Х р. В а к а
р елек и.

VII. Областна геоzрафия, методпка на географаята съ председатель ·И в. Батак ли е в ъ и секретарь А н. С т. Бе ш
к о в ъ, учитель въ Търговската гимназия, София.
VIII. Исторс~чесuа география, история на zеографаята
- съ председатель Г. И. Кацар о в ъ, професоръ по стара исто
рия въ Университета, и секретарь В. М и к о в ъ, уредникъ въ
Народния археологически музей.
Както съответствува на географски и етнографски конrресъ,
ексuурзиатrь бtха много и разнообразни. Презъ време на кон
греса се организираха следнитt еднодневни екскурзии

:

До Му с ала съ ржководители : проф. Ив. Батак
лиевъ, Киро Т. Кировъ и проф. Н. Стояновъ.
Тя трая единъ

1)

день

и

половина.

До Ч с р ни връх ъ съ ржководитель Д. Ярановъ и
Янковъ, уредникъ отъ Централния метеорологически
ин

2)

r.

ститутъ.

3) Изъ Искър ски я пролом ъ - съ ржководители:
проф. Ст. Бончевъ и Хр. Вакарелски.
4) До държавнитt ми ни Перник ъ - съ ржководи
тель Ан. Gешковъ.
Главнитt екскурзии, които се състояха, съ изключение на
една, следъ конгреса, бtха 5 и траяха отъ 6-8 дни. Tt бtха
3 географски, 1 етнографска и 1 геоложка :
1) Р и Jr а, 3 а па д н и Р о до пи, Ма ри ч и н а ни з и н а съ ря,ководители: проф. Ив. Батаюшевъ, проф. Н. Стояновъ и
помощникъ Любомиръ Картоrрафовъ.
2) 3 ад балкански к от лов и ни и Странджа п л а 11 и на - съ ржководители: Д. Ярановъ, П. Дрtнски и Д.
Иордановъ.
3) Северна България - съ ржководитеJiи: проф.
Ст. Бончевъ и Г. Гунчевъ.
4) Въ Юг о и з то ч на Б ъ JI r а ри я - съ ржководители :
Хр. Вакарелски и Ст. Л. Костовъ. Другата етнографска екскур
зия, въ Родопитt, не можа да се състои поради липса на
участници.
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5) Изъ 3 а па д на Б ъ л г а ри я - съ рж.ководитель проф.
Ст. Бончевъ и помощници асистентитt по геологин Ст. Цанковъ
и Екимъ Бончевъ. Само тази екскурзия бtше преди конгреса.
Тя бtше · именно чисто геоложка.

Важенъ дtлъ въ организацията на конгреса зае ~еоzраф
ската и кар1'1,Q~рафска изложба съ български карти. Главни
нейни организатори бtха : полковникъ А. Ганевъ и майоръ Д.
Стояновъ отъ Географския институтъ при Министерството на
войната,
Ив. Батаклиевъ и Д. Ярановъ отъ Географския ин
ститутъ при Университета.
По време на конгреса б ·Ьха устроени още 2 изложби: на
у к р а й н ц и т t, о т ъ П о л ш а и на Ж е н с к и я т р а к и й с к и
съюзъ етнографска.
За ознаменуване на конгреса се изработи подходяща зн,а,ша,
която красtше
гърдитt на всtки конгре
систъ съдържаща съчетание отъ географски

и етнографски елементи. Географскиятъ, Ви
тоша, въ политt на която, въ София, става
конгреса, а етнографскиятъ-жена въ софийска
селска

носия,

държеща

сърпъ

и

снопъ

отъ

житни класове въ рж.це. Въ ху л.ожествено
и техническо отношение нашитt значки еж
рtдкость.
Сж.що за ознаменуване на конгреса се
изработиха три възпомен.ателн,и пощен.ски
марка : една е съ образъ Метеоролигическата наблюдателница
Мусала, на стойность 1 левъ, другата -съ образъ гр. Несебъръ, на
стойность 7 лева, и третата - изобразяваща една гроздарка въ
българска носия, която носн на рамо на кобилица 2 кошници грозде,
2 лв. Сюжетитt и на тритt марки еж. отъ най-важно и зло
бодневно географско естество. Въ първата е представенъ най
високинтъ връхъ на Балкански полуостровъ Мусала съ своята
наблюдателница, каквато другаде на Балканския полуостровъ
нtма. Въ втората е представенъ нашиятъ черноморски бр·Ьгъ,

който съ Несебърския полуостровъ

е

наистина много интере

сепъ. Третата е емблемъ на стопанска Бъшария, която напо
следъкъ се прочу наii-вече съ разкошното си грозде. И въз
споменателнитt пощенски марки по избора на сюжетитt, и
по художествено
и
техническо
изпълнение еж
рtдкость,

подобно на значката 1 ).
Като наближи конгреса, се образува квартt~рна 1сомисия,
която допринесе много за доброто посрtщане и настаняване на
гоститt-конгресисти по хотелит·Ь Посръщането ставаше не само
на' Софийската гара, но на по голъми групи гости-конгресисти

на 1·ара Драгоманъ и Ломското пристанище.
1 ) Оригиналитt за значката и маркитt се рисуваха
въ Художествената академия г. Василъ Захариевъ.

отъ

професора
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Значителна роль за добрата организация и успъхъ на кон
греса изигра и Дамскиятъ комитетъ, на чело съ писателката
r-жа Дора Га·'5е, г-ца Татяна Киркова, r-жа Чардафонова, г-жа

проф. Батаклиева и др.

Този комитетъ

имаше за цеJ1Ь да за

познае
дамитt· конгресистки
и
свободнитt
отъ
заседания
членове
на
конгреса
съ научнит·J,, и други по-важни обще

ствени ин::титути и забележителности на София и око.1ностьта
и и да направи тъхното пребиваване в"' София, изобщо, по-при
ятно. На дамитъ-конrресистки бt даденъ чай въ салонитt на
Юнионъ паласъ.
За улеснение на rоститЬ конгресисти бъ уредено въ сгра
дата на Университета, гдето ставаше конгреса, пощен,ско бюро
за кореспонденцията и 6ан.ково бюро за размtна на пари.
Съгласно плана на организацията на конгреса, предва
ритешю бъха отпечатани СJ1еднитi3 издан,t~я, необходими за
работата на конгреса и за по лесно и по• добро запознаване съ
България. 1) Програма на конгреса, която съдържа списъка
на членоветъ
и всич1-.и vеферати,
р;,зпредълени по секции
и по заседания .
2) Резюмета на повече отъ рефера
титъ, разпре;,ълени по секции. 3) Книгата L а В u 1g а r i е d е v а n t I е IV-e С о n g r е s d е s g е о g r ар h е s е t е t h n о g r а р h е s s I а v е s, копто съд1,ржа статии върху географията и ет 
нографията на Българин. 4) Географска карта на Б ъ л rap ин съ м·врка 1: 1,000,000 отъ книгоиздателство „Рила",
Т. А. Благоевъ, 5) Геоложка карта па България съ
м. 1 : 800,000, изработена отъ проф. Ст. Бончевъ, Всички тъзи
издания бtха раздавани на ко н гресиститt при пристигането имъ

въ София. Сжщо така. бtxd раздавани на конгресиститt : 1)
"Известипта на Б ьлrарското геогр<1фсь:о дружество" кн. 111, 1935 r.,
посветена специално на чJ1еноветt на конгреса, 2) • Известията
на Народния етнографски музей въ София", год. XII, 3) Из
J~анията на Тракийския наученъ институтъ, върху бита и езика
на тракийскитt б ·, . лгари, написани отъ Хр . Вакарелски, проф.
Ст. М.11аденовъ и Хр. Кодовъ. Никой наученъ конrресъ досега
у

насъ

не

е

имат,

толкова

много

научни

из дания.

Откриване на конгреса.
Следъ в ~ички гореизложени приrотовления, въ предве
черието на конгреса, на 15 авrустъ, Орг~низационниятъ коми
тетъ на конгреса устр()И

на

конгресиститt

въ

п

;> и

е м ъ з а в з а и м н о

салонит·в

на

Юнионъ

о п о з н а в а н е

паласъ.

приемъ б-в откритъ съ подходна приitетствена речь

отъ

- Този
члена

на организац-ионнип комитетъ г. проф. Г. Т. Данаиловъ.
·
На 16 авrустъ преди об·вдъ въ аулата на Универси
тета, украсена съ . националнит,J,, знамена на участвуващитi3 ~ла
вянски страни и съ цвътя, при най-тържествена обстановка,
въ присж тствието на: Н. Ц. Височество п ри н ц ъ Ки рил ъ съ

Ив. Батаклиевъ
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своята

свита,

Министъръ-председателя

шнит·в работи и

нистра

на

изповt,данията

благоустройството,

и

министра

на

вън

r. Г. Кьосе и в а но в ъ, Ми
r. С п. Ганев ъ, Столичния

кметъ r. инженеръ
И в. И в а но в ъ,
пълномощния мини·
стъръ на Чехословашко r. П. Мак с а, представите.ТJи на J1e ·
гациит·в на друrитt славянски ·страни, членовет-в на конгреса,
представители на много научни и обществени институти и
организации
въ
София се
извърши о т к ри в а н е то н а
кон r реса. Това направи Министърътъ на народното просв·в
щение, r. п р о ф. Д. Миша й к о в ъ, съ съответна за случая
речь. Най-напредъ, той подчърта значението на rеоrрафскит·I;
и етнографски условия за

обществото. Следъ това

социалния и стопански животъ на
посочи, че човt,шката цивилизация е

възможна само при сътрудничеството на всички отдtлни кул
тури и че славянството ще може да допринесе своя дt,лъ въ
общата съкровищница на

цивилизацията

само

тогава,

когато

се явява въ културното поле и въ науката обединено и цt,
лостно. Най после, r. Министърътъ из1 ъкна, че въ България
се работи неу ,\юрно за сближение на славянството, за да може
то да изпълни своята знаменателна мисия въ чов·hшката ци
вилизация.

Следъ министъръ Мишайковъ, говори председателыъ на
организационнин комитетъ на конгреса, п р о ф. М. Ар на у до въ.
Най• напредъ, той бла~·одари на Н. В. Царя за отзивчивостыа
му да стане покровитель на конгреса. Следъ това благодари на
конrресистит·!,, 1 1е масово еж се стекли на нашия конгрес ь,
пренебрегвайки трудностит·в на едно далечно пжтуване. По на

татъкъ, проф Арнау довъ говори за програмата и смисъла на
славянскитt, географски и етнографски конгреси. - Славянскит-в
народи, които заематъ обширни пространства отъ Европа и
Азия, обособени на културна почва, еж правили и правят ь го
лъмъ прнносъ въ общочовъшкин напредъкъ. Още Хердеръ е
предопредълялъ великата културна мисия на славянството . По

сочи знаменитостит-h на славянската географска и етнографска
мисъль: Кара джичъ. Яrичъ, Цвиичъ, Савицки, Ромерь, Ану•
чинъ, Дрш·оманоrзъ , Шишмановъ, Иширковъ и др. Изказа огор
чението си, че русит-!·, отсжтствуватъ, но - и надеждата за бж
дещъ конrресъ rзъ Москва или въ Киевъ.

Най-после, проф. Арнаудовъ пожела

успъшна

работа

за

постигане целит-h на конгреса и съ задружни усиJшя подъ зна
мето на наукпа да може~1ъ да укрепимъ в-врата си в ь свът
лото бждеще на славянскитt народи.

Следъ това, както е въ такъвъ случай реда, проф. Арна
у довъ,

като предсеаате.тiь на

ор1·ани 1 ационния

ложи избирането на п р е д с е д ат е л ь н а к о н

къв·ь той пред '1ОЖи най-стария
чехски

геоrрафъ

пр..,ф.

ч11енъ на

Вацлавъ

комитетъ пред

r р е с а. За та

конгреса,

Швамбера,

видниятъ

който е

пред-
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седатель на Чехословашкия националенъ комитетъ за география.

Той бt приетъ при общи uдобрения.
Проф. Швамбера благодар11 за избирането му председа
тель на конгреса. Слс:дъ това той изложи историята · на сла
вянскитt географски и етнографски конгреси,

гв еж

си извоювали

вече международно

като

посочи, че

право. По нататъкъ,

пожела успtхъ на българскитt географи и етнографи и имъ
благодари за грижитt, които еж положили за организирането
на

конгреса

и

заключи,

че

нашиятъ конгресъ

ще има

почетно

мtсто въ историята на славянскитt конгреси.
По нататъкъ се даде дума на представителитt на разнигв
славянски страни

и

народи.

Проф. А. Г а в а ц и отъ Загребъ, делегатъ на Академията
на наукитt и искуствата въ Загребъ и представитель на юго
славската група

конгресисти, поздрави конгреса отъ тtхно име

и благодари за българското гостоприемство.
П р о ф. В л ад и с л а в ъ С е м кови ч ъ отъ Краковъ под
несе поздравления, като делегатъ на Полското правителство, на

Полската академия на наукитt и на Университета въ Краковъ.
Той, и зтъкна, че въ България има извънредно много географски
и етнографски обекти за изучаване и я нарече елдорадо въ
това отношение. Радва се, че има добри водачи българи, които
ще улеснятъ конгресиститt въ изучаването имъ . Благодари на
б-оJiгаритt за усилията имъ за уреждане на конгреса.
П р о ф В. Ще р баки в ски, делегатъ на Украйнското
научно дружество въ Лвовъ и на Философския факултетъ на
украйнскин университетъ въ Прага, поздрави конгреса отъ
името на украйнската делегация. Той изтъкна, че София е най

близко
днесъ

броен ь

до

Украйна

украйнската

видъ,

по кръвь
делегация

особно

че

и

положение.

не може

нtма

Съжалява,

че

да се яви въ много

пµедставители

отъ

великата

украйнска столица Киевъ, която е получила своето четмо и
писмо отъ България. Радва се, че конгресътъ се намира въ

България, която е близка и по минало съ Украйна.
П р о ф. Стан и с л а в ъ Павлов ски отъ Познань, де
легатъ

на

П')лското

правителство,

поздрави

конгреса

отъ

името на Комитета на полскитt географи. Той изтъкна, че ста
ватъ три вида географски конгреси: международни, славянски и

мtстни въ всtка страна. Славянскитt географски конгреси еж.
особно интересни . Tt еж резултатъ ~а една голtма нужда на
славянскитt

страни

-

нужда

отъ

културно

и

политическо

единство между славянскитt страни и народи, което почива на
кръвното

имъ родство.

П р о ф . Ф р. В и та с ек ъ отъ Бърно поздрави конгреса
отъ името на чехословашкитt географи и етнографи. Той го
вори за тtснитt културни и търговски връзки между Бълга
рия и Чехословашко, като започна отъ времето на Св. Методия,
който е работилъ въ Моравско, мина къмъ търговскитt връзки
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презъ срtдн:итt вtкове и се спрt на културнитt връзки отъ
19 вtкъ насамъ, когато Иречекъ uснова българската история;
спомена, че днесъ около
учатъ въ чехословашкитt

души бъшарски
студенти се
университети, а и много българи -

500

градин::~ри всtко лtто работятъ въ Чехословашко. Въ тази хи
лядогодишна

традиция

на

културни и

търговски

каза проф. Витасекъ, днешниятъ день е единъ
и заключи: множество професори и

доценти

отношения,

паметенъ день

геоrрафи

и

отъ

сроднитt щ1 географията науки отъ Чехословашко на това тър
жествено събрание дойдоха да засвидетелствуватъ симпатиитt
си къмъ
ширятъ

васъ (българскитt колеги) и вашата страна и да раз
познанията си.

П р о ф. Б. Мил о е в и ч ъ отъ БtJiградъ поздрави кон
греса отъ страна на географскитt дружества въ Любляна, За
гребъ, Скопие, и Бtлградъ. Той изтъкна, че ппради еднаквото
географско устройство на територията отъ дветt страни на
българо-югославската граница, напредъкътъ на българската
географска наука е сж.щевременно напредъкъ и на юrослав •
ската география, и пожела успtшно рuзвитие на първата.
Последенъ говори п р о ф. И в. Ба та к л и е в ъ, председа
тель на Българското географско дружество, който отъ името на
българскитt географи, обединени въ това дружество, привет. ствува конгресиститt съ искреното. сърдечнотu българско

"добре дошли" и

пожела

творческа дейность на

конгреса и

приятно прекарване на конгресиститt въ България. Той подчърта
многолюдностьта

на

научни интереси, но и
жатъ

на

славянскиятъ

конгреса,

на
си

която

племенни
произходъ,

идея дължатъ освобождението си.
че дълбокиятъ

смисълъ и

три направления:
сегашният'Ь,

1)

се

дължи

връзки.
защото

не

само на

Българитt
на

По-нататъкъ,

дър

славянската

той изтъкна

значение на конгреса се състои

въ

Както миналитt славянски конгреси, така и

ставатъ В'Ь време на повишенъ

интересъ къмъ гео

графията, защото нейното значение зэ обществения и политически
животъ на народитt порастна, 2) Но славянс;.итt географски
конгреси еж. преди всичко важни за славянската география, която
въ Срtдна и Източна Европа има особни задачи. 3) Специално за ·
България, конгресът'Ь има, първо, това голtмо значение, че съвпа
да съ сто и първата годишнина на българската география. Въ
1835 г. е написана първата книга по география - учебникъ отъ
Неофита Хилендарски-Бозвели. Но строго научно българската
география е почнала да се развива въ 1898 г., когато е осно
вана катедра по география въ Софийския
университетъ, на
чело съ проф. А. Иширковъ, почетенъ председатель на кон
греса. Второ, масовото посещение на конгреса е голtмо вни•
мание къмъ България и българскитt географи, което ще ги
подтикне къмъ по-усилена работа за напредъка на българската
география и за напредъка на обща'l'а славянска география.
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Най-после председательтъ проф. Швамбера предложи при об
щи одобрения конrресътъ да поздрави телеграфически Царя, своя
върховенъ покровитель, който бtше по това време въ чужбина.
Веднага следъ това всички присжтствуващи
преминаха
въ салонитъ на Художествената академия, гдето б·вшс к ар то r р а ф с к ат а и r е о r р а ф с к а из л о ж ба, за откриването
на последната. Товн се изв ьрши отъ Главния директоръ на
Държавния
географски
институтъ
- полковникъ Антонъ
Ганевъ, членъ на организационния комитетъ на конгреса. Най
напредъ, той по.:очи трудни п ПlhТЬ въ развитието на българската
география и
картография, а
от ь
друга страна тъхното
извънредно гол·в!,ю значение за развитие на любовьта къмъ
собственото отечество и за опознаването и сближението между
отдълнитъ народи. Следъ това, той изтъкна характера на кар 
тит·в на из,1ожбата, която бъше първа по рода си у насъ. При
изработването на rеоrрафскитъ карти : морфоложка, земедълско
стопанска, индустриална и др. е приложенъ чисто географски
методъ . Отъ друга страна бъ изложено ра звитието на карто 
графското д·вло, з астжпено въ Държавния географски инсти
тутъ. На края полковникъ Ганевъ завърши съ възгласа: .,Да
живъе Върховниптъ покровитель на културнитt институти въ
България - върховенъ покровитель на конгреса и изложбата Н. В . Борисъ III Царьтъ на българитъ !"
На 17 авrустъ започнаха заседанията на секциитъ, въ
които се четоха научнигв реферати. Тъ траяха до 21 с. м .
включително . Тр·вбва да се от б ележи, че конгресътъ, именно
заседанията на секциитt, се извършиха само въ София, а
екскурзиитъ
следъ
това въ
цъла Бъшария. Мина.1Jит·в
славянски конгреси въ Чехословашко, Полша и Югославия еж
ставали въ нъколко градове на гвзи страни. Ние се откло
нихме отъ това правиJiо, защото въ нашит-в провинциални гра 
дове

мжчно

могатъ

да

се

създадатъ

условия

за

изнасяне

на

голъмъ конгресъ.
Презъ nреме

на конгреса въ София бъше оказано след
гоститъ · конгресисти: 1) Министрътъ на
народното
прuсвъщение
г-нъ
проф.
Мишайковъ
и г-жа
Мишайкова имъ дадоха приемъ въ салонитъ на „Юнионъ
клубъ". 2) Кметътъ на София г-нъ инж. Ив. Ивановъ даде
на по-видни 150 конrресисти вечеря въ ресторантъ „България";
3) Българското географско дружество даде сжщо на по-видни
150 души конrресисти обtдь въ .Юнионъ Паласъ•; 4) Коле
гията при Етнографския музей даде интимна вечеря на гоститъ
етнографи около 6() души въ ресторантъ „България-.

ното

внимание

на

Научна работа на Конгреса.

Тя се състои въ:

1)

рефератитt,

ската и картографската изложба и
книги.

4)

2) екскурзиитt, 3)

географ

издаденитt за този случай
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Реферати (съобщения). Както се спомена, нашиятъ кон
грес ь бtше многолюденъ. Славянскит·в географи и етнографи
проявиха гол·tм ь интересъ и внимание къмъ България и я
посетиха масово. Не по-малко важно е да се изтъкне, че
измежду присжтствуващитв бtха най-голtмигв славянски гео
графи и етнографи, което обстоятелство повиши научната стой
ность на нашия конгресъ. Отъ Полша участвуваха: географит-в
-- ПаВJювски, Семковичъ, Ленцевичъ, Лимановски, метеороло
гътъ Арцтовски, етнографътъ Чекановски, ботаникътъ Роупертъ
и др . ; отъ Чехословашко географитt Швамбера, Витасекъ,
Дедина, Новакъ, етнографитt Мурко, Шнеевайсъ и Странска,
ботаницитi, Доминъ, Фр. Новакъ и др Отъ Югославия - гео
графитt Милоевичъ, Гаваци, Вуевичъ, Радовановичъ, етногра
фит·в М. Гаваци, Жупаничъ, ботаникътъ Хорватъ и др. Изне
соха се много научни реферати, които правятъ само честь на
славянската географска
и етнографска мисъль.
Разгледаха
се най-нови, съвременни научни въпроси и схващания. 1 )

1 секция: геодезия, к ар то граф и я, геофизик а,
метеоролог и я, к дим атол о ги я, хидрограф и я. Както
обикновено е реда, председатели на секциигв, които да ржко
водятъ заседанията, бtха избрани по-виднитt представители
на з астжпенитt науки въ секциитt и то като се иматъ пред
видъ всички страни, участвуващи въ конгреса. Така, на пър
вото заседание бtш~ избранъ председатель подковникъ Чер мак ъ, нача.1Jникъ на Военния географски институт ь въ Прага,
на второто заседание - полковникъ З ь елен ь е в ски, начал
нш<ъ на Военния географски институтъ въ Варшава, на третото
проф. В у й е в и ч ъ, виденъ климатологъ отъ Бtлградъ, на че
твъртото- проф. Г а в а ц и и на петото - проф. Ар ц то в ски.
А. Г а не в ъ, директоръ на Военния географски институтъ
въ София направи . Докладъ за дейностьта на своя
инсти
тутъ ".
Изтъкна че първата топогµафска
снимка на
Бъл
гария
е направена отъ руситt презъ
време
на
освободи
телната война. Отъ тази снимка се издава първата топографска
карта на Българин съ м. 1:126,000. Отъ 1899 г. започва пре
работката на руската снимка въ метрическа система, реанбули

рането й и издаването на първата българска топографска карта
1:40,000. Тази работа се прекрати отъ войнитt . Следъ послед
нитt се започна по най-модерни способи изработването на нова
топографска карта на България съ м. 1:25,000 и 1:50,000, отъ
които има излtзди вече по нtколко листа.
Х р. Калфин ъ, другъ представитель на Военния гео
графски институтъ въ София, ~овори на тема ~ Магнитни карти
1 ) За понятие тукъ даваме сведения
по за нtколко рефеµата отъ
секция и то преди всичко за тtзи реферати, които еж на лице въ секре

тарията на конгреса, или за тtхъ има резюмета. Всички реферати ще
бждатъ отпечатани въ специални издания на конгреса, което ще стане
презъ тази 1937 г,
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-- тtхното приготовление и значение". - Посочи начина на
тtхното изработване и значението имъ за откриването и про
учването , на минералнитt богатства.
V. S v а m Ь е r а (Praha):
• La cartographie inofficielle
tchecoslovaque ··. - Излuжи развитието на неофициалната (не
военна и недържавна) картография въ Чехословашко още отъ
началото на миналия вtкъ. Тtзи карти (стенни, атласи и др.) въ
Чехословашко за училищни и други нужди. въ изработването
на нtкои отъ които е взелъ участие и самият ь проф. Швамбера,
еж добре издържани за е,1на модерна и цивилизована страна.
Р а v 1е V u j е v i с (Beograd):
,,Sur !а duree d'insolation
en Yougoslavie" (Върху траенето на слънчевото rр·вене въ
Югославия).
Продължителностьта на слънчевото rp ·вefj:e въ
Югославия е наблюдавано въ 38 станции. Тя е твърде разноо
бразна, дори въ м·вста отъ еднаква географска ширина. Това
се дължи на географското положение и на земноповърхния
рельефъ. Въ северозападна Югославия - алпийската область слънчевото rpteнe е най-кжсо 1580 до 1800 часа годишно.
Въ североизточна Югославия то се увеличава до 2230 часа ;
въ югоизточна Югославия то достига 2530 часа, а въ югозападна
- 2744 часа. Установяватъ се по-подробно 6 типа rpteнe на
слънце споредъ продължителностьта си : 1) алпийски, 2) центра·
ленъ, 3) моравско-тимошки, 4) южнопанонски, 5) вардарски и
6) адриатически
К и р о Т. Кир о в ъ (София): ,.Границитt на юшматич
нитt влияния въ Балканския полуостровъ", Поради положе
нието · си между три материка, влиянието на око.~шитt нtколко
морета и поради крайно разнообразния си релефъ Балканскиятъ
полуостровъ има дори на малки м ·вста различенъ климатъ. Но
еж

заст;v_пени

въ

него

главно

три

климати:

морски,

континен

таленъ и високъ (на високитъ мt::та). Морскиятъ е срtдизем
номорски и черноморски, а континенталниятъ сръдноевро
пейскИ' и източноевропейски.
Въ тази секция се четоха още интересни реферати отъ :
п р о ф. Н. Бон е в ъ (София) .Върху метода за опред-вляне
срtдната плътность на земята чрезъ притегля нето на планинитt";
п р о ф. Р. Райнов ъ (София) • Топпrрафни влияния върху ме
теоrолоrичнит-в и климатични условия въ Бъшария" ; А r t u r
G а v а z z i (Zagreb ): • Tiefenverl1altnisse des Adriatischen Meeres"
(Д·t,лбочиннитi; от н ошения на
Адриатическо море); О s k а r
R е у а (LjuЫjana): ,,Le foehn du Nord au Sud de la chaiпe de
шoпt a gnes Kar&vane (Фьонътъ въ Караванка) и др.

11. секция: геоморфолоrия и геология. Председа·
тели на заседанията на тази секция бtха : В и та с е к ъ (Бърна),
Лен цев и ч ъ (Варшаваi, Лук о в и ч ъ (Бtлградъ) и др.
А. G а d о m s k i (Krak6w): .Le captage du Poprad des
Beskidy". Карпатската ръка Попрадъ, която извира отъ юж-

Ив. Батаклиевъ
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нит-в склонове на Татра, е интересна, · че чрезъ назадна ерозия е
прес-вкла билото на Татра и днесъ тече къмъ северъ презъ
Бескидит-в ; съ това тя е отнела водит-в на н-вколко р-вкички.

z.

В.

Neretva".

М i 1 о j е v i с (Beograd):
.Le canon de la
Каньонътъ на Неретва въ Динарскит-в планини има

посока отъ с. и. къмъ ю. з. Врtзанъ е между планинитi,
Чвръсница и Прень. Неретва тече презъ една депресия пълна
съ езерни олиrомиоценски наслаrи. Значи, каньонътъ е по-младъ
отъ миоцена и понеже въ него рtчноледникови rt тераси еж
добре развити, той е отъ преди дилувиума - образуванъ е
презъ горния миоценъ и плиоцена. Дължи се на регресивна
ерозия поради снишаване на адриатическия басейнъ, а може
би на епироrенетическо движение на терена на Нере·~ва.
Б. Паун кови h (Беоrрад): ~ Траrови лакустрискоr ре
JЬефа западно од Дрине" (Езерни следи въ релефа западно отъ
Дрина). Понтийскитt наслаrи въ тази область еж доказани и
стратиrрафски и палеонтоложки. Въ ранния дилувиумъ се за
почва оживена тектонска дейность. Езерата с.ж извършили
значителна абразионна дейность.
В. К r у g о w s k i (Poznan): Quelques remarques sur la morphologie des bassins marecageux de la Polesie du Sud". Езерата
въ областьта Полесие въ Полша се разд-влятъ споредъ фоrмата
си на три главни типа: 1) ь:р.жrли, 2) пrодълrовати и 3) разни
други. Гол1>мината на диаметъра имъ е отъ нtколко десетки
метра до н-вколко километра. Торфътъ запълва дълбочинит-в
на н-вкои езера и т-в дори изчезватъ, по който начинъ пейса
жътъ става монотоненъ. Дълбочината на езерата е обикновено
отъ 1
до 3 ·метра, а се случва и до 6 метра.
Други реферати : отъ Р r о f. J а с q u е s В о u r с а r t (Paris)
- "Resultats d'ensemЫe d'une etude du Quaternaire et du Plio-

½

cene marin du littoraJ atlantique du Maroc et du Portugal. Extention possiЫe des hypotheses а l'etude de ces terrains en
Mediterranee ". (Общи резултати отъ едно изучаване на iшатер•
нера и морския плиоценъ по атлантическото крайбр-вжие при
Мароко и Португалия). Отъ D. J а r а n о f f, доцентъ въ Софий

ския унинерситетъ - "Les zones morphologiques dans la partie
centrale et orientale de la Peninsule Balkanique ", r дето уста
новява зоналность въ рвположението на едритt морфоложки
зони безъ пълно съвпадение въ тектонично отношение. Р r о f.

V 1. N о v а k (Praha): • On the Great Landformes in Czechoslo
vakia" (Едритt земноповърхни форми въ Чехословакия), и други.

111.

и

IV.

секции: Би о

r

ео

r

р а фия. Председатели на тази

секция б-вха: п р о ф. Р о у пер т ъ (Краковъ), п р о ф. Под пер а
(Бърно) и п р о ф. Дом и н ъ (Прага). Държаха се само фито
геоrрафски реферати, зооrеографски липсваха.
К. D о m i n (Praha): ,, О geobotanickem vyznamu Karpat se
zfetelem k horam Balkanu" (Геоботаническият ь характеръ на

IV Конгресъ на славянскитi, географи и етнографи въ София Карпатитt въ връзка съ

Балкана).
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Изтъкна вегетационната

общность между карпатската и алпийската растителность и тази
на Стара-планина и дори останалитt планини на Балкансния по
луостровъ. Особно поразителна е приликата между растител
ностьта на Карпатитt и тази на Сеnерна и Западна Стара-пла
нина. Въ южна посока карпатската растителность намалява.
Тtзи отношения водятъ началото си още отъ терциерно време.
\
Презъ дилувиума, при заледяването на Алпи и Карпати, загючва
преселването на растителностьта имъ къмъ Балкански полу
островъ по три пж тя : подкарпатски, панонски и илирийски.
Следъ станалитt разискваниятъ се реши Карпатския геоботаниче 
ски съюзъ да простре дейностьта си и върху Стара-планина и

този съюзъ да се преименува
N. S t о у а n о f f (Sofia):

• Карпатски и С rаро-планински" .
.. Le caractere phytogeographique
des massifs Rilo-Rhodope et de Pirine (Ф итогеографскиятъ ха
рактеръ на Рило-Родопския и Пирински масивъ). Този ма
сивъ има преходна растителность.

Въ него севернитt растения
намаляватъ, а южнитt съ посока отъ с. з. къмъ ю. и се уве
личаватъ. Въ еж.щата посока се увеличаватъ реликтовитt расте
ния, които датуватъ отъ терциерно време. Tt еж сбаче най
много въ Срtднитt Родопи.

J а n W а l а s (Krak6w): "Die Wanderungen der Alpenpflanzen langs der Tatre-Flilsse" (Преселване на алпийски ра
стения по рtкитt въ Татра). - Това еж рtкитt Черни и Бtли
Дунаецъ и Биатка, които се съединяватъ въ една обща рtка
Дунаецъ. По тtхъ , на алувиалната г.очва, се намиратъ около
30 вида алпийски растения. Всички алпийски растения нъ
Татра еж такива, които обичатъ варь. Най- вече ги има въ до
лината на Биатка, която има най много вода и е слабо засег
ната

отъ

културата.

lvo Horvat (ZаgrеЬ)изнеседвареферата: 1),,Vegetacija
hrvatsko-crnogorskih planina" и 2) ,, Vegetacja sredisnje-balkanskih masiva" ( Растителностьта на срtдния масивъ на Балкански
полуостровъ ).
Други реферати бtха отъ: К а z. R о u р р е r t (Krak6w) " Un parasite sur le Pinus silvestris", На n n а С z е с z о t (Warszawa) - ,,La repartition de certaines especes dans 1' Asie Mineure
du Nord et le proЫeme de la . Pontide ", В о g. Р а w l о w s k i
(Krak6w) - ,,Les associations des plantes de la chaine de Czyw- ·
czyn (Carpathes orientales )" и други.
V секция : А н т р о п о r е о r р а ф и я и с т о п а н с к а г е о ·
р а фия. Като rолtма секция, тази секция бtше подраздtлена
на 2 подсекции: антропоrеография и стопанска география, които
заседаваха по отд'l:,лно. Председатели на тtзи подсекuии бtха :
Павлов ски (Познань), Ц и р х о ф е р ъ (Лъвовъ), Р ад о в а но·

r

в и ч ъ (Скопие), 3 а бор ски (Варшава),
ковъ) и Лот ъ (Варшава).

Куб и й о в и ч ъ (Кра 
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S t. Р а w l о w s k i (Pozna11): ,,Sur la geographie politique .
des pays slaves" (Върху политическата география на славян
скит·в страни). Касае се за западната граница
страни : Полша, Чехословашко и Югославия.
ченъ

характеръ

:

чехословашката

граница

е

на

Tt

славянскитt
иматъ разли

историческа

и

гео

графска, а полската и югославската
еж пз-скоро етнографски.
И тритt гр~ници се издаватъ на западъ въ форма на три
жгълникъ. Но тритв образуватъ единъ общъ трижгълникъ съ
връхъ въ най-издадения на западъ чехословашки трижrъ.тшикъ
и основа отъ Балтийско до Адриатическо море.
Между славянсюп·в трижrълници се вдаватъ територии
на съседитt: на Германия по р. Одеръ, а на австрийцит-1-; по

р. Дунавъ.

Висла

се

влива въ чужда територия,

а Фиуме е

италиянска. Срtднов·вковната етнографска граница на славянитt
е по-назападъ по линията Любекъ - Венеция.
По западнитt славянски граници има преходни области,
тази между Полша и Германия е най-голtма. Границит-в еж
повече

структурни,

отколкото

органически.

Референтътъ заю1ючи : 1) Западнитt славянски граници
еж бастионни, но регресивни и дефанзивни, а тtзи на съседитt
по Одеръ и Дунавъ трансгресивни и офанзивни. 2) Преход
нитt области еж въ лошо състояние, защоТ) историческият1,
славянски елементъ въ тtхъ е останалъ малко, а нtмскиятъ
- е мнозинство. 3) Границата на Чехос.1ювашко по Бохемскитt
и Руднитt планини е историческа, естествена и най-добра, а
тtзи на Полща и Чехословашко - структурни, затова не отrо
варятъ на икономическитt и политическитt имъ условия.

А. У р о ш е в и h (Скопие): "Продиране арбанаса у српске
земJЬе у турско доба" (Проникване на албанци въ сръбскитt
земи презъ турско време). Още презъ срtднитt вtкове е
имало албанци въ сръбскитt земи и сърби въ албанскитt. Но
презъ 16 в. започва преселване на албанци въ североизточна
посока, въ Метохия и Призренско. Презъ 17 в. минали Шаръ
и се спуснали въ Ско11ско поле и Касово. Презъ 18 в. стигнали

южна (българска) Морава и Ястребацъ пл. Преселването на ал
панцитt е траяло до срtдата на

пшg
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в. ii спрtло.

V. К u Ь i j о v i с (Krak6w): ,,Die Entwicklung der Bevбlke
des ukrainischen ethnographischen Geblets in den Jahren

1890-1932". - Касае се за естествен010 движение и пресел
ническитt движения на украйнцитt. До голtмата война украйн
цитt показваха голtмъ естестненъ приръстъ,
презъ самата
война намаление, следъ нея наново увеличение, за да се
дойде напоследъкъ до слабо увеличение и дори намаление.
У крайнцитt се изселватъ на западъ въ Америка и на изтокъ
- въ Азия. Въ рударскитt и индустриални области на Украйна,
J,акъвто е донецкия басейнъ, пъкъ се преселватъ жители отъ
Великорусия и другаде. Увеличава се преди всичко населе
нието въ градоветt, гдето се намира по-лесно хлtбъ.

Обр.

1.

Тържественото събрание за откриване на конгреса,

-

L' inaugшation solennelle du Congres.

Обр.

2.

Тържествено откриване на "онrреса. Прсдседателыъ проф. Арнаудовъ държи своята рсчь.

lпauguratioп soleппelle

du

Coпgres.

Le

Presidcпt М . !е

Professeur

Arпaoudoff,

recteur de 1' Uпiversite, fait

sоп dlscoнrs.

IV

Конгресъ на славянскит-в географи и етнографи въ София

Кубийовичъ реферира и на тема : ,,Arbeiten
Референтътъ,

-

17

1936

iiber das Hir-

като предсе
датель на комисията за пастирския животъ въ Балканския по
луостровъ и Карпатитt, докладва за този животъ по севернитt
склонове на Карпатитt.
Ма r i а К i е l с z е w s k а (Poznan): ,,Les types d' habltat
urbain de la Pomeranie" (Градскитt селищни типове въ Поме
рания ). Tt еж два: организирани и естественъ типъ. Пър
виятъ типъ градове еж основани повече презъ срtднитt вtкове.
Tt еж модерни градове. Въ тtхъ се отразява икономическия
и политически животъ на страната. Естественитt градове еж
произлtзли отъ села.
Г. Гунчев ъ (София) реферира на тема: ,,Области въ

tenleben in den Nordkarpaten". -

България, които привличатъ и които разпръсватъ населението".

В. С. Р ад о в а но в и h
(Скопие):
.Антропогеографске
Црте Мариjова - пример jедне пзоловане области Повардариjа •.
Славчо 3 а r о ров ъ (София - директоръ па статисти
ката) : ,, Организация на наблюдението на стопанския животъ
въ България''.

I v.

Ва

t а k 1i е v

(София):

~Le tabac en Bulgarie" -

Изтък

наха се главно географскитt условия за развитието на тютю
невата култура въ България, особно въ Родопската область,
чийто тютюнъ съставя часть отъ най-реномиранитt ориенталски
тютюни.

J. S t е h u 1е (Praha): ,,Les rapports economiques entre la
Bulgarie et la Tchecoslovaquie surtout au point de vue de
commerce ·'. - Преди rвtтовната война сжществуваха между
България и Чехословашко само

културни

тtзи връзки продължаватъ,

се

но

връзки.

Следъ

нея

създадоха и стопански от

ношения, главно търговски. Последнитt почиватъ на различието
между България и Чехословашко въ природнитt бuгатства и
стопанската структура. Достатъчно е да се спомене, че въ Бъл

гария се занимаватъ съ земедtлие 750/о отъ жителитt и и съ
индустрия - 11 °!о, а въ Чехословашко - съ земедtлие 34.50/о
и съ индустрия - 350/о. За развитие на търговията между тtзи
две държави се създадоха търговски консулства и Българо
чехословашка търговска камара съ седалище Прага и София.
Търговията още не е голtма и съ колебание по предмети
и цени. Една прtчка за търговията е далечината между дветt
държави. Но, отъ друга страна, прtката и права връзка чрезъ

Дунава

помага.

Референтътъ

голtми и по-тtсни
Чехословашко.

стопански

заключи
отношения

съ

пожелание

между

за по

България

и

I v о R u Ь i с (Split): ,,Jadran u narodnom gospodarstvu".
К. К u h а r (Praha): ,,Les ports de la сбtе albanaise· (Албан
скитt пристанища). - Албанскиятъ брtгъ нtма отъ природата
дадени удобни мtста за пристанища. Брtгътъ е слабо нарtзанъ
и плитъкъ. Понеже Албания нtма желtзници, то пристанищата
Известия на Бълг, геогр. д-во

2
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и обслужватъ само нейната търговия. При Дурацо е построено
първото

модерно

пристанище.

St. В е s k о w (Sofia): ,,Wirtschaftsgeographische Einteilung Bulgariens''.
А.

VI секция : Е т но r р а фия, с о ц и о л о r и я, д е м о r р а
ф 11 я, и а н т р о пол о r и я. Председатели на заседанията на тази
секция бi,ха избрани:
М. Г а в а ц и,
Ш не е вай е ъ, r•ц а
С транс к а,
Ж у пан и ч ъ,
М у р к о и Ма н с и к к а. Тази
секция е най-rолi,мата и въ неп се четоха най - много реферати.
М. G а v а z z i (Zagreb): ,ProЫem karakteristicnoga rozmjestaja
nekih etnografskih elementa па Balkanu". - Сжществуватъ нi,кои
еднакви етнографски елементи въ западната частъ на Балкански
полуостровъ (Хърватско) и източната

часть

на

сжщия полуо•

стровъ (България), които еж раздi,лени отъ културния ликъ на
сърбитi,. Референтътъ, като посочи нi,кои пжтища за обяснение
на тази общность, изтъкt1а, че тепърва ще се изучатъ и обяс
нятъ причинитt и.
Д. С т р а н ска директоръ на Народния етнографски
музей въ Прага и доцентка по етнография въ Карловия уни
верситетъ въ Прага. Тя реферира върху необходимостьта
отъ взаимно сътрудничество на славянскитt музеи, който въп
росъ би допълнилъ идеята за реализиране на единъ общо
славянски музей,
поставена за разрешение още въ първия
конrресъ въ Прага отъ покойния проф. Ив. Шишмановъ. Реши
се да се основе съюзъ на славянскитi, музеи съ сi,далище
Прага и председатель проф. Мурко.

М. С. Филип о в и

h

(Скопие):

,,Женска

керамика

код

балканских народа".
- Касае се за керамични сждове и по
трtби, които женитi, въ Западна България, Източна и Южна
Сърбия и Черна Гора употрi,бятъ въ домакинството II които
еж останаJIИ неизмtнни още отъ неолитско време до днесъ.
Тъ еж : подници, пупци, прешлени за вретена. връшникъ, кот
личарь (мелниченъ камъкъ), хл,вбна печка и др. Тъзи кера
мични сждове се правятъ безъ грънчарско колело по при
митивенъ начинъ отъ самитi, жени .
В с е в. С ах а не в ъ (Прага): ,,Карпаторускiй народный
орнаментъ''. Въпрi,ки външното си разнообразие, този орна
ментъ запазва единството на своитt елементи. Основнитt му
мотиви еж квадрата и ромба; които носятъ техническото наз
вание „ружи' или ,,рози'', и коит.:> се употрi,бятъ, както въ
шевицитi, , така и въ рi,збата на дърво. Може да се твърди,
че

въ

карпаторуския

орнаментъ

има

отражение на

слънчевия

култъ . Въ този орнаментъ еж по-характерни животинсю1тi,

мо•

тиви, отколкото растителвитi,.

Саханевъ държа още следнитt реферати: ,,Карпаторуская
иконописъ ", "Карпаторуская сватьба•·, ,,Карпаторус1<iя обрядовыя
и бытовьы пtсни·'.
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Райна Д. Кацар о в а (София): ,,Два отличителни белега
· на родопскитt българо-мохамедански напtви". Тъзи напtви
_ се отличаватъ съвсемъ малко отъ родопскитt бълrарохри
' стиянски напtви, но твърде много отъ общобългарскитt напtви.
Българомохамеданскитt напtви еж изобщо съ широкъ обемъ.
Другъ тtхенъ отличителенъ белегъ е, че въ тtхъ отсжт
ствуватъ пtсни въ ориенталска тоналность.

Е d m u n d S с h n е е w е i s (Praha): ,,Ober die blsherigen
und kiinftigen Arbeiten an dem Handwбrterbuch des slavischen
Volksglaubens und Volksbrauchs ''. -- Като организаторъ на из
даването на славянски етнографски р~чникъ докладва кои му
еж се явили за сътрудници и че скоро ще излtзе първа книга
отъ речника. Но апелира за мора.1Iна и финансова подкрепа.
Х р. Вакарелски (София) реферира „По въпроса за по
казалецъ на славянския фолклоръ", гдето се изтъкна огромния
фолююренъ материалъ въ славпнскитt страни, неговата пръс
натость и невъзможность да бжде използуванъ въ науката,
затова се посочи и одобри планъ за със 1 авянето на показалецъ
на ,тоя фолклоръ, като се опредtлихз лицата за неговото из
работване.
Другиятъ рефератъ на г, Вакарелски бtше за системното
събиране на славянски фолклоръ.
Ст. Л. Кост о в ъ (София); ,,Остатъци отъ стария славян

ски

костюмъ у

бъшаритt".

-

Той вижда

такива

въ бъло

дрешковската шопска носия въ Северозападна България.

П. Б. С т р у в е (Бtлградъ): ,.Очеркъ развитiя социологи
ческой мысли въ связи съ влiянiемъ на нее этнолигическихъ
изученiй". Людетt се замисJ1или отъ рано надъ външната
природа. Науката изследва миналото, настоящето и бждещето;
социологията пъкъ търси полrзното въ всичко това. Тя прави
това по практически съображения, които еж свързани тео
ретически. Социологическата мисъль се съдържа и въ нравитt,
и въ обичаитt, и въ фолклора, и въ художествената литература.
Човtкътъ мисли за себе си тогава, когато твори езикъ, т. е.
думи .И

ПОНЯТИ5I.

Социологическата мисъль се ражда въ социалната фило
софия, именно . въ социалната философия на гърцитt. Първи
ятъ гръцки философъ е Хераклитъ, който училъ, че войната
или борбата има за баща сушата. Гръцката философий е реа
листи_чна. Икономическото обяснение на историята отъ Марксъ
се

е

родило

въ гръцката

социология.

Въ по-нататъшното развитие на социологическа-та мисъJiь
се явило християнството. Гръцкитt философи никога не сла
гали такава рtзка граница между тtлото и душата, между чо

вtшкото (земното) и божественото (небесното), както христи
янството.

Въ своето развитие социологията

съотношение съ етнологията,

се намира

въ известно

което е твърде сложно.

Благода-
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рение на етнологията, съ нейнитt точни наблюдения се доказа,
че днешната човtшка култура не произлиза отъ единъ култу
ренъ кржrъ, а отъ нtколко различни такива. И социологията се
нуждае отъ регистрация на словесното социологично богатство.
Необходими еж социологически речници и къмъ историческитt
паметници и къмъ живия фолклоръ.
Такава е ролята (заслу

гата) на етнологията въ

социологията.

Вториятъ рефератъ на П. Струве бtше: .,Функцiональное
понятiе rocy дарства съ точки зрtнiя соцiолоriи и етнолоriи. •
Тукъ той пъкъ разглежда обратния въпросъ: може ли социо
логията да даде полезни указания въ областьта на етнолоrи
ческитt наблюдения и изследвания.

Други реферати въ

(LjuЫjana)

-

VJ секция бtха отъ: 1) N. Zu р а п i с
,,Zupaninzupa", 2) М. Арнаудовъ (София)

„Къмъ етнографията и психологията на българскитt оrнеиграчи
(нестинаритt въ Тракия)" и „Константинъ Иречекъ и българ
ската етнография", 3) Г. Данаилов ъ (София) - .. Дстерми

низмътъ при новит-в схващания за статистическия методъ •
4) Ст. Н. Шишковъ (Пловдивъ) - .,Народностниятъликъ на
Бtломорието отъ нашествието на турцитt
днесъ • и други реферати отъ други автори.

презъ

XIV

в. до

секция: О б л а с т на r е о r р а ф и я и м ето д и к а на
р а фият а. Тази секция б-вше най-малка. Въ нея се че
тоха само 3 реферати. Председатель бt избранъ п р о ф . Д е -

VII

rеоr

д и н а отъ Прага.

Ив. Батаклиев ъ

(София):

.,Географскит-в области въ

срtдната и източната часть на Балкански полуостровъ. • - Тази
работа е разширение и допълнение на първата ми работа върху
ландшафтното подtление на България (вж. Год. на Соф. унив., Ис
торико-филол. факултетъ, кн. ХХХ, 1934). Ср-вдната и източнатз.
часть на Балкански полуостровъ се разд-влятъ по лесно на гео
графски области, отколкото западната, по-планинската. Всички
ландшафти се простиратъ въ западно-източна посока.
Освенъ
rлавнит-1:, ландшафти - Дунавс1<ата равнина,
Стара-планина,
Срtдна България, Македонородопски масивъ (Южна България)
моrатъ да се посочатъ още нtкои нови малки подландшафти,
като Дунавски бр-вгъ и др.

R а i m u n d G а 1о n (Poznafl): ,, Les traits communs dans le
paysage morphologique en Suede centrale et sur les rebords du
massif cristallin de Volhynie." Въпрtки rолtмото разстояние
между Ср-вдна Швеция

и кристалинния

тt иматъ н-вкои общи черти.

Tt

масивъ въ

Волиния,

се състоятъ отъ кристалинни

скали, върху които еж действували еднакви скулптурни агенти
- кватернерното заледяване. Пъкъ иматъ и еднаква тектоника.

Вдлъбнатинитt въ тtхъ еж изпълнени отъ кватернерни на
слаrи и алувиумъ: въ Срtдна Швеция - основни морени, озери
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и глини и пtсъци отъ денудацията, а въ Волиния - пtсъчни
морени и алувиаленъ пtсъкъ.
Въ Швеция глинеститt почви еж повече въ низкитt мt
ста, а въ Волиния по високитt, затова растителностьта имъ
не е еднаква: въ Швеция по високитt мtста има
иглолистни
гори. а по низкитt (съ по-глинеститъ почви) - широколистни;
въ Волиния това е обратно. Въ Волиния кватернерниятъ ш:й·
зажъ

е

по старъ,

защото

е

отъ

по-старо

заледяване.

Д Кост о в ъ (София): ,,Задачи и възможности на гео
графското обучение въ България". - Изложи се състоянието
на географията въ България,
като се изтъкна, че въпрtки
доста несгоднитt условия, тя завоюва по-предно мtсто въ
училищата въ България . Обясни се сжщностьта на географията
като наука и учебенъ предметъ и начина на преподаването
й въ нашитt училища.

VIII секция. И сто ри ч е с к а r е о r р а ф и я, и сто р и я на
географ и ята. Тази секция бtше отъ най-малкитt. Нейни
предсецатели бъха избрани проф. С е м кови ч ъ отъ Краковъ
и проф. Щербакивски отъ Прага.
В. Ще р ба ки в ски (Прага): ,, Д,) проблеми географии
праславян". Прието е въ науката, че старитt славяни еж
живtли на малки племена между Карпатитt и р. Днепъръ до
V. в. сл. Хр. Следъ това тt се разселватъ на югъ до Гърция
и отъ Алпитъ до Кавказъ. Обаче следъ свtтовната война се
появи нова теория за голtмината на славянското праотечество,
именно, че въ бронзовия въкъ, 1000 години преди нашата ера,
праславянитъ се простирали на западъ до р. Одеръ, гдето
дпесъ живtятъ лужичкитъ сърби. Тази теория се поддържа
отъ полскитt етнографи Костревски, Козловъ, Чекановски и
др. Нъмски етнографи я отхвърлятъ, като смътатъ, че култур
нитt остатъци отъ старото население по Одеръ били отъ или
рийски произходъ. Но Щербакивски, като излага мнението и
на Нидерле за разширение на славянското праотечество въ за
падна посока къмъ Висла и въроятностьта на новата теория,
подържа нейната правдивость.

Други реферати въ та з и секция бtха отъ:

1) К о z. J е ,,Deutsche Agrarpolitik gegeniiber den Westslawen und
verwandten Vбlkern ", 2) Wl. S е m k о w i с z - ,, Les travaux sur
1' atlas historique de !а Pologne ", 3) К. К u h а r (Praha) - • La
carte de la Boheme de 1619 par Aretin ·, 4) J 6 z. S z а f 1а r s k i (Krak6w) - ,,Carte historique de l'arrondissement de Spis de ]'an 1770".

zо w а -

Екскурзии. Както се спомена, въ географскитt конгреси
екскурзиитъ заематъ не по-малъкъ дtлъ отъ научната работа,
отколкото рефератитt. Нашитъ екскурзии бъха много и съ планъ
да се видятъ най-интсреснитt географски и етнографски обекти,

за да се добие по възможность по-пълна представа
България въ географско и етнографско отношение.

за

цtла

Ив. Батаклиевъ
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Отъ през конгресни т ъ екскурзии най-голъма бtше
М у с а л е н ска т а, съ около 60 участвуващи. При тази екскур:•
зия последнитъ се запознаха съ Панчаревския проломъ на Ис·
къръ, главно съ неговитъ тераси въ началото и края му, после
съ Самоковското поле, гр. Самоковъ, Чамъ- кория (най-аристо
кратическото лътовище въ България), долината на
Чамъ-ко
рийска Бистрица съ нейнит!, морени и езера и върхъ Мусала
съ своята мотеорологическа наблюдателница, която е гордость
за науката и културата на България.

Обр.

Втората

5. Маршрутитъ на следконгреснитt екск у рз и и .
Itineraires des excursions apres !е Congres.
презконгресна

екскурзия

бъше

Ч е р но в р ъ ш

к ат а . за запознаване съ географията на Витоша и съ метеоро
логическата наблюдателница на Черни връхъ, която е втората
по значение у насъ висока планинска наблюдателница.
Тази
екскурзия

имаше

и

специалната

задача да

се

види,

дали

наис

тина Витоша е би;rа заледявана презъ дилувиума и има ледни
кови форми, както се твърди отъ нъкои наши геолози. Резул
татътъ бъше въ полза на българскитъ географи, които отричатъ
това

заледяване.

Третата презконгресна екскурзия въ Иск ъ р с ки я п р о
лом ъ бъше съ геоложка , географска и етнографска цель. Въ
този проломъ най - лесно се вижда

геологията на Стара-планина,

а въ много негови села (Церово и др.) народниятъ битъ е не
покътнатъ.
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Четвъртата презконгресна екскурзия бtше до гр. П е р
н и к ъ, съ стопанска цель запознаване съ най-голtмитt каме
новжглени мини въ България.
П ъ р в а т а с л е д к о н г р е с на е к с к ур з и я съ 32 участву
ващи бtше най голtмата по своя маршрутъ и време. Тя засегна всички географски области на България и трая цtли 8 дни.
Изходно мtсто, както на всички екскурзии, бtше София. Отна
чало по долината на Струма до Рила се мина презъ западната
часть на Срtдна България, която е характерна съ многото си

Обр.

6.

Първа екскурзия въ

Рилския мънастиръ.
!Ща.

- Premiere excursion ,

au monastere du

малки планини и малки полета (котловини) и

съ преходния:си

географски строежъ между Старопланинската система и Маке
донородопския масивъ. Следъ това се посетиха най-високитt и
голtмитt планини отъ Македоно-Родопския масивъ: Рила, Пи
ринъ и Родопитt и интереснигh между тtхъ терциерни котло
вини: Разложка и Чепинска, известни съ минералнитt си извори
и съ своята красота. Въ масива заслужаватъ голtмо внимание
и Рилскиятъ мънастиръ и историческото село Батdкъ. Главната
часть на екскурзията завърши въ Пазарджишко - Пловдив
ското поле отъ Маричината низина, която се отличава съ го
лtмото изобилие на южни културни растения, голtмо плодо
родие и голtма rжстота на населението. Тукъ се посетиха гра
доветt Пазарджикъ и Пловдивъ. Последенъ етапъ на тази ек-

·
·
·
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Обр.

7.

-

Първа екскурзия въ долината на р.
!а vallee de

Premiere excursion dans

Обр.

-

8. Пъ;:~ва {Жскурзия презъ
Premiere excursion it travers

Бън.~~ерица (Пиринъ).

Banderitza (Pirin).

Пазарджишкото поле.
!а plaine de Pazardjik.
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скурзия бt.ше пжтуването отъ Пловдивъ презъ Стара-Загора Стара-Планина - Горна-Орt.ховица за Варна . Всички rолt.ми ек
скурзии свършваха въ Варна, за да се запознаятъ rоститt. кон
rресисти и съ нашия черноморски брt.гъ и нашата морска ца
рица Варна.
В тор а след кон r р е с н а ек с к у р з и я. Предметъ на
та з и екскурзия бt.ха зад балкански т t. пол е та (Софийско,
Саранско, Камарско, Златишко Пирдопско, Карловско, Казан-

Обр.

-

9.

Първа екскурзия на Бунарджика въ Пловдивъ.

Pгemiere

excursion sur

!а

colline Bounardjik (Plovdiv).

лъшко, Сливенско) и Странджа п л а н и на. Задбалканскитt.
полета еж интересни: 1) съ своето положение, наредени между
Стара планина и Срt.дна-rора и раздi,лени отъ нi,колко връзки
между тtзи планини, 2) своя начинъ на образуване презъ
плиоцена, чрезъ

огъване,

3)

съ селищата си, главно градоветi,,

и 4) съ стопанството си, особно розовата култура.

Странджа

планина, въ която задбалканскитt. полета намиратъ продълже
ние, се отличава както въ географско, така и специално въ

фитоrеоrрафско отношение . Тя е известна съ своята колхидска
растителность,

която

датува

още

отъ

терциерно

време

и която

въ Европа се намира само въ нея.
Отъ Карлово екскурзията се е отбила въ Пловдивското
поле и гр. Пловдивъ. Оrъ Бурrазъ екскурзията съ параходъ
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е заминала за Варна, като по пж тя се е запознала съ интереснит-в ни градчета Поморие и Несебъръ.
'

Трета с JI е д конгресна ек с к у р -з и я. Тази екскурзия
имаше за цель да запознае гостит-в-конгресисти съ геологията
и географията на Северна България, именно съ части отъ Стара
шшнина, Дунавската равнина и р. Дунавъ. Отначало нейниятъ
маршрутъ вод-вше презъ Искърския проломъ за Бi;лоградчикъ,

прочутъ съ своит·Ь чудновати скални форми.

Обр.

-

По-нататъкъ

ек-

10. Четвърта екскурзия въ Карнобатъ.
Quatrieme excursion il Karпobat.

скурзията е продължила за Видинъ и съ параходъ до Сомовитъ.
Тукъ е станало запознаване съ дунавския бр-вгъ. Отъ Сомо
,витъ екскурзията е заминала за Плi,венъ, най-rолi,миятъ градъ
въ вжтрешностьта на ра13нинаrа, забележителенъ и въ географ
ско fl въ историчеСJ<О отношение. Следъ това марiпрутътъ на
екскурзията бi, въ Търново и неговата OKQ.JIHOCTь: Тукъ е

посетено
най-зе{Iенчукоградинарско-то село Джулюница. Въ
южна посока, по долината на Янтра, е посетенъ българскиятъ
Манчерстеръ - Габрово - и Шипченски проходъ съ паметника
на свободата, следъ което екскурзията е заминала за Варна.
__
Четвърт а след конгресна екскурзия. Тази ек
. скурзия бi,ше чисто етнографска . .. Нейната - цель бi,ше -щ1 се

запознаятъ конгресиститt етнографи съ материалната култура
на българското население 9~ъ групитi, ,,рупци" и „балканджии",
да видятъ известни народни носии, обичаи и вокална и инстру

'ментална

музика. Една отъ главнитi, цели на тази екскурзия
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бtше и да се посети Пловдивъ съ неговия Музей-библиотека и
неговата стара архитектура. За постигането на тtзи цели се посе
тиха селища съ най оригинаJша tJ самобитна етнография. Марш
рутътъ на екскурзията бtше: София - Пловдивъ - Бачковски
мънастиръ - Пловдивъ - Ямболъ - Елхово - ТопоJювградъ -

Карнобатъ - с. Подвисъ - Бургасъ - Варна.
Il е та та гол t ма екскурзия бъше фактически пред
конгресна. Тя бъше чисто геоложка съ главна цедь да се за
познаятъ конгресиститt геолози, особно югославцитt, съ гео
логията на Западна България. Затова маршрутътъ на тази ек
скурзия бъше с✓1едния : София - Кюстендилъ - Краище - гр.

Трънъ

-

Сливница

-

Петрохански проходъ

обратно София.
Всички екскурзии,

въ

- Б·в✓1оградчикъ и

които всички участници бъха

260

души, постигнаха напълно целитъ си. Това се дължи на рж.ко
водството, защот,J всички рж.ководители бъха предварително
проучили основно маршрутитъ. Но за пълния успъхъ на екс

курзиитъ не маJ1ко

допринесоха властитъ

( общински,

военни,

училищни, околийски и др.) въ посетенитъ селища. Почти на
всъr,ж.де посръщането на гоститъ стана най-тържествено - съ
арки, банкети, подаръц11 и други начини за изразъ на

·музика,

високо внимание. Хубавото време, което се случи по време на
екскурзиитъ, спомогна еж.що за гоJ1ъмия имъ усп·вхъ, защото
позволи да се изпълни маршрутътъ и по най-високитъ върхове
(Елъ-тепе и др . ).

Картографска и географска изложба. Тази изложба бъ
недълима часть отъ научната работа на конгреса. Тя бъ първа
по рода си изложба въ България. Въ отдъла на изложбата на
Географския институтъ при Министерството на войната бъха
изложени всички видове наши топографски карти. Но най-го
лtма научна стойность има новата топографска карта на Бъл
гария съ мърка 1 : 25000 и 1: 50000, отъ която еж. изработени
отъ казания

институтъ

нtколко листа по последната дума на

картографската наука и изкуство . Наредъ съ самитъ карти бъха
изложени всички геодезки работи по триангулацията, нивела
цията, астрономическитъ и магнитни измървания, всички топо
графски работи : топографско снимане, земното и въздушно
фотограметрично снимане, фототопографското снимане, както и
изпълнението на сжщинскитъ картографски работи.
Въ отдtла на изложбата на Географския институтъ при

Университета бtха изложени въ uригиналъ нъколко географски
карти на България: морфоложка, на гж.стотата на населението,
на разпредtлението на селищата по типъ, земедълско-стопанска,
индустриа✓1на, етнографска, антропогеографски планъ на София
и др. Въ тtхъ е избегнатъ статистическия и други методи, а приложенъ чисто географски методъ, именно всъко географско
явление е означено на мъстото, гдето се намира, пространствено,

и то по такъвъ начинъ, че да се даде ясна географска картина.

Ив. Батаклиевъ
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На антропогеографския планъ на София еж. означени на мtстата
имъ разнитt видове сгради кооперативни домове, фабрики,
магазини, театри, учебни заведения, пазари, банки и др., по
който начинъ изпж.ква животътъ и изобщо антропогеограф
скиятъ характеръ на София. Този видъ карти, изработени въ
Геогр. институтъ при Университета подъ рж.ководството на
проф. Батаклиевъ и доцента Д. Ярановъ,
еж. първи по рода
си въ България.
Отъ Етнографския музей бtха изложени две оригинални
етнографски :'<арти на България : на носиитt и на разпредtле
нието на На!)однитt групи, изработени отъ г. Хр. Вакарелски,
асистентъ въ този музей.
Най-после, на географската изложба бtха изложени мно
гобройни стари карти на България отъ 16, 17, 18 и 19 вtкъ,
работени въ ония времена въ чужбина, повечето отъ които еж.
собственость на г. инж. Л. Божковъ.
Важенъ приносъ въ научната работа на нашия конгресъ
бtше книгата: ,,La Bulgarie devant !е IV-e Congres des geographes et ethпographes slaves, aper~u geographique et ethnographique •, 210 страници и нtколко карти и скици, Sofia 1936 г.

Тази книга се написа и издаде за нуждитt на конгреса, именно
конrресиститt да се запознаятъ по-основно съ географията и
етнографията на България, ако и въ прегледенъ видъ. За да
се види нейната научна стойность е достатъчно да посоча съ
държанието

и

:

1) D i m i t r i J а r а n о f f. Aper~u de geographie physique стр. 1-28
2) S t е f а n В о n с е v. Geologische Skizze Bulgarieпs
29- 47
3) S t. Р е t k о f f. Sur !а dispersioп de certains groupes
d' organismes thallophytes en Bulgarie et leur
provenance primordiale . . . . . . . .
48- 51
4) N. S t о у а n о f f. Le caractere phytogeographique de
!а Bulgarie
. . . .
. . . . . 52-58
5) Р. D r е n s k i. Quelques notes sur la zoogeograpl1ie
de la Bulgarie . .
. . . . . . .
59-65
6) 1 v. В а t а k 1i е v. Aper~u de geographie humaiпe . . 66-106
7) G. Т. D а n а 11 о w. Notes sur !а demographie de
!а Bulgarie . . . . . .
. . . .
. 107- 120
8) С h r. V а k а r е 1s k i. Note sur !' ethnographie des
Bulgares . . . . . . .
121 - 159
9) М. А r n а о u d о v. Folklore bulgare
160-173
1О) S t е f а n М 1а d е n о v. La langue bulgare et ses
dialectes . . . .
174-182
11) Р. N i с о v. Aper~u de !' histoire bulgare .
183-210
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Занриване

Касае се за

на нонrреса.

заключителното събрание

на секциитt, което стана

на

21

авrустъ

следъ заседанията

въ аулата на Универ

ситета въ присжтствието на всички конrресисти, съ дневенъ редъ:

1) отчетъ за конгреса отъ r лавния секретарь, 2) приемане ре зо
люциитt на секциитt и

3) взимане решение за следнип ко н rресъ .

Най-напредъ се прочете телеграма отъ Н. В . Царя , кой10
благодари за поздравленията на конгреса и пожелава на послед 
ния ползотворна дейность.
По първата точ1са отъ дневния редъ на заключителното

събрание се докладва, че всички хчастници въ конгреса еж
били 323 дуиш. Отъ т-вхъ 84 бtха поляци, 53 - чехи и ··сло
ваци, 51 - юrославцй, 125 - българи и 1О - французи, гер 
манци., финландци и румънци. Отъ всички участници - членове
на конгреса, повече отъ 30 б-вха делегати на правите.летва и разни
научни институти, академии, университети и др . Бtха обявени

161
108

реферати и доклади, но се четоха всичко 140, отъ които
еж географски и 37 етнографски. По секции тt се раз

предtлятъ

I - 29, 11-26, III

така:

VII - 3, VIII -

8.

и

IV - 8, V-29, VI-37,
.

По броп Ra участницитt си и на рефератит-в си . нашиятъ
конrресъ бtше единъ отъ най - rолtмитt славянски географски
и етноrраф~ки конгреси и изобщо единъ отъ голtмитt научни
конгреси въ България. По брой на участници той бt надми
натъ само отъ славянския лtкарски конrресъ въ София, който
се състоя

следъ

нашия.

Резолюции.

1 секция. Конrресътъ умолява Хидрографския институтъ
въ Сплитъ да предприеме измtрване на дълбочинитt въ се·
верната часть на Адриатическо море .
III и IV секция . Поради връзката между флората на Кар
патитt и Стара-планина, биоrеоrрафската секция предложи кар
патскиятъ rеоботанически съ юзъ да простре своята дейность и
върху Стара-планина и съюзътъ да ' бжде преименуванъ „Кар

патско Старо-планински".
V секция. 1) Ржководството на комисията за изследване
на пастирския животъ въ славянскитt Карпати и въ балкан
скитt страни да премине отъ полската въ българската подсек

ция, като за ржководитель бжде проф. Ив. Батаклиевъ и за
секретарь Г. Гунчевъ.
2) Следъ докладъ на проф. Чекалски (Позюшъ) се реши
да се предложи на rеоrрафитt отъ разнитв славянски страни
да предприематъ еднакви географски изучавания въ своитt

страни съ цель за взаимнu опознаване .

Сж що по предложение

на д-ръ Русъ (Любляна)-да се проучи въпросътъ за отношенията
на славянит-в къмъ съседнитt имъ морета.
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VI секция. 1) По пр~д~ожение на чешкитt етнографи
Хайденрайхъ, ,, Шнеевайсъ и Хусекъ, поради rолъмото значение
на славянската етноrрафия, .,. се реши да се направятъ- постжпки
да се въведе изучаването й въ училищата (rимназиитt). Всt ,, и
университетъ

да

създаде

една

катедра по славянска

етнология .

Кандидатитъ, които ще специализиратъ славянски езикъ, да се

подлаrатъ и на изш:1тъ по славянска етнология. Бюр)тu щ1, . кон
греса

се

задължава

да

поднесе

това

предложение

на

всички

министри на народното просвtщение въ славянскитъ страни .
2) Д-ръ Д. Странска предлага за подигането на зна•rението
на славянскитt музеи да се орразуза .Съюзъ на славянскитъ

музеи и. За тази:. µель се избра ~динъ орrанизациоf!енъ к<>мите-i-ъ
подъ протект.ора'Га tia . ~л~вянския институтъ въ Прага и подъ
председатеЛ<~:rвото на- проф. Мурко. Като се засили този съюз1,
да почне да издава ет~юграфско списание и други тру ,цове.
Препоржчва се _ въ бждещитъ конгреси да се поставятъ ~ -му
зеоложки въпроси, за която цель да се образува ~пециа1ша
секция.

3) Конrресътъ намира за необходимо да . се изработи единъ
пъленъ указатель на всички публикац14и

относно

фолклора на

всички славянски народи. За тази цеJ1ь се избра комисия : Фран
ковски за фолклора на Полша, Хоракъ и Странска - Чехосло
.вашко, Зеленинъ - Русия, Саханевъ - Украйна, М. Гаваци Югославия, Вакарелски - България. Членоветъ на тази . комисия
еж длъжни да изработятъ единъ общъ планъ за този показа
лецъ, който да бжде представенъ на следния славянски гео
графски и етнографски конrресъ.

· 4)
секция

На .следния конгресъ да се организира е-дна с11ециална
за методика на изучаването на етнографията и етно-

.,

логията.

5)
едно

Шнеевайсъ предложи да се издаде въ най скоро време

ржководство

по

славянска

етнология

и за

цею,та

да

се

избере редакционенъ комитетъ.
.
6) Като се констатира, че фолклорнитt богатства посто
янно изчезватъ и се , губптъ, конгресътъ се обръща къмъ всички
етнографи, академии и управленията на славянскитt страни да
се погрижатъ за събира нето и запазването имъ.
7) Въ всички славянски страни да се 9сноватъ комисии,
които да бдятъ за правилното писане и произаасяне па славян
скитt географски и етнографски имена.
VII секция. 1) Поради голtJ';юто образователно и възпи
тателно значение на географията, конгресътъ препоржча, щото
тя . да се
рията

и

2)

постави

въ

естествената

училищата

поне

на

равни

начала

съ

исто

история.

За взаимно опознаване между славянскитt народи и за

засилване духътъ на солидарность между тtхъ, конrресътъ
препоржчва по-голtмо взаимно внимание вър?(у тtхнат:1 геогра

фия: етнография и история в,ъ . универс~тетитt и другпт~ jт чи~
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лища. Сж.що да се засилятъ взаимнитt посещения на учени,
професори, ученици и увеличи размtната на книги.
По третата точка отъ дневния редъ на заключителното

събрание се реши бж.дещитt конгреси на славянскитt географи
и етнографи да ставатъ вмtсто презъ три, презъ четири години,
както това е и съ международния географски конrресъ Значи,
следващиятъ конrресъ на славянскитt географи и етнографи
ще стане въ 1940 r. Относно неговото мtсто се реши той да

· бж.де

въ Русия, въ Москва или Киевъ, макаръ да не участву

ваха руси въ конгреса. Но, ако това се окаже невъзможно,
реши се да се свика въ Чехословашко.
Следъ всичко това даде се думата на представители на раз
нитt славянски национални групи: С е м кови ч ъ - на полската,
Дом и н ъ-на чехословашката, В у йе в и ч ъ-на югославската,
Ще р баки в ски - на украйнската. Всички въ сбита речь под
чъртаха rолtмия успtхъ на конгреса, като благодариха съ топли
думи

на организационния

комитетъ

за

организирането

на

кон

греса и изобщо за rолtмото, сърдечното гостоприемство, което
се оказа на rоститt.

Следъ това говори, отъ българска страна проф.

А р на у

д о в ъ, който съ пламенни думи благодари на rоститt-конгре
систи за голtмото имъ внимание къмъ българската наука и
България. Най-после, съ подходна речь председательтъ проф.

Ш вам бера закри конгреса.
Трtбва да съобщя, че по трима най- rолtми представители
на всtка славянска страна (Полша, Чехословакия и Югославия)
и двама военни представители (на Полша и Чахословакия) би
доха наградени отъ Н. В. Царя съ високи отличия - rолtми ор
дени. Това стана не по време на конгреса, а малко по-късно,
защото Н. В. Царя по време на конгреса отсж.тствуваше отъ
България.

Заключение. Въ началото споменахъ за голtмото значе
ние на конгреса за българската географска наука. Тукъ искамъ
да подчертая неговото значение и за България.
Фактъ е, че мнозинството отъ rоститt- конrресисти не еж
познавали добре България, затова я посетиха масово и съ rо
;1tмъ интересъ. И тt останаха изненадани отъ разнообразнитt
и важни географски и етнографски обекти на България, затова
я

нарекоха

елдорадо

въ

това

отношение.

Но гоститt конrресисти останаха изненадани и отъ други
явления въ България, именно отъ високата култура, която на
мtриха въ нея, защото, може би, нtкои еж смtтали, че Бъл
гария

е предверие

низка

култура.

на

ориенталската

култура

и

че

има

още

Най-после, rоститt конrресисти останаха изненадани и отъ
искренитt славянски чувства, съ които бtха посрещнати изъ цtла
България, защото не е чудно нtкои да еж се съмнявали въ тtхъ.

-

----~=-----Г
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Обр. 3. Откриване на географската и картографска изложба.
Inauguration de !' Exposition geographique et cartographique.

~----

Обр.

4. Часть отъ конгресиститt следъ откриването на конгреса.
Unc partic des membres du Congres apres 1' inauguration.
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Всичко това, ще повлияе на rоститt-конrресисти да си съ
ставятъ ~дно правилно мнение за България, което ще бжде само

отъ полза за нея. Въ това отношение резултатитt еж на лице:
мнозина конrресисти въ Полша, Чехословакия и Югославия еж
писа,ш статии и държали реферати съ похваленъ характеръ за
България.

Много важно зэ отбелязване е,
конгреса,

така

и

екскурзиитt,

че както

минаха

при

заседанията

пълна

на

колегиална

атмосфера. Не е тайна, че между славянскитt народи

се

на

миратъ спорни географски въпроси. Tt се избtгваха, но до
косваха ли се случайно, това ставаше безъ всtкакви нежела
теJIНИ инциденти. Ето защо, нашиятъ конrресъ допринесе не
малко за славянското

сближение ,

което е толкова необходимо

въ днешнитt сждбоносни времена на Европа.

IV CONGRES DES GEOGRAPHES ЕТ DES ETHNOGRAPHES
SLAVES - SOFIA 1936.
Malgre les moyens insuffisants et 1' insuffisaпce du nombre
des geographes bulgares, ces derniers ont accepte !' insigпe honпeur d' organiser en Bulgarie !е IV Congres des geographes et des
ethnographes slaves. Autant qu' il leur etait possiЫe, ils ont fourni
1' occasion а leurs collegues des pays slaves de voir et connaitre
!а Bulgarie qui est la moins conпue de tous les pays slaves. 11s
esperent en outre d' avoir apporte une notaЫe contribution а !а
science geographique en general.
Sous !е haut patronage de S. М. Boris III, roi des Bulgares,
l'organisation du Congres s' cffectua presque de la meme maniere
que dans les autres pays slaves. Tout d' abord il s' est coпstitue
un Comite d' honneur dans lequel entraient !а plupart des ministres,
!е 'maire de Sofia, le directeur general des Chemins de fer bulgares, le secretaire geпeral du Ministere de !' Instruction PuЫique.
11 s'est constitue de meme un Comite d' Organisation sous !а presidence d' honneur de М. А. Ischirkov, professeur de geographie
а 1' Universite de Sofia,
membre de l' Academie Bulgare des
Sciences et !а presidence efft ctive de М. М. Arnaoudov . recteur
de 1' Universite, membre de !' Academie Bulgare des Sciences.
Secretaire general - Iv. Batakliev, professeur de geographie а
1' Universite, president de la Societe Bulgare de Geographie; secretaires adjoints: D. Jaranoff, maitre de conferences de geographie
а !' Universite, Chr. Vakarelski, assistant au Musee N ational d'Ethnographie, G. Guncev, assistant de geographie а !' Universite, secretaire de Ja Societe Bulgare de Geographie; tresorier - D-r D.
Stoyanov, commandant, chef de section de !' Institut Geographique Militaire.
Иэ11естия на Бълr,

reorp.

А·ВО

3
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Les travaux du Congres etaient repartis еп sections comme
il suit:
1. G е о d е s i е, с а r t о g r ар h i е, g е о р h у s i q u е, m е t е
о r о l о g i е, с l i m а t о l о g i е, h у dr о g r ар h i е. Les presidents:
N. В о n е v, professeur d' astronomie а l' Universite et А. G а n е v,
colonel d'etat majeur е; r., directeur de l' Institut Geographique
Militaire. Les secretaires: К . Т. К i r о v, directeur de l' Institut
Meteorologique Central, D-r D. St о у а n о v, commandant, chef
de section de l' Institut Geographique Militaire et N. N е g е n t z о v,
chef du Service Meteorologique de l' А viation.
11. G е о m о r р h о l о g i е, g е о l о g i е. Le president: S t.
В о n с е v, professeur de geologie а l' Universite. Le secretaire:
D-r D. J а r а n о f f.
III et IV. В i о g е о g r ар h i е. Le president: S t. Р е t k о v,
professeur de Ьotanique а l' Universite, membre de l'Academie
Bulgare des Sciences. Le secretaire: D-r I v. В u r е s, directeur des
Instituts des Sciences Naturelles de S. М. le Roi, membre de
l'Academie Bulgare des .Sciences.
V. G е о g r ар 11 i е h u m а i n е, g е о g r ар h i е е с о n о m i q u е. Le president: 1 v В а t а k l i е v, professeur de geographie
а l'Universite. Le secretaire: G. G u n с е v, assistant de geographie
а l'Universite.
VI. Е t h n о g r а р h i е, s о с i о l о g i е, d е m о g r ар h i е, а nt h r о р о l о g i е. Le president: G. Т. D а n а i l о v, professeur d'economie politique а l'Universite, et S t. L. К о s t о v, directeur du
Musee N ational d'Ethnographie. Les secretaires: M-m е Е. Р е t е v а - F i l о v а, conservateur au Musee National d'Ethnographie,
et С h r. V а k а r е 1s k i, assistant au Musee National d'Ethnographie.
VII. G е о g r ар h i е r е g i о n а 1 е . m е t h о d о 1о g i е d е
l а g е о g r ар h i е. Le president: 1 v В а t а k l i е v, professeur de
geographie а l'Universite. Le secretaire: А n. S t. В е с h k о v,
professeur а l'Ecole de Commerce , Sofia.
-~-'~ \тнi. -cйogr-a-phie · ·hisTorique, histoire de la geog r ар h i е. Le president: G. Т. К а z а r о v, professeur d'histoire
ancienne а l'Universite. Le secretaire: V. М i k о v, conservateur
au Musee N ational d' Archeologie.
Pendant la duree du Congres etaient prevues des excursions
d'une journee ou d'une et dеше journee dans les environs de Sofia.
Apres le Congres etaient projetees des excursions d'une duree
maximum de 6 а 8 jours.
En connexite avec le Congres а eu lieu une exposition
geographique et cartographique concernant la Bulgarie. Conformement au plan d'organisation du Congres, avant le commencement de ses travaux, il etait procede а la puЫication des
ouvrages suivants: 1. Membres et programme du Congres;
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2. Resumes de \а plupart des communications; 3. Le livre „ La Bulgarie devant \е IV Congres des geographes et des ethnographes
slaves"; 4. Carte Geologique de !а Bulgarie par М. !е prof. St.
Bontchev; 5. Carte topographique de la Bulgarie.
Toutes ccs pt1Ьlications, у jointes le Bulletin de la Societe
bulgare de geographie, tome III, et !а Bulletin du Musee National
d' Etlшographie, аnпее Xll, опt ete distribuees aux membres
du Coпgres des leur arrivee а Sofia.
Des plaques et des timbres postes commeпюratifs ont ete
elabores а 1' occasion du Congres.
Le 15 аойt, а \а veille du Congres, \е Comite d' organisation
а convoque tous les шешЬrеs du Congres а !' Union Palace pour
se faire connaitre les uns les autres.
Le 16 aofit а eu lieu 1' inat1guratioп des travaux du Congres de la шапiеrе la pJus solennelle en presence du prince Cyrille
et dc sa sL1ite. represeпtaпt de S M. le Roi, de М. le D-r Georges
Кiosseivanov, President du Conseil et Ministre des Affaires Etrangeres, de М. le Prof. D. Micha1kov, Ministre de !' Instruction
PuЫique, de М. 1' iпgenieur Sp. Ganev, Ministre des Travaux
PuЬ\ics, de tous les шinistres plenipotentiaires des pays slaves,
du шaire de Sofia, М. l'ingenieur lvanov, des шembres du Congres, des represeпtants de plusieurs societes scieпtifiques etc. .
М. le Prof. D Michai:kov, Ministre de 1' Instruction PuЫique,
inaugura \е Congres par un discours adapte а 1' occasion. Apres
Jui М. le Prof. М. Arnaoнdov, president du Comite d'Organisatioп,
souhaita 1~ Ьieпvenue at1x membres du Congres et proposa М. !е
Prof. V. Svambera, ешiпепt geographe tcheque, pour president
dн Coпgres. Eпsuite les r~preseпtaпts des differeпtes delegations
пatioпales опt exprime leur joie de pouvoir participer aux travaux
du IV Congres des geographes et des ethпographes slaves: pour
la delegatioп polo11aise ~ Semkowicz et Pawlowski; pour !а delegation ukrai:nienпe - Scerbakivskij; pour !а delegatioп tchecoslovaque - Vitasek; pour la delegation yougoslave - Gavazzi et
Milojevic et pour !а delegation bнlgare - Batakliev.
Le J 7 аойt comшcпcerent J-es seances des differentes sections sous !а presidence des plus emiпeпts representaпts de !а
science geograpblque et ethnographique slave. Ces seances ont
dure jнsqu' au 20 аойt inclusivement. Comnie de regle toutes les
questions traitees etaient du doшaine de la geographie et de
!' ethnographie des pays slaves.
Le ~ 1 аойt а eu lieu une seance pleniere du Congres ou
on а presente un compte rendu succinct sur les travaux et on а
vote les resolutions des sections ainsi qu' on а determine la date
et !е lieu du congres suivant.
Ont participe au Congres 84 Polonais, 53 Tchecoslovaques,
51 Yougoslaves, 125 Bulgares et 1О Fraш;ais, Allemands, Finlandais et Roumains. On avait annonce 16 l commнnications dont
118 geographiques et 43 ethnographiques. Si !' on tient compte
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du nombre des participants (323), ainsi que de celui des conferences
faites, !е Congres de Sofia peut etre considere comme un des
plus grands parmi les congres tenus jusqu' aujourd'hui en Bulgarie. I1 а ete decide que !е prochain congres doit avoir lieu en
1940 en Russie. Si cela est impossiЫe - en Tchecoslavie.
Ех с u r s i о n s. Pendant !а duree du Congres ont eu lieu
les excursions suivantes: 1. Dans !е Rila jusqu'au sommet Moussala (2925·40 m.), !а plus haute cime de !а Peninsule balkanique ou
i1 у а une Station Meteorologique; 2. Dans !е Vitocha jusqu'au Tcl1erni
Vrch (2286 m.) et sa Statюn Meteorologiqнe; 3. Dans !е defile
de !' Iskar et 4. Dans !е bassin houiller de Pernik.
Apres !е Congres ont eu lieu 5 grandes excursions. L а
р r е m i е r е, sous !а direction des professeurs lv. Batakliev et N.
Stoyanov, а eu lieu dans !е massif Rilo-Rhodopeen et dans la
plaine de !а Maritza et qui, а travers la Stara-planina et !а Bulgarie du nord, se termina а Varna. Elle poursuivait des buts
geographiques et botaniques. L а d е u х i е m е, sous !а direction
de М. М. D. Jaranoff, Р. Drenski et D. Jordanov, а eu lieu dans
les vallees subbalkaniques et !а Strandja-planina, se terminant de
meme а Varna. Les buts qu' elle poursuivait etaient de meme de
caractere geographique et botanique. L а t r о i si е m е, sous !а
direction de М. !е prof. St. Boncev et de М. G. Gouncev
avait pour objet des parties de !а Stara-planina et la plaine du
Danube avec point terminus !а ville de Varna. Elle poursuivait
des buts geographiques et geologiques. L а q u а t r i е m е sous Ia
direction de М. М. St. L. Kostov et Chr. Vakarelski, а eu lieu
dans !а Bulgarie du Sud-Est. Elle poursuivait des buts ethnographiques. L а с i n q u i е m е, sous !а direction de М. !е prof. St.
Boncev, qui а eu lieu dans !а Bulgarie de !' ouest et avant !е
Congres, poursuivait des buts purement geologiques.
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Граници на климатичнит°Е) влияния въ
Балканския полуостровъ
отъ К. Т. Кировъ

Разположенъ

(между

36°

и

45°

къмъ срtдата на северния умtренъ поясъ

северна географска широчина), близо до гра

ницата на тритt континента Европа, Азия и Африка, врtзанъ
въ Срtдиземно море и съ очертана източна граница отъ Черно
М()ре, Балканскиятъ полуостр()въ е подложенъ на различни кли
матични влияния. "Die unglauЫich verwickelte orographische
Gestaltung ist фе Folge von dieser Durchkreuzung von Falten,.,
Briicken und Uberflutuпgsmeeren. Land und Wasserstrassen
бffnen sich daher hier nach allen Richtungen. Hochgeblrge erhe-

ben sich dicht neben Tiefebenen und Meeresgolfen; daher kann
man hier an manchen der steilen Geblrgsklбtze in wenigen
Stunden alle Кlima- und Kulturzonen Europas, von den Orangen- und Olivenhainen Ьis fast zur Grenze des ewigen Schnees
durchwandern. Eine solche Fiille verschiedenartiger Lebensbedingungen auf so engem Raum, bei doch nicht schweren Austausch,
bletet wohl kaum ein anderes Land der Erde" 1).
По своя климатъ източнитt и централнитt части на полуо
строва се различаватъ значително отъ крайнитt западни и южни

области, които се намиратъ подъ прtкото влияние на Адриа
тическо и Егейско морета. Това особено се отнася до темпе
ратурата на въздуха и валежитt; така напримtръ, София, въ
центъра на полуострова, има срtдна годишна температура 10°С
и 22° срtдна годишна амплитуда, а Дубровникъ, който е

разположенъ на западното Далматинско крайбрtжие, при почти
еж.щата географска

широчина, има срtдна годишна температура

16.5° С и срtдна годишна амплитуда 16°. Валежитt по запад•
нитt крайбрtжия на полуострова и специално по високитt му
части достигатъ и надминаватъ 2000-3000 мм., а въ източнитt

обласrи тt
разлика

часть

едва ;цостигатъ

още

повече

500-600 мм.

изпъква,

ако се

на Балканския полуостровъ,

номорски

климатъ

и

дума не

може

Hann 2), тази

разгледа североизточната

гдето
да

Споредъ
за

единъ срtдизем

става.

· При това положение, интересно е да се установятъ въ
главни черти климатичнитt влияния, подъ които се намира
1 ) А.

s.

2)

144.

Р !1 i I i р р s о n, Das Mittelmee.rgeblet. Leipzig 1904, S. 42.
J u 1. На n n, Handbuch dcr Юimatologie. Dritte Auflage, Bd. III,
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Балканския полуостровъ и главно- да се опред-влятъ, донол
кото е възможно, границитt на тtзи влияния. При разрешава
нето на така сложенит-в въпроси, интересни резултати биха се
rюлучили, ако се приложатъ методит-в на съвременната дина
мична

климатология,

но..:тьта

на

като

различнит-в

се

установи

„въздушни

честотата

тtла",

и интензив

фронтове

и

т. н.,

които характеризиратъ nроизхода и физичнит-в свойства на нъз
душнитi, маси. Обаче,
поради липса на достатъчни данни,
понеже статистиката на въздушнитi, тi,ла е едва въ своето
начало, ние ще се задоволимъ за сега съ резултатит·в, добити
възъ

основа

на

класическата

климатология.

Въ Балканския полуостровъ еж зает жпени и трит-в
климатични

типа: морски,

(S,ee-, Land- und

континентален:ь и висок'Ь

Hбhenklima)

r лавни

климат-ь

1) Първиятъ отъ тtхъ- морскитъ

климс1тъ - е застжпенъ въ една по тъсна ИJIИ по-широка ивица
по дължината на цълата западна, южна и източна граница на

полуострова, образувана отъ Адриатическо, Егейско,

Мраморно

и Черно море. Континенталниятъ типъ заема областит-в въ вж
трешностьта на полуостроnа, главно въ неrовитъ северни и
североизточни

части,

а

високиятъ

климатъ

е

застжпенъ

въ

плани1;1итt, които въ голъмо изобилие прорi,зватъ полуострова
въ всички посоки, безъ да го откжсва ръзко отъ тълото на
Европа, както е случаятъ съ Пиринейския и Апенинския

полуострови. Кбрреn 2 ) въ зависимость отъ надморската висо
чина различава високъ и планински климатъ - Hohen- und Ge-

blrgsklima).
Морскиятъ климатъ е предстаnенъ отъ два подтипа: Срt
диR~мноморски и Черноморски, отъ които първиятъ, безспорно,
е много

по-типиченъ

и заема едно

значително по-голъмо про

странство:' ,,Сръдиземноморската область се проявява съ единъ
· опред-вленъ климатъ богата съ валежи зима.
образна растителность
се характеризиратъ съ
и тази

растителность

горещо, почти бездъждно л-вто и мека,
На този климатъ отговаря една свое·
съ преобладаващи твърдолистни, които
rолъма •издържливость. Този климатъ

се разпростиратъ

rio

една

ивица по дъл

·

жината на Срtдиземно море, а навжтре въ континента цари
вече другъ климатъ и друга растителность. Обаче, ако не
сжществуваше Ср-вдиземно море тогава вж трешниятъ азиатски
степенъ _климатъ съ своята сурова и суха зи_ма би се разпро

стрълъ близо до Атлантическия океанъ (Philippson)". Влиянието
на Черно море, поради неговит-в малки разм-ври ;И неговото

- на изтокъ отъ полуострова, при обща атмосферна
циркулация съ западна компонента е значително по-слабо,
обаче все пакъ то е отъ значение за една ивица пq източната
положение

граница

на

полуострова.

1 ) На п п,
2)

W.

1.

Корреп,

с.

1. Bd.
Dic Юimate der Erde. 1923. S. 93-94.
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Граници на климатичнитt влияния въ Балканския полуостровъ.

des
1.
2.

iпflueпces

Държавни граници

climatiiques dans

!а

peninsule Balkanique.

Limites

(Frontieres des Etats).

Главна Срtдиземноморска климатическа
climat mediteпaпeen).

граница

(Limite

geпerale

du

Второстепенна срtдиземноморска климатическа граница (Limite de deuxiemc ordre du climat mediterraneen).
4. Черноморска климатическа граница (Limite climatique de !а Mer Noire).
5. Срtдиземноморски климатъ (Climat mediterraneen).
6. Срtдиземноморско влияние (lnfluence mediterraneen).
7. Черноморско влияние (Influeпce de !а Mer Noire).
8. Преходно срtдиземноморско влияние (Influence transitoire dc !а Mer
Mediterraneenne).
9. Срtдноевропейско влияние (lnfluence d'Europe Centrale).
10. Преходно степно влияние (Influence transitoire steppique).
11. Преходно континентално влияние (lnfluence transitoire continental).
12, Планински климатъ (Climat montagneux).
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Континенталниятъ

климатъ,

както

е известно,

се харак

теризира изобщо съ по-голtми температурни колебания презъ
годината и презъ денонощието - по-горещо лtто и по-сурова
зима, съ лtтни максимуми на валежитt, които иматъ гръмо

тевиченъ
личава при

и пороенъ характеръ. Тази континенталность се уве
навлизане

въ полуострова

отъ югъ

къмъ

северъ

и

отъ югозападъ къмъ североизтокъ. Въ централнитt и запад·
нитt (не крайнитt) части е застжпенъ умtрениятъ континента
ленъ типъ, който наподобява климата на Срtдна Европа, а въ
североизточната часть на полуострова · - въ Добруджа и покрай
р. Дунавъ

-

се

достига

до единъ преходенъ климатъ, който

има вече общи елементи съ южноруската степна область (срtд
ната годишна сума на валежитt е около и подъ 500 мм., а
срiщната годишна температурна амплитуда достига до 250-260).
Отъ гледна точка на динамичната климатология планин

скиятъ

климатъ,

общо

казано,

не

представя

единъ

само

стоятеленъ типъ, защото по честота на характернитt динамични
елементи той не би следвало да се отличава много отъ кли

матичния типъ на съседнитt низини. (Разбира се, това не е
съвсемъ точно, ако се погледне по-строго на въпроса). Обаче,
голtмата надморска височина и отклоненията, които планинитt

налагатъ на атмосфернитt течения, промtнятъ стойноститt на
метеорологичнитt елементи, а ек.що така и тtхния ансамблъ
по такъвъ начинъ, че тtзи причини създаватъ единъ своеоб
разенъ климатиченъ типъ,
който има своитt рtзко изразени
характерни особености: низко атмосферно налtгане, низки тем
ператури, малки температурни колебания, по-rолtми валежи, въ
сравнение съ низинитt по-rолtма лtтна, а по- малка зимна
облачность, отъ което следва по-малка, съответно по-rолtма
продължителность на слънчевото грtене, по силни вtтрове, по
продължителна снtжна покривка, по-голtма чистота на въздуха

и т. н. При това не трtбва

да се забравя значението на посо

ката на планинската верига спрямо влажнитt вtтрове, ролята,
която планинитt играятъ като климатични граници и т. н. Пла
нинскиятъ климатъ се отличава отъ съседнитt низини въ
известно отношение и чрезъ годишния ходъ на нtкои отъ
метеорологичнитt елементи (напримtръ, атмосферното налtгане,
температурата на въздуха и др.) . Въ Балканския полуостровъ

този типъ е добре застжпенъ въ високитt части на Стара
планина, Родопитt, Рила, Осогово, Пиринъ, Бtласица, Пели
стеръ, Якупица, Олимпъ, Пиндъ, Парнасъ, Тайrетъ, Западно
албанскитt планини,
Шаръ, Динарскитt Алпи, Юлийскитt
Алпи и др.

Следъ тази обща

характеристика се налага да се устано

вятъ границитt на отдtлнитt климатични влияния въ Бал
канския полуостровъ. При разглеждането на този важенъ въп

росъ особено мtсто трtбва да се отдtли за критериитt, които
характеризиратъ

отдtлнитt

области

и които

ще бждатъ тол-

Граници на климатичнитt влияния въ Балканския полуостровъ

кова по-целесъобразни,
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колкото еж по-практични и удобни

за

прилагане.

, Споредъ Philippson1 ), сжществениятъ
номорското

климатично влияние

не

е

елеl',;ентъ на Срtдизем

нито

температурата,

нито

количеството на валежитt, но годишното разпредtление на по
следнитt. Намирайки се между две области съ противоположни
валежни отношения суха Африка и Сахара на югъ, а на
северъ Европа съ достатъчно валежи презъ цtлата година срiщиземноморската область има единъ ясно изразенъ годишенъ
ходъ на валежитt : с у х о, н а м t с та по ч т и б е з д ъ ж д но

л

t

то

и

д ъ ж · д о в на

зима.

Този критерий възприемаме и

ние, като пот ьрсимъ границата между областитt съ макси
мални валежи презъ сту денитъ месеци (срtдиземноморско влия
ние) и презъ топлитt месеци (континентално влияние).
· Въ по-далечното минало изследванията въ тази область

еж ' свързани съ имената на
а въ по-ново време

А.

Gavazzi7)

и Н.

Renier 8 ).

срtдиземноморското

Fischer 2), Philippson 3 )

съ имената на Ж. Радевъ 5 ),
и

При

и

Trzebltzky 4)
П. Вуевиlj 6 ),

опредtляне границата между

континенталното

климатично

влияние,

:едни отъ тtзи автори еж прием:ми за критерий сумата на вале
житt презъ лtтния сезс>нъ (Fischer, Philippson, Радевъ), други
еж разграничава.'Iи максималнитъ и миним<.1лнитъ валежи презъ

студенитъ и топлитt месеци (Вуевиh, Gavazzi), а трети, освенъ
това, еж взимали предъ видъ и честотата на максималнитt и
минималнитt валежи презъ отдtлнитъ години

Въ една работа отъ

1934

г. 9 )

(Renier).

ние възприехме за главенъ

критерий на срtдиземноморското климатично влияние въ Бал
канския полуостровъ максималнит-в валежи презъ студенитъ
месеци и минимални валежи презъ топлптt месеци, като въ
Р 11 i I i р р s о n, 1. с. S. 93.
Т h. F i s с h е r, Studien йЬеr das Кlima dег
Petermanп ' s Mitteilungen. Erganzungsband 58, 1879.
1)
2

.

)

3)

А.

. Р h i 1i р

р

Mittelmeerlander -

s о n, 1. с.
k у, Studien йЬеr die Niederschlagsverhaltnisse auf
Halblnsel (Z ur Kunde der Balkanhalblnsel, Н. 14.,

Т r z е Ь i t z
sйdosteuropaischen
4)

Fr.

der
Sarajevo 1911 ).

5) Ж . Р ад е в ъ,
Геоморфологични белези на българскитt земи и
тtхното значение за температурнитt и валежни отношения на страната.

Естествознание и география,

1919.

П. В у е в u i,,
О географскоj подели и режиму
држави.
Гласник Министерства Польопривре.~е и Вода .
октобар-децембар 19:П; стр. 13-18.

6)

киша у нашоj
Год. V. бр. 20;

7) А. О а v а z z i. Horisontalni raspored najvecih i najmanjih posjecnih
mjesecnih mnozina padalena па Ba!kanskom poluotoku. Hrvatski geografski
glasnik. Broj 1, Zagreb 1929.
В) Н. R е n i е r, Die Niederschlagsverteilung in Sйdosteuropa. Memoires de !а Societe de Oeographie de Belgrad. Vol. 1. 1933.
9) К. Ки ров ъ, Северната граница на Срtдиземноморското клима
тично влияние въ Балканския полуостровъ,
географско дружество, кн. Jl. 1934 г.

Известия

на

Българското
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допълнение

използувахме и критерия за

честотата на

екстрем

нит-в валежи.

Възь основа на 10 годишни наблюдения върху валежитi,
г.) въ 67 български станции ние установихме след
ната граница (гледай приложената карта!): отъ носъ Емона (Емине)
на Чери оморе, къмъ западъ~юrозападъ около Бозвелийско

( 1924-1933

(Кадж Кьой). западно отъ Камено (Каяли), Троянова, Русокастро,
северозападщ> отъ Срi,децъ (Кара Бунаръ ), между Елхово и
Коневецъ (Кая Бурунъ), между Тополовградъ (Каваклий) и Гене
ралъ Тодорова {Талашманлий), на изтокъ отъ Изворово, западно
отъ Любимецъ, източно отъ Орi,шецъ, къмъ югъ до Родопитi,,
п.:> тi,х1юто северно било на северъ отъ Кърджалий, покрай
Ардино (Еrри дере), северно отъ Смолянъ (Пашмаклий), на
югъ отъ Девинъ {Дьовленъ ), по билото !Ja Западни Родопи,
между Якору да и Юндола, южно отъ високит·в върхове на
Рила (Белмекенъ, Ибъръ, Мусала, Ай-гидикъ), малко на югъ
отъ Кочериново, южно отъ Ваксево, южно отъ хю~,са „Осогово",
южно отъ в. Руенъ и отъ тамъ въ Югославия по границата,
дадена отъ П. Вуевичъ.1)
Както се вижда, цi,лата тази граница, която . въ никой
случай не трi,бва да се счита като една геометрична линия,
лежи въ територията на България (отъ Емона до в. Руенъ) и
въ Югославия (отъ в. Руенъ до Караванка и нататъкъ).
Ако заедно съ Renier 2) се приема като критерий на
ср-вдиземноморското влияние и по-голi,мата честота на макси
малнитi, валежи презъ студенит-в месеци, тогава се образува
.една нова подобласть съ преходно срi,диземноморско клима
тично влияние, къмъ която въ България трi,бва да се прибави
почти цi,ла Южна България, . плюсъ Кюстендилска и Дупнишка
околии (гледай картата!). Въ полза на това твърдение rоворятъ

и застжпенитt въ тi,зи мi,ста въ голi,мо количество срi,ди
земноморски растителни видове 3). Сигурно и въ Югославия сж.
ществуватъ подобни области, особено по долинитi, на рi,китi,,
вливащи се въ Адриатическо и въ Егейско море, съ преходенъ
срi,диземномор~ки климатъ, r дето честотата . на максималнитi,
валежи презъ студенитi, месеци е най-rолi,ма, или значително
увеличена,

но

точното установяване

било възможно.
Много се е говорило

за

на

които

слабото климатично

Черно море въ Балканския полуостровъ,

обаче

точно навж тре въ полуострова се простира то,

по сигурни данни. Презъ

за

сега

не

ни

влияние

до

е

на

кж.П.е по

за това липсваха

1935 r. ние направихме опитъ 4)

да

1 ) П. В у е в и

li, 1. -с. и К. Кировъ -· 1. с, стр. 137.
2 1 Н. R е n i е r, 1. с.
3 j N. S t о у а n о w, Die Verbreitung der mediterranen Vegeiation in
Sйdbulgarien. Englers Botanisches Jahrbuch Bd. 60.
4 ) К. К и р о в ъ,
Границата на Черноморското климатично влияние
.въ Балканския nолуостровъ. Известия на Българското географско друже

ство, кн.

III, 1935.
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установимъ една
черноморското

граница на това влияние.

влияние

Като

въ сушата може да се
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критерий на

приематъ сле

днитt факти:

1.

По отношение температурата на въздуха.
э) Една значително по-топла ёсень отъ пролtтьта.
б. По малка годишна температурна амплитуда.
в) Закъсняване въ настжпването на температурния мак
симумъ

и

минимумъ.

По малъкъ брой на мразовититt и на лtтнитt дни,
по-rоJ1-вмъ свободенъ отъ мразъ периодъ.
д) По-малки денонощни температурни амплитуди съ
.смутенъ" отъ бризитt денонощенъ ходъ на темпе

r)

ратурата.

2.
3.

Есеннитt валежи по-голtми отъ пролtтнитt.
Вtтрове съ единъ видъ монсуненъ характеръ:

а) Презъ лtтото в·втрове съ източна компоненти (или
по-право съ компонента перпендикулярна на брtго
Бата линия), а презъ зимата съ западна компонента.

б) Бризи

презъ

деноношието

презъ деня вътрове отъ

на

топлитt

сезони

-

морето, презъ нощьта отъ

сушата.

4.

а) По-голtма

абсолютна

и

относителна влажность

на

въздуха.

б) По-малка срtдна годишна
ната

5.

амплитуда на

относител

влажность.

По-гол1>ма годишна амплитуда на облачностьта
ствие по-малката облачность презъ лtтото,

(след•
а отъ

тамъ и по-голtма продължителность на слънчевото
гръене презъ сжщия сезонъ ).
Критериятъ за атмосферното налtгане тенденция на
циклонъ или антициклонъ презъ зимата или лtтото - не може
да се приложи поради малкитt размtри на Черно море. Сжщо
неудобни еж различнитt критерии за „континенталность" и

"маритимность • на климата ( Spitaler,
ната много голtма общность.
Възъ основа
сравнително

на

по-точна

тtзи

Gorczynski)

критерии

граница

на

ние

поради

установихме

черноморското

тtх
една

климатично

влияние въ Балканския полуостровъ, която въ северната по
ловина протича на около 40-50 клм., а въ южната половина
до 50 - 60 клм. западно отъ брtговата линия. Г1о-точно тази
граница се очертава така (гл. картата!): източно отъ Тулча, Ба
бадагъ, добричъ, Новrрадецъ (Козлуджа), Провадия, Ново село,
- по долината на р. Луда Камчия, Карнобатъ, Факия, къмъ Лозенградъ, като се включи цtлата Странджанска область.
Отъ
Лозенградъ кы~ъ югъ, пъкъ и още въ Юго-източна България
границата не може точно да се опредtли поради преплитащитt
се влияния на Черно море и Срtдиземно море.
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Останалитt

части

на

Балканския

обхващатъ главно неговитt централни
намиратъ

подъ

знака на

единъ ясно

и

полуостровъ,
северни

изразенъ

които

области,

се

континенталенъ

климатъ. Тукъ различаватъ два главни подтипа: единиятъ отъ
тtхъ се приближава до• срtдноевропейския, а другиятъ до
източноевропейския климатъ. Предоминиращето влияние на
първия се проявява въ централнитt и севернитt области на
Югославия, както и въ северната половина на Югозападна Бъл
гария. Континенталностьта на климата въ тtзи области се про
явява чрезъ сравнително по-голtмитt температурни колебания
по-голtма годищна амплитуда (срtдно между 20° и 24°, но
има и изключения; напримtръ Скопие,' 24.6), достатъчно ва
лежи съ максимумъ презъ лtтнит-в

месеци (срtдни

годищни

валежи надъ 600 мм ). Въ североизточната часть на полуострова
и по · специално въ крайдунавскитt части на Северна България
(а сжщо и на Румъния) и въ Добруджа е застжпена една ва
риация, която клони къмъ
по-точно

представя

източноевропейския

единъ

преходъ къмъ

климатъ, или

южноруския

полу

степенъ климатъ. Тамъ се отбеJ1язватъ най-голtмитt за полу
острова температурни амплитуди (срtдно годишно 250 - 26°) и
сравнително малки валежи (срtдна годишна сума около или
даже подъ 500 мм.). Поради липса на една типична климатична
граница, н-вма причини, които да отдtлятъ южната половина на
Северна България отъ този последенъ преходно-степенъ клима
тиченъ, типъ. Обаче, поради своитt по-голtми валежи (срtдно
годишно надъ 600 мм.) тtзи части отъ Северна България (заедно
съ севернитt подбалкански мtста) може формално да се счи
татъ, че представляватъ единъ преходенъ типъ между срtдно•

европейския умtренъ
пенъ

континенталенъ и южноруския

полусте

климатъ.

Ако се прибавятъ и многото доста високи планини съ
своя специфиченъ климатъ, съ това се приключва редицата
отъ главни климатични типа въ Балканския полуостровъ. Освенъ
съ низкото атмосферно налtrане, низката температура и срав
нително по голtмитt валежи, високитt
и съ

една

сравнително

(срtдно годишно

16° -

малка

19°),

годишна

планини се отличаватъ
температурна амплитуда

по-малки

колебания

въ

абсо

лютнитt стойности на атмосферното налtгане, а сжщо така и
съ различенъ въ сравнение съ съседнитt низини годишенъ
ходъ на метеорологичнитt елементи: значително по-топла есень
отъ пролtть (както въ крайморскитt области, но по различни
причини),
сравнително по - малка зимна и по-голtма лtтна
облачность,
а отъ
тамъ по-голtма инсолация презъ зимата,
а по-малка презъ лtтото,
премtстване на максималното атмо
сферно налtгане отъ зимнитt къмъ къснолtтнитt и ранно
есеннитt месеци, а на минималното налtгане отъ лtтнитt
къмъ къснозимнитt и раннопролtтнитt месеци и др.
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За сега намъ ни липсватъ достатъчно данни, за да можемъ
да теглимъ границата на специфичния климатъ за всички пла·

нини въ Балканския полуостровъ, · това ще бжде

предметъ на

една работа въ близкото бждеще.
Отъ матер11алитt, които
имаме за България 1), ние добиваме само една обща представа
за

границата

на

планинския

климатъ

въ

тази

часть

отъ

полу

острова. За цельта нека разгледаме станциитt, разположени въ
подножието и по самия масивъ на Мусала, гдето имаме една
добра мрежа отъ наблюдателни пунктове отъ къмъ северната
страна на

масива,

но

съ различна надморска височина,

а именно:

Самоковъ 950 м., Чамъ Кория 1340 м., Двореца Ситняково 1740
м., Двореца Сарж гйолъ (дъждомtрна) 1960 м., хижа .Мусала•

2380

м. и връхъ Мусала

2925

м.

Ако се приложи критериятъ за срtдната годишна ампли
туда, ще се види, че докато въ станциитt, които еж по-високи
отъ СамоJ{овъ, тя е по- малка отъ 20 градуса (Чамъ Кория 19.6,

Ситняково 17.6, - хижа .Мусала• 16.5), въ самия Самоковъ
амплитудата е 21 градуса. Отъ този фактъ би могло да се
изведе едно първо приблизително заключение, че Самоковъ не
принадлежи къмъ планинския климатиченъ типъ. Въ случая не

трtбва
въ

да

едно

се забравя

високо

и

ролята на терена

затворено

поле,

което

-

Самоковъ лежи

позволява

натрупването

на студени маси презъ зимата и доста силни нагрtвания на
приземнитt въздушни маси презъ лtтото. Ако се приложи
вториятъ критерий сравнение между есенната и пролtтната
температура ще се установи, че сумата отъ ср-t,днитt тем
ператури отъ есеннитt месеци е по-голtма отъ тази презъ

пролtтнитt месеци въ Самоковъ съ 3.1°, Чамъ Кооия 2.1°,
Ситняково 6.9°, хижа • Мусала 13.3°, (въ София 550 ~- разли
ката е 1.2°) Само възъ основа на тtзи факти би могло да се
заключи, че Чамъ Кория се намира на границата между пла
нинския и .низкия" климатъ. Възъ основа ва годишния ходъ
на атмосферното налtгане, Самоковъ съ своя минимумъ презъ
периода февруарий-априлъ (съответно 678.7. 678.9, 678.1 мм.)
и максимумъ презъ августъ-октомврий (682.0, 682.8, 682.6 мм.)
може

да

се

приеме,

че

се

намира

на

долната

граница

на

пла·

нинското климатично влияние. Като се вземе предъ видъ, че
Самоковъ съ надморска височина отъ 950 м. за известни кри•
терии се намира около долната граница (годишенъ ходъ на
атмосферното налtгане, есеньта по-топла отъ пролtтьта), а за

други - подъ нея ( срtдна годишна амплитуда), то може да се
извлече най-общо заключение, че около Мусаленския масивъ
влиянието на планинскиятъ климатъ се проявява отъ 1000 м.
надморска височина нагоре. Тази височина може да се приеме
като приблизителна долна граница на планинското климатично
1 ) К. К и р о в ъ,
Приносъ къмъ изучаване планинския климатъ на
България. Известия на Бълг. географско д-во, кн. 1, 1933.

К. Т. Кировъ
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влияние въ България (разбира се, че за други мъста при другъ
режимъ

и

при

друго

изложение,

тази

граница

ще

претърпи

известни измънения).
Накрай нека споменемъ, че ползувайки се отъ цитираната

работа на А. Gavazzi1) цълата область, която попада подъ кли
матично влияние на Сръдиземното море, е раздълена на три
подобласти

въ

зависимость

отъ

случването

на

максималния

валежъ: въ най-северната срвдиземноморска климатична подоб
ласть - максимумътъ на валежитъ се случва сръдно презъ
октомврий, въ по - южната подобласть презъ ноемврий, а въ
най-южнатв, която обхваща и часть отъ гръцкия архипелагъ
презъ декемврий (гледай картата!).
Съ това се изчерпва главната редица отъ климатични
влияния въ Балканския полуостровъ . Разбира се, че вариациитъ
отъ локаленъ

и

микроклиматиченъ

характеръ,

които

еж

много

брОЙН!'f, излизатъ вънъ отъ обекта на настоящето из~ледване.
И така, на едно сравнително малко пространство, благо

дарение особеното географско положение, близостьта до море
тата и континента, планинитъ и различнитъ други орографски
и топографски форми, въ Балканекиятъ полуостровъ еж застж
пени представители на едно множество отъ климати въ тъх·
пата типична или преходна форма, чиито граници можаха да
се опредълятъ съ известно приближение. Това еж границитъ
между субтропичното, маритимното, умърено-континенталното,
преходно-степното

и

планинското

климатично

съ разнообразието, което се получава
морската височина отъ морско ниво до

влияние.

заедно

при измънение на над
приблизително 3000 м .

Колкото до причинитъ на това климатично разнообразие,
тъ тръбва да се търсятъ въ общата атмосферна циркулация,
изразена чрезъ нейната циклонална, антициклонална и изобщо
динамична дейность презъ отдълнитъ сезони, която праща по
нашитъ широчини въздушни маси отъ различенъ произходъ и
различни физични свойства, въ действието на водната повърх•
ность на съседнитъ морета и на твърдата почва на континента
върху разпредълението на получената слънчева енергия, както

и въ действието на планинитъ като климатични граници и като
причинители

на

принудено

изкачване и спущане

на

въздуш

нитъ маси 2 ).

А. О а v а z z i, !. с. стр. 17.
малко по-голtми подробпос т и
въ цитиранитt работи на автора.

1)

2) Съ

тt з и причини еж разгледани
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LES

LIMIТES

DES INFLUENCES CLIMA TIQUES DANS LA
PENINSULE BALKANIQUE

Par suite des conditions orographiques tres variees et de la
proximite des mers et des continents la presqu' ile des Balkaпs
est soumise а des influences climatiques tres differeпtes. On
trouve ici поп seulement les climats typiques maritime, coпtiпental
et alpin, mais de meme leurs subdivisioпs. Le premicr de ces
climats - le climat maritime - est constate sur tout le littoral de
la mer Adriatique, de la mer Egee, de la mer de Marmara et de
la mer Noire. Le climat coпtinental occupe les provinces de l' interieur et particulierement celles du Nord et du Nord-Est, tandis
que le climat alpin est а constater dans les hautes montagnes qui
s' etendent dans toutes les directions de la peninsule sans !а separer du reste de l' Europe comme с' est le cas avec les presqн'iles
des Pyrenees et des Appenins.
Le climat maritime est represente par deux subdivisions:
le climat mediterraneen et !е climat euxin dont le premier est sans
doute !е plus repandu
Le climat continental dans la presqu'ile des Balkans se subdivise de meme en deux types dont l' un se rapproche du climat
continental de !' Europe Centrale et i' autre de celui de l' Europe
Orientale ou, pour mieux nous exprimer. de la Russie du Sud.
En outre il existe encore quelques types transitoires:
climat mediterraneen transitoire, climat continental transitoire,
climat demi-steppique et ainsi de suite.
D' apres Koppen, le climat alpin peut etre divise aussi en
deux types: haut-alpin et bas-alpin (Hohen- und Geblrgsklima),
mais dans notre travail il n' est presente que comme un seul type
principal.
En se basant sur des considerations adequates, d' apres
l' auteur, il est fait un essai pour etaЫir une limite comparativement plus exacte, des differentes influences climatiques. Cette
limite est indiquee dans la carte annexe. Dans les ouvrages des
auteurs cites (Р. Vujevic, А. Gavazzi, Н. Renier, J. Radev, К.
Кirov et autres) on trouve une delimitation plus exacte des differentes influences climatiques dans !а Peninsule Balkanique. Plus
specialement !а limite du climat alpin еп Bulgarie est donnee
d' apres les resultats preliminaires des recherches de l' auteur, а
une hauteur de 1000 m. au dessus de !а mer. Un des buts que
l' auteur poursuivra par ses recherches dans un avenir tres prochain
sera notamment la delimitation plus exacte du climat alpin еп
Bulgarie.
К. Т. Кirov

Гагауэит"Б въ България
отъ Ж. Чанковъ

Кое населечие наричаме гагаузи. Въ северо-източна
България и въ Добруджа, която румънитt ни отнеха следъ
войнитtпрезъ 1912-1913 и 1916-1918 rод., живъе пръснато
межцу българи и турци православно християнско население,
което говори турски език.ъ като матерен1:. Това население ние
наричаме

r а r а у з и.

Такова население има и въ Бесарабия, което сжщо се
нарича r а r а у з и. То се се преселило отъ България заедно
съ бълrаритt, за да избtrне насилията и золумитt на турцитt.

Гаrаузитt,

като

фанатици

въ православието,

не се харесвали

на родственитt имъ по кръвь османи. Тази е причината да се
изселватъ отъ България повеч~ ,,български гагаузи",
а не
,.гръцки гагаузи". Следъ всtка война между руси и турци,

последнитt се нахвърляли повече върху бълrаритt и бълrар
скитt гагаузи, а не върху rърцитt и rръцкитt гагаузи, които
се ползували съ известни симпатии предъ турскитt власти.
Понеже бълrарскитt гагаузи били изложени повече на жесто
коститt на турцитt, отколкото rръцкитt гагаузи, затова тt
предпочитали да бtrатъ заедно съ българитt.
Преселването на гаrаузитt въ Русия почнало около 1750 r.
и

завършило

въ

1869

rод.

Първитt

преселници

дошли

въ

Бесарабия презъ 1769 година. До тогава преселването било
насочено главно въ Новоросийската область. Втора по-rолtма
група преселници гагаузи достигнала въ Русия презъ време на
Суворовската война (1787 -1791 r. ), но най- силно преселнишко
движение станало между

1801-1812

година. Броятъ

на rаrау

зитt въ Русия В. А. М о ш к о в ъ изчислява на около 70,000
души.1) Реченитt гагаузи еж изселници предимно отъ Варненско
и Силистренско. Самитt гагаузи въ Бесарабия се наричатъ
българи. И. Ти тор о в ъ rи изчислява на 30,000 души. 2)
Друга група
т у р ц и - х р и с т и я н и еж.
с у р r у ч и т t.
Тъ живtятъ въ Хавсенска, Одринска, Димотишка, Лозенrрадска
и Узункьоприйска каази. Сурrучи е имало въ 17 села съ около
7,330 души'.) Сурrучитt въ Одринско, споредъ Мошковъ, който
В.
А.
М о ш к о в ъ,
Гагаузьi Бендерскаго уъзда
(1903 г.).
И о в ъ Т и то р о в ъ, Българитъ въ Бесарабия, стр. 279.
3) П. М. Мат е е в ъ, известенъ нашъ общественикъ, който редъ го
дини е билъ български търговски а~·ентъ въ Одринъ, лично ми каза, че
той познавалъ християнско население въ нъкои села въ О д ринско, което
говоръло турски езикъ, но то се наричало гагаузи. Думата сургучи г.
Матеевъ не е чувалъ -- тя му е непозната.

1)

2)

Гагаузит·в въ България

презъ

1903
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г. специално се отбилъ въ Одf)инь, за да

се запознае

по-отблизо съ тази малка етнографска група, се наричали още
г а г а у з и. По своя характеръ, битъ и по обичаитt си, както и
по своята външность сургучитt еж много близки до гаrаузитt.
Дълго време тt еж били подъ влFянието на българитt. Тогава
мнозина отъ тtхъ разбирали български, женtли се за българки
и проявявали повече симпатии къмъ българитt, отколкото къмъ

турцитt. Наречието на сургучитi, е много по близко до наре
чието на българскитt гагаузи, затова на Мошкова било по-лесно
да се разбира съ сургучитt, отколкото съ варненскитt (хасълъ)
гагаузи!).

За сургучитt П. Р. Славейко в ъ казва: .. За Хафса и
Баба Ески - съ селата, нtмаме подробни сведения, но знаемъ,
че повече отъ половината имъ села еж български, а другитt,
както и сама Хафса, еж сур r учи, т. е. г а г а у з и, които не
знаятъ гръцки. Нъ Одринската кааза отъ 180-тt села, гръцки
еж само 19 и то нtкои смtсени съ българи, погърчени още въ
византийско време и които съ гръцки езикъ знаятъ и rоворятъ
и български; има 5-6 села сур г учи или г а г а у з и. •2 )
И въ Македония, въ мtстностьта З ъ х на, въ политt
на пл. Б о з ъ да r ъ, се намира малка група турско население,
което изповtдва християю..:твото. Центъръ на това население е
паланката З и лях о в С1. Въ близката околность на Зиляхово

турци•християни има въ с. Дол н а-Н у ска, смtсени съ бъл•
гари, въ селата
Порна, З ъ х на и То л о с ъ, смtсени съ
турци - мохамедани, а въ селата Стар о-С t р ъ и Горна
Н у ска еж чисти. Турци-християни населяватъ цtлото село
Р о с и л о в о и малка часть отъ с. Е г р и · Д е р е.
Всички тия жители
ратъ

се

подъ

наброяватъ око.10

ведомството

на гръцката

души,

4,000

църква,

иматъ

нами
гръцки

училища, наричатъ се обикновено гърци, но гръцкиятъ езикъ
всжде имъ е чуждъ. Въ с. Росилово пtели български народни
пtсни, безъ да ги разбиратъ.

За вtрване е, казва В а с и л ъ К ъ н ч о в ъ, че зъхненската
турско-християнска купчинка

които
Азия.

е

остатъкъ отъ

ония

стари

турци,

византийскитt императори нъкога еж преселвали отъ,
Знае се, че въ Македония е имало голtма турска коло

ния, поселена нъйде между Солунъ и Воденъ, която била
покръстена и имала свой епископъ, подчиненъ на Охридската
църква.
rледъ

Тия

македонски

турското

турци-християни

завоюване на

страната,

еж

понеже

се
се

очували и

споменуватъ,

1 ) В. А.
М о ш к о в ъ, Турецкiя племена на Балканскомъ полуо
стровt. Отчетъ о поtздкt на Балканскi11 яолуостровъ лtтомъ 1903. Извt
стiя Императорскаго Русскаго географ. общества, томъ Х, 190-1 г. вьi
пускъ 111. С. Пстербургъ, 1904 год., стр. 432-435.

2) П. Р. С л а в е 1! к о в ъ, Свtдtния за Тракия и особено за Одрин
ската епархия и Одринъ. В. Напредъкъ, бр. 19 и 20. Цариградъ, 1874 г.
4,

Известия на бълг . геогр . д·во

Ж. Чанковъ
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въ XVI в. като подчинени на Дойранския епископъ. Днесъ отъ
тtхъ нtма зачувани останки. Tt еж побълrарени. 1 )
Има още

една група турци-християни,

пръснати изъ Бал

канския п-овъ, но живtещи главно въ Ма л а -Аз и я. Tt се
наричатъ к а р а м а н л и и. Мошковъ 2 ) е намtрилъ караманлии
и въ Цариградъ. Съ тtхъ той е
разrоварялъ на турски,
понеже другъ езикъ не знаели. Външно караманлиитt се отли
чавали от ь турцитt, но езикътъ имъ билъ почти еднакъвъ.
Имали християнски обичаи. Учили се въ гръцки училища.
Наброявали около ; мил. души. Живtели главно въ вилаетитt
Ангара, Смирна, Бруса, Кония и Трапезундъ. Сжществувало е
самостоятелно мюсюлманско ханство К а р а ма н ъ презъ XIV в.
Въ края на XV в. следъ войни съ турцитt това ханство загу
било

своята

независимость и попаднало подъ властьта на тур

ския султанъ. 3 )
Въпросътъ за произхождението на гагаузитt още не е
доби.11ъ едно окончателно разрешение. Споредъ едни учени,
гагаузитt еж потомци на куманитt, а споредъ други тt еж
отдtлно племе и произхождатъ отъ гузитt или огузитt. Има
и трето едно мнение, споредъ което гагаузитt и гаджалитt еж
отъ единъ и сжщъ произходъ и че и еднитt и другитt еж
остатъци отъ прабълrаритt, които еж дошли на Ба.11кански
п-овъ въ началото на втората половина -на VII в.
Нашата задача не е да разрешимъ този тру денъ въпросъ,
по който се правятъ още проучвания. Ние искаме само да
изнесемъ въпроса и да изложимъ мненията на ученитt по него.
Хапотези за потеклото и името на гагаузитrь. Сп\ще~
ствуването на rагаузитt е известно твърде малко въ литера1 ) В. К ъ н ч о в ъ,

Македония

-

етнография

и

статистика.

София

1904 г., 68-69.
2) В. А. М о ш к о в ъ,

стровt,

Туреuкiя

племена

на

Балканскомъ

полуо

420-425.

3) Въ София има три караманлийски семейства. Водихъ разговоръ
съ единъ тtхенъ представитель - Димитъръ Тодоровъ Караманлия, рибарь,
63 годишенъ, напустналъ родния си градъ Санасонъ, вилаетъ Кония, още
като 13 год. момче. Живtлъ въ Uариградъ, връщалъ се въ родното си
мtсто и отъ 30 год. живtе въ София. За произхода на караманлиитt не
знае нищо. Чувалъ, че ,караманлия" произхожда отъ думата кара

-

черенъ

и имамъ вtра. Турцитъ ги много мжчили да промtнятъ върата си, но
караманлиитъ упорствували. Имената на мжжетt еж: Христо, Димитъръ,
Тодоръ, Василъ и пр., а на женитъ - Зафира, Деспина, Трендафила и пр.
Говорятъ предимно турски, и съвсемъ малко гръцки. Живtятъ въ села
заедно съ турци. Чисти караманлийски села той не знаелъ. Празднували
нашитt nраздници Коледа, Великдень, Гергьовдень и др. Имали с в е
тии като нашитt. Обичаитъ при раждане, кръщене, сватба, били като на
шитt.

Женятъ

Черкували

се само

различаватъ

отъ

се въ

гръцки

помежду
турцитъ.

си

-

черкви,

учили се въ

гръцки училища.

съ турци не се мtсятъ. По облъкло се

Отличавали

се

и

по

външнитt си чърти отъ

тъхъ. Главно тtхно занятие били земедълието и скотовъдството. Сжщиятъ
този д. Тодоровъ ми каза, че много караманшш следъ войнитъ били
насила изселени отъ М. Азия и заселени въ Гърция.
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-турата. Н-hкои западноевропейски учени споменуватъ за гагау
зитt, но дълбоки проучвания на т-hхното мина;ю не еж правили.
Лежанъ 1 )
ги см-hсва съ единъ дребенъ д-hлъ албанци
въ Южна Бесарабия: .L е s А 1Ь а n а i s
d е V о 1k о n е s t i
р а r 1 е n t t u r с о u s k i р е, m а i s s о n t g r е с s е t s е d о nn е n t 1 е n о m G а g h е о u t z". Hi друго мkто той счита
истинскит-h гагаузи от ь крайбр вжната страна за смtсь на турци
съ българи : • В u 1 g а r е s m е 1 е s а u х Т u r с s а u х е n v i r о n s

de Kavarna et dans la Dobroudja".
Ан,J1ичанит-в St. Glair и Gharles А. Brophy,
дълго

време еж прежин·l;ли нъ 1.:.:v~ине баJ1канъ,

зит·t покрай Черно море за
отъ смtшение на
езката

и

• v е r g m i хе d r

които

с.м-1,татъ гагау

а с е", възникнали

българи, власи, гърци и итаJшянци отъ гену•

венец~1анска

епоха,

които,

"а

corrup dtakect of Bulgarian or

съ

италиански

чужди

а

ос~енъ

турски,

говорятъ

very impure Romaic"

заедно

думи.

Каницъ въ .D о n а u - В u 1g а r i е n u ::i d d е r В а 1k а n"
гледа на гагаузитъ, които той вид-hлъ въ Добруджа, при Варна
и при източния край на Балкана, като на гърци, които еж изо
ставили матерню1 си езикъ и вм-hсто него еж приели турския. 2 )
П. Р. С л а в ей к о в ъ счита сургучитъ или гагаузит·в въ
Одринско за остатъци отъ куманит-h и печенi,гит-h, които въ
времето на комниновци били съюзници на Византия 3 ).
Въ своята • И с т о р и я н а б ъ л r а р и т -h • К. И р е ч е к ъ
гледа на куманското произхождение на гагаузит-h не като на
невъзможно, но

тъхното гръцко произхождение

му се вижла

да е по близу до истината, понеже ги цен-hлъ на брой
малко, като едно само градско крайбр·вжно население.
При

пж туването

си по черноморската

твърде

покрайнина презъ

rод. Иречекъ, обаче, иr.ва до пълно убеждение, че гагау
зигв еж съвсемъ отдtленъ народъ отъ гърци и българи. По

1884

настоящемъ

т-в

служатъ

само като материалъ

за увеличение

на други . по-голtми народи. 4 )
Той мисли, че името "rагаузъ •, което е познато отъ Одринъ
до
Одеса, е отъ по·Н()ВО произхождение. То се счита като
псувня,

участь,

народи.

Самитt гагаузи се срамуватъ отъ неrо.

която

постига

имената

на

толкова измиращи

По румънски.

му пояснилъ единъ румънинъ, rаrаузъ означава "t о
il у а de р lus Ьеtе" (по-долни отъ животни).
1)

ut

с е

q u'

о·. Lejean, Ethnographie de !а Turquie d' Енrоре . Gotha, 1861 ,

Ergiinzнпgsheft №

4 zu

Petermaпn's Mitteilungeп.

2) Д-р ъ

К. И реч ек ъ, Нtколко бележки върху оста1ъцитt отъ
Печене зи, Кумани, както и върху тъй нареченитt народи Гагаузи и Сур
гучи въ днешна България.
Периодическо списание на Българското кни
жовно друж ество въ Срtдецъ. Година VII. Книжки XXXII и ХХХШ. 1890 г.
3 ) П. Р. Славей к о в ъ,
Сведения за Тракия и особено за Одрин
ската епархия и Одринъ. в. Напредъкъ, бр. 19 и 20. Цариградъ 1874 г.

4)

К. Ир е чек ъ. Пер. спис. ки,

32-33,

стр.

320.
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Г. За нето в ъ не е съгласенъ съ мнението на Иречека„
че думата гагаузъ е нова. Напротивъ, той намира, че тя е-
много стара, защото сидно напомнюва старото име на куманит-в.
„о г у з и ... И до сега въ Азия, казва Занетовъ, има туранскw
народи съ имена подобни на огузитt, като напр. ту н г у з и,
киргиз и и др. Но огузитt не еж мс,гли да бждатъ толкова.
многочислени и

въ

такова

число

да се запазятъ

до

наше

време,

колкото еж сега гагаузитt. Вtроятно огузитt еж само е;(на.
малка часть отъ сегашнитt "гагаузи" и това име като ирони
ческо

впосJJед< твие

се

е

разпространило

говорещи по турски 1 ).
Академикътъ Д-ръ В. В

зитt еж потомци на огузитt
думата

r а г.

г а г

- го

у з ъ,

всички християни.

Р ад лов ъ предполага. че гагау 0

(= уз1. тt ), но и нему е неизвестна,

Споредъ него думата

г а г- о г у з и,

на

г а г

гагаузъ

-оуз

ъ,

г а г

е произ.r.tзла отъ

- а у з ъ.

М о ш к о в ъ намира, че думата г а г е племенно
на у з и

и ли

Въ една българска анонимна статия отъ
латиныт·в
c то JI t т i е"
Гагаузитъ

название

о г у з и.

и
се

еж

1873

г. ,,Гърuытt.

българитt
в началото на XIII-тo
казва: ,,отъ узитt е останали името гагаузи.

днесъ

едничкиятъ

остатъкъ

от„

куманитt

w

узитt, т. е. отъ печенегитt, които се дtлили на 13 колtна
съ разни названия" . 2 )
Ако наистина rагаузитt еж потомци на у з и или о г у
з и, пита се: какъ отъ у з и или о г у з и е произлъзла думата
гагаузи.

Г. Дим и т р.о в ъ, бившъ учитель по гръuки езикъ въ Вар
ненската м.тжка гимназия, въ статията си „Гагаузи по-.
т ек л о

и

п р о и з х о ж де н и е

н а

д ум ат а'

казва, че по

лесно и по-скоро бихме си обяснили думата
.гагаузи•, ако
вмtсто представката г а г, както смtта Радловъ, вземемъ само
г а. Тогава бихме имали : г а - г у з и или г а • о г у з и или г а го у з и, г а - г а у з и. По-нататъкъ той намира въ санскритско
готийски ез. представката г а и у двоена г а - г а, че е предлогъ на
потекло. Значи: г ага• у з и= пот о м ц и н а у з и т t. На старо
персийски езикъ има предлогъ за потекло, именно хака
франц.
de и нtмски von. Тогава : хак а-у з и, как а у з и, гагаузи
п от о м ц и н а у з и т t.Ha албански езикъ к а или г а е предлогъ

=

(=

=

отъ, изъ) между прочемъ и за означение потекло. Напр. ,,Ям

га Шкодра" - азъ съмъ отъ Шкодра. Значи: га-огузъ,
r а - о г у з ъ, г а г а у з ъ
пот о м е ц ъ н а о г у з и т t.
Турската дума о г у з или у r у з има две значения : бик-""
и човtкъ наивенъ, просrъ, селянинъ, иностраненъ. А начални
кътъ на оrузитt се наричаJiъ огузъ-ханъ. Следователно г а -

=

1 ) Г.

Стр.

3а

нето в ъ,

Българското

население

въ

срiщнигt

стр.

Uариградъ,

1873

76.
2

)

Сп. Читалище, кн.

IX.

774.

г.

в1шове ..
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r у з и, r а - r о у з

и,

г а

-rа уз и

=
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потомци

на

чужденци

и

,иностранци, преселници, каквито винаги еж били oryзиrt, уста

нuвени въ номадни поселища все покрай и вънъ отъ градищата
,в ь

видъ

на

предг11зиrелни

авангардни

предградия.

=

Д ю в е р но а в ь словзря си казва: rаrаузинъ
п ле .
м е н н о е н а з в а н i е, а р н ,1 у т с к о е. Но на араб::ки г а г
развалено.:ть, невежество. Сжщо: r а r а у з и
развалени, не
.в~жи, злобни узи. 1 )
И. Н и к о л а у ми-:ли, че гагаузитt произхождатъ отъ
смtсване на кагари и узи, т. е. кагар-узи, кага-узи, гага-узи. Сж

=

=

щиятъ допуща още, че гаrаузитt, се нарпчатъ така съ гръцкото
как а

-

лош о

и

у с

-

ух о

или

к а к а

- у с,

т.

е.

з ле

ч у

в а щ и или r р е ш е щ и в ъ е з и к а х о р а. 2 )
Учени като Иречека и други допущатъ, че гаrаузитt, еж
,потомци на куманитt,. А кои еж тt,зи кумани?
Куманитt, еж народъ отъ туранско потекло, които още
презъ XI в. се настаuили задъ Д{)лни Дунавъ и оттогава
живtели тамъ въ чести войни било съ рускитt, князе, било
•СЪ Византийската империята, чиито дунавски области бивали
излагани на опустошенията имъ. 3 )
Голt,ма часть отъ куманитt, подъ натиска на монголитt,
.и татаритt, се засели.11и на западъ въ Маджарско, но много
,отъ тt,хъ навлtзли и въ Балкански полуостровъ. Въ 1233 г.
•около 40.000 души кумани съ семействата и стадата си били
.принудени да избt,гатъ къмъ Унгария; други се опжтили презъ
.Дунава при българитt,, византийцитt, и латинитt,. Само една
часть останала подъ владичеството на монголитt, въ степитt,
nокрай Черно и Азовско морета и въ Кримъ.
Куманитt,, на брой 60,0J0 души, за пръвъ пж ть премина
,ватъ Дунава и нахлуватъ въ България презъ 1065 год. Обаче,
повечето

отъ тt,хъ загинали отъ болести и боеве срещу пече

:нt,ги и българи, а останалитt, били заселени въ Македония. 4 )
Въ България куманитt, въ кжсо време били славянизи1рани и от дt,лни тtхни
родове нt,колко десетил-1,тия добили
такова

голt,мо

значение,

.на Търновското царство
1 ) Гл. Г.

11а думата.

че

-

Д и м и т р о в ъ,

Известия

на

дали

последнитt,

Тертеровци и
Гагаузи

Варненското

-

две

династии

Шишмановци. 5 )

потекло

и

произхождение

археологическо дружество. Кн.

ll,

1905

г.-Г. Д им и т р о в ъ въ статията си прави още много други сравне
ния оТ'Ь i:i:iзttи · ёзйци и се старае да обясни, откжде произлиза думата
гагаузи. Доколко обясненията му еж основателни това
ще има да
кажатъ специалиститt езиковедци.
2)

Гл. J. N i k о I а о u, Н ОЛН~~О~. Варна, 1894 г. (Извлtчението

-отъ книгата на Николау
направи г. Ив. Г. Данчовъ, поддиректоръ въ
Дирекцияrа на печата, за което тукъ му изказваме своята благодарность).
з 1 П. Му т а ф ч и е в ъ, Българи и румъни въ историята на дунав
скитt земи. Годишникъ на Софийския унивсрситетъ. Историко-филологи

'Чески факултетъ, кн. XXl 11. Стр. 190.
4 ) К. И реч е к ъ, История на бълrаритt, стр.
5) П. Мутафчиев ъ, цит. съч., 197-198.

155.
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Проф. А. Иширковъ сжщо подчертава rолtмата полити
ческа роля на куманитt въ България
и Византия. Боляри
w:умани еж ставали у насъ царе, куманки царкини.1)
Знае се, че съ помощьта на кумаБи се възстанови второто •
българско царство въ 1186 r. Известно е, какви достойни съюз
ници еж били тt на първитt български владетели срещу
византийцитt, а по-късно и срещу латинитt. А когато възста
налитt българи били разбити отъ виз-антийския императоръ,.
водителитt на възстанието братята Петъръ и Асень, избt
rали съ останалитt войници отвъдъ Дунава при куманитt.
При царуването на Калоян а куманигh били вtрни съюз
ници на бълrаритt. Самата жена на Кал о я на била куманка.
Калоян ъ воюва заедно съ куманитt срещу латинската им
перия на кръстоносuи:гъ. На 1.207 r. ноrато Калоян ъ обсажда
Одринъ, действува задружн0 съ куманитt.
Следи отъ кумани у насъ намираме въ названия на мtста
и селища : село К у м а н и т t и кuлиби К у м а н о в ц и имаме
въ Дрtновска окоJ1ия : село Кум а н и ц а имаме въ община

Кумарица, Софийска околия 2). Имаме мtстность Кум а но в а
чук а, като съставенъ дtлъ на с. Зимевица, Софийска околия.
Има рtка Кум а но в ски дол ъ, притокъ на р. Клисура, която

пъкъ е притокъ на р. Палакария 1 ). Имам~ лично · име Кум а н ъ,
което, вtроятно, стои въ връзка съ племенното име на срtд
невtковнитt кумани.
Въ Македония е известенъ rрадътъ К у ма но в о, с. К у мани че в о въ Костурско, с. Кум а ни ч ъ в ь Неврокопско 4 )
„Може би изпърво куманско да е и названието Дели
О р ма н ъ Луд а Гора, въ с.-и България. Въ насрещната

Влашка равнина едно мъсто между устието

на

р.

Ал у та и

В е де носи названието Те 1е - о r m а п по старинното ку
манско t вмtсто d въ началото" 5 ). Споредъ Иречекъ куман
ското

тел

н,1умява

за

османското дели

Братята Ш к о р пил о в и

си

задаватъ

въпроса,

какво е

станало съ първитt неславннски бълrари. В ьзможно ли е този
народъ, който е побеждавалъ, да е изчезналъ напълно въ про
дължение на две столtтин, да се е смtсилъ съ славянския
елементъ, на който характерътъ е билъ съвсемъ противенъ на
характера на старитt българи. И дохождатъ до едно мнение.
1 ) А.
И ш и р 1{ о в ъ, Историка-етнографски прегледъ на населе
нието въ Царство България, стр. 26.
2 J Списжк
на населените места въ Бжлгария от освобождениет()
(1879) до 1910 ", стр. 284.

зJ М. JJ. Ю р к с в и ч ъ, Двадцатипятилi;тные и тоги Княжества Бол

гарiи,

114,
рия ,

1931

Томъ
В. К ж н ч о в ъ,

1879-1 908.

ii

кн . 1, стр. 184. София.
Маке дония - етнография

1,

i.
"J Ст. Мла д ен о в ъ,
с1 р. 131. Бъ лг а рска

и

статистика, стр.

30,

~tj

! ОД.

Псченtзи и узи-кумани въ българската исто 
и сторическа библиотека,
година IV, томъ 1.

Гагаузитъ въ България

което не е окончателно,
материали. а

именнn,

докато

че

не

се

досегашното

55
събератъ

още

мохамеданско

други

население

въ Дели Орманъ г ад жал и, а може би и х ри с ти я н с к и т t
г а г а у з и в ь Източна България, еж останали отъ старитi,
преславянски българи 1 ).
Наново по въпроса за гагаузитi, се връща въ последно
време Карл ъ Ш к о р пил ъ и смtта, че турскиятъ елементъ
въ с.-източната часть на

Балкански полуостровъ не е отъ единъ

и сжщъ произходъ и трi,бва да се раздtли на нtколко групи,
като не се обръща внимание на незначителни остатъци на бив
шия владi;ещъ елементъ - чисти мюсюлмани - въ нtкои гра
дове (особено гр . Шуменъ).
Въ Добруджа - Дели-орманската
часть - най-мощна отъ тия групи е била Гад жал о· Гага у з
к а та. и то r ад ж а ли т ·h в ъ з а паднат а,
а г аг аузитt
в ъ източната пол о в и на. Въ заключението на статията си

казва недвусмислено, че rаджалитt и rагаузитt еж отъ единъ
и сжщи произходъ и се различаватъ само по вtрата си, и че
rаджалитt и гаrаузитt еж остатъци отъ прабългаритt, които
еж дошли на Балканския полуостровъ въ началото на втората
половина на VII. в. 2).
3 а нето в ъ сжщо търси въ турцитъ въ Източна Бъл
гария. както и въ гаrаузитi,, остатъци отъ старитi, турански
бълrари 3 ).
Отдавна се допуща. казва проф. Младен о в ъ, че гага
узитt, пръснати въ Добруджа, Варненско и малко въ Шуменско,
които

еж

християни,

но

rоворятъ

на

турски

диалектъ,

не

ще

еж нищо друго, освенъ прtки потомци на куманит-в, чието име
и носятъ, защото никой запознатъ съ тюркскитi, езици и
племена не би моrълъ

името

r ага у з н

и

току-така

и ме т о

да

н а

като се знае, че сжществува

и

отрече

форма о

еж

едно

хождението

на

и

сжщо

племе,

rаrаузитt

би

учен и, к пит о намират ъ,

тогава

се
че

и

i,

rузи

Ако всички историци бtха съгласни
и узи

връзката

кум а ни т
въ

у з и,

и само г у з и 4 ).
това, че кумани

въпросътъ

разрешилъ
у з и т;,

между

особено

за

произ

по леко.

и:м а

съвсем ъ н t" с 1 ж

кум а ни. Така напр. П. Гол у б о ;з с к i й цитира двама автори
Ат та л ей от ъ и Ски лица, които правяп, разлика между

-

кумани и узи. И двамата еж писали презъ XI в. Ат та ле йот ъ е билъ участникъ въ дейностьта на императоръ Ром а на
и затова заслужава пълно довi,рие. Въ (ВОята история той
1)
Годишенъ
отчетъ
м ж ж к а гимназия, 1898 год.
2 ) К 11 р л ъ Ш к о р пил ъ,

на

Варненската

Материали къмъ

държавна

въпроса за .сждбата

на прабългаритъ и на северитъ" и къмъ въпроса за .произхода на днеш

нитъ българи". Byzantinoslavika Recueil pour
Томъ V. Prague, 1933-1934, стр.

tino-slaves.

З) За н е т о в ъ,

70.

Българското

I'etude. Des relations byizan162-180.

население въ сръднитъ въкове.

Историко-ю ридически скици, Русе,
4) С т. Младен о в ъ, цит. съч.

1902
131.

год .

стр.
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постоянно

различава кумани

тtзи племена и ималъ

отъ

узи.

възможность

Той

да

познi:iвалъ

различава

добре

узитt отъ

другитt тюркски племена псченtзи и половци. С кил и ц а
различава узи отъ кумани. И двамата писатели, Ат та -

· сжщо

лей от ъ и Ски лица, при появяването на половцитt въ

1078

год., говорятъ ясно, че това еж кумани 1 ).
Споредъ Гол у б о в с ки историцитt знаятъ въ Срtдна
Азия само едно тюркско племе о г у з и, у з и или г у з и. Това
единно племе почва да се дtли на колtна, отъ които въ Европа

презъ

IX в. се явяватъ три : 1) п е ч е н t ги

т о р к и,

к о и т о

или г у з и и

3)

з а п а з в а т ъ

пол о в ц и

-

s; т а р ото

= к о н г ли,

п л е м е н н о

кум а ни

-

и м е

2)

у з и

ки п ч а ки.

Поменатитt три народа се движели бавно отъ изтокъ
къмъ западъ по южно-рускитt степи презъ Волга, Донъ, Дне•

пърь и Днестъръ до Дуаава и презъ

него,

единъ другъ. Най-първо се подвижили

притtснявайки се

печенtгит-в, после узо

торкитt и най-подиръ половцитt (куманитt).
Най - рано (1055 год.) еж преминали Дунава печенtгитв,
които били притиснати отъ торкитt. Въ 1064 г. , притиснати отъ
половцитt, преминали Дунава узитt или торкитt.
Проф .

t ги, тор ки,
-осма н и пре д .
с т а в л я в а т ъ е д н о с е м е й с т в о т ю р к и ; 2) в с и ч к и т t
с ж гранки от ъ едно племе, което скитал о н t кога
изъ Централна Азия; 3) споредъ рускитt лtто
писи узитt еж тюрки; 4) племето, отъ което еж се
о т д ·в л и л и в с и ч к и т t з и к о л t н а, м о ж е б и, е г у з и и
е с к и т а л о п р е з ъ IX и Х в. и з ъ а р а л о - к а с п и й с к и т t
п о л о в ц и,

Голубовски намира:

че

1)
• с е л д ж у ц и,

т у р ц и

печен

т у р ц и

степ и 2 ).
И въ други западно-европейски
кръстоноснитt походи

се

известия отъ времето

потвърдява

на

разликата между узи и

кумани. Така, споредъ Рай му н да• де - А ж и л ь, въ вой
скитt на Ал ек с и я е имало гузи, франки (печенtзи) и
~омани

Въ
когато

географията

вече

не

еж

на

писателя

сжществували

отъ

ни

XIV

кумани,

в.

Абу л ф е д ъ,

ни узи,

се

прави

разлика между нумани-кипчаки и узи. Абу л ф е п. ъ отдtлно
описва rранiщитt на тtзи народи и за кипчакитt казва, че тt
се намиратъ на северъ отъ страната на башкирцитt, а за ry.
зитt • ч т о о н и н а х о д я т с я м е ж д у х а з а р а м и с т р а н о й
Ка рли к о въ и б у лrа ром и".

Въ географията
·наричатъ

кумани,

а

на

не

Е д ри з и

половцитt

навсtкжде

се

узи.

1
Печенtги, торки и половцьi
) П . Гол у б о в с к i и ,
татаръ. Кiевъ, 1884 г. Стр. 43-44.
l) Пакъ тамъ, стр. 64-78.
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Е л ь Б е к р и, арабски rеоrрафъ,
:половина на

който

пише

в., сжщо различава: страната на

XI

въ втората

кипчакитt отъ

- Гузия.
Отъ известията на И б н ъ
за него

r

уз и

и

· ч е л ь - Ат и р а се вижда, че и
- пол о в ц и еж два отдtлни народа.
3 л ат ар с к и 1 ) прави разлика между

ки п чак и

И пок,)йниятъ проф. В.

_ узитt или торкитt и куманитt.

Той цитира Анна

К о м ни на,

която строго

различавала

узитt отъ куманитt. Така тя, като пише за борбата на Ал ек
с и я I Ком ни на съ куманитt и печенtзитt, посочва, че въ
войскитt на баща и имало узи. Значи, тя изтъква узитt като
· отдtленъ народъ. Най-сетне, това различие може J1есно да се
констатира у Анна и по това, че узитt еж били на страната на
. императоръ Алексия 1, когато куманитt еж. били негови врагове.
И н а к р а я в ъ с т а т и я т а с и п р о ф. 3 л а т а р с к и с е з а п и т в а н е т р t б в а ли д а в и д и м ъ в ъ т и я у з и, г у з и,
· о г у з и п р а д t д и т t на н а шит -в гага у з и въ Варненско
-и съседнитt земи.
Д. А. И х ч и е в ъ е направилъ следния изводъ за у з и или
· о r у з и т t огъ историко-rеоrрафски речникъ на Ах ме д ъ

Риф а ат ъ-е ф е н д и, печатанъ въ Цариrрадъ презъ 1889 r.,
))Думата „о зле ри· е стара и означава името или названието
на едно голtмо турско племе. Това племе въ V-то столtтие
- отъ еrира или около XII-тo столtтие отъ Рождество Христово
напустна Азия, кждето живtеше скитнически, чергарски животъ,
като номадско племе, и се пресели въ Русия, кждето се уста
нови на постоянно мtстожителство, като образува тамъ едно
малко господарство. Това тюркско племе винаги е имало и е
водило война било съ византийскитt императори, било съ пече
нtзитt. На края, следъ едно самостоятелно сжществуване отъ
· 70 година, вь 621 год. отъ еrира (1224 г. следъ Христа), това
племе биде окончателно победено и политически унищожено
· отъ монголитt. Отъ това племе и до день днешенъ имаме

· единични

остатъци,

живtещи

къмъ

източната

страна

подъ

названието "шаркъ-озлери· (източни оз и) или както
. други ги наричатъ „газъ-тюрк-манлери":1)
Независимо отъ това, огузитt с у;_ пмали и своя държава

въ Добруджа, която познатиятъ нашъ историкъ Г. Б ала с ч е в ъ
- описва

въ

една

своя статня

така:

Селджускиятъ

султанъ

.И з е д и

н ъ К а й к а в. у с ъ при нашествието на монrолитt въ
Мала-Азия изгубилъ престола. _ ~и, а заедно съ това и мощьта

на държавата му
призналъ властьта
- Нина

Братъ му Рухне д и н ъ
заелъ престола. Изединъ

1 ) Проф. В. 3 л ат ар ски, Какъвъ народъ се разбира у Анна Ком
подъ израза "(EUO(; 1:i ~x&ix6v. Известия на историческото дру-

- жество въ София.

2) й о в ъ

-етр.

била - съкрушена.
на монrолитt и

288-289.

Кн.

XI-XII (1931-1932

Т и т о р о в ъ,

г.

стр.

71-81).

Българитt въ Бесарабия. София

1905

г.,
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избtгалъ
ле о л о

при

r ъ,

византийския

императоръ М и х а и л ъ

VIII

Па

-

който го посрещна.1ъ съ царски почести. Изединъ

притежавалъ твърда воля, а сждбата му го направила ловъкъ.
и хитъръ. Съ християнитt той живtелъ като добъръ христия
нинъ, а между турцитt изповtдалъ мюсюлманската вtра.
Когато

(1261 r.),
живtлъ

Цариградъ
Изединъ се

разпуснато,

падналъ
въ ржцетt
на
Палеолоrа
настанилъ въ столицата. Тамъ
той

прекарвалъ

времето

си

въ

развратъ

и

пиянство . . . и поискалъ отъ Палеолоrа : или да му помогне
съ войска противъ монrолитt и nрата му. за да си в ьзвърне
престола, или да му даде византийска земя, като негова соб
ственость, кждето да може да се посели съ своитt емигранти .

Нагласено било да се даде на Изедина помощь, за да
завземе
с.-западния пжть по
Черноморс-кия
брtгъ, койтG
дотогава съставлявалъ часть отъ българското царство . .,Им п е
ра торът ъ имъ даде за поселение страната Доб
р у д ж а, з е м я r о д н а з а ж и л и щ е . . . б е з ъ r о р е щ и н а.
съ чистъ въздухъ и хубава вода".

Тази прибрtжна область е била известна въ 13 и 14 в.
подъ името К ар в о у н с к а. Тъй се нарича тя въ христвула
на великия царь А с t н я 11, дадена на дубровнишкитt търговци
презъ 1230-31 rод. Г лавенъ градъ на областьта билъ К а р •

в о н ъ (сега Балчик ъ).

Съ тази богата

земя по онуй време

еж търгували и италианскитt републики. Тя била поселена
главно съ българи, кумани. а по крайбрtжнитt брtгове имало
гръцки жители търговци, рагузанци и др. Всички еж били
християни

съ

митрополитъ

начело.

Из е д и н ъ съ в<•йски по сухо и по море завзелъ посо•
ченитt му отъ Па л е о л о r а земи. Бълrарскиятъ царь Кон •
с т а н т и н ъ Т и х ъ не успtлъ да прогони новия си опасенъ
неприятель, който се настанилъ по богатия черноморски брtгъ
до Дунава. Създава се мощна огузка държава на българска
почва и се нанася силенъ ударъ на българското царство, което.

отъ по-рано било въ вражески отношения съ Палеолога.
Веднага

повикали

следъ организирането

сродни

тtмъ

на държавата си, огузит-в.

турски семейства

отъ Анадола. Из е

-

д и н ъ навtрно е рекрутиралъ мноrочисленитt си отряди отъ
тюркменски племена, които се поселили въ източнитt провинции
на Никейското царство и приели гръцко поданство. Часть отъ
тtхъ, може би, византийскиятъ императоръ е заселилъ въ
Карвунската область и въ Одринско, гдето и до днесъ се нами•

ратъ християни, които rоворятъ турски. Въ Одринско тt еж.
известни на писателитt още откъмъ края на 13 в. подъ името
Тур К И или Ту р К О П О Л И 1)
1 ) Това еж навtрно сургучитt, за които говори В. А. М о ш к о в ъ„
или г ага у з и, както ги нарича още П. Р . Славейко в ъ .
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Следъ организирането на държавата си по Черноморското.
крайбрtжие и Дунава, Из е д.и п ъ оставилъ свой сродникъ като
замtстникъ, а самъ отишелъ въ Царигрс1дъ да иска помощь.
отъ императора, за да си възвърне изгубеното султанство.
Такава помощь Из един ъ не получилъ. Тогава той устроилъ
заговоръ противъ

императора,

но заговорътъ билъ

открит·~,

и,

Из един ъ хвърленъ въ крепостьта Е но с ъ.
Следъ утихването на татарскитt нашествия въ

България,

въ

самостоя~

територията

на

огузката

държава

намираме

пакъ

теленъ турски господарь. Той се казвалъ Бал и къ, в л ад е•
тел ь на К э р в о на. Неговото име несъмнено е турската дума.
балъкъ риба.
Отъ едно известие на И о а н а К а н так у з е н ъ става
явно, че единиятъ братъ на Б а ли к а носи чистото християнско
име Т е о до р ъ, а другиятъ чисто българ<::ко християнско
Доброти ц а. Този фактъ говори, че между това турск0,
( огузко) владетелско семейство християнството е проникнало
много по-рано отъ 1346 г. За да се даде българско име на
сина й, трtбвало е майка имъ да е била българска боляркиня~
ако не и царкиня, или цtлото семейство се намирало подъ
българско влияние. Значи самитt имъ родители трtбва да еж
били християни още отъ началото на 14 в . , като еж повлияли,
за покръстването и на огузкото население, което изповtдало
ислнма.

I3ъ ттатриаршескитt актове се вижда, че къмъ 1314-20 г.
крайморскитt укрепени пунктове на Карвунс1{ата земя били въ
цър1швно

отношение

подъ

ведомството

на

цар11градската

пат

риаршия .

Следъ смъртьта
на Ба ,1 и к а огузкия престолъ заема
Д о б роти ц а или Доброти ч ъ. Презъ неговото владичество
огузката държава се много възмогнала и нейната територин

почнала да се нарича вмtсто Карвунска земя-Доброти ш к а.
Огузката държава на Кайкавуса сжществувала независимо 13()
години.

Интересно е, че наречието на сподвижницитъ на султана
К а й к а в у с ъ е отбtгв,;ло да си служи съ звука к като го.
замtнявало съ г. Така още въ 14 и 15 в. въ паметницитt четемъ.
вмtсто Каварна, Калиакра, Каллата Гаварна, Галиакра, Гал

лата. Споредъ туй отъ презимето на султана имъ К а й к а в у с ъ
трtбва да се очаква
а {й) г а (в) у с ъ." Тъй че според ъ
г.

Бал а с че в ъ,

.r

днешни т -в

гага

С у Л Та На ИЗ е Д И н_ъ Г а Й Г а В у С ъ,
чил и своето прозвище.1)
Мош к о въ

куманското
1 ) Г.

се

потекло

спира

на

Бал а л че в ъ,

,,Военни известия", год.

vзи

с ж. потомци

доста подробно

гагаузитt.
Държавата

на

на

ОТ Ъ К О ГО ТО И П О . л у

Поводъ
огузитъ

на хипотезата за

да
въ

се

XXVI, 1917 год., бр. 33, 34, 35 и 36.

дойде до,

Добруджа,

в.

Ж. Чанковъ
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тази хипотеза е сходството на народното име на rаrаузитt съ
_у з и или о r у ::! и, съ което споредъ Иречека се наричали кума
нитt или половцит13. Не подлежи на съмнение, че въ областьта
на старата българска държава е имало „тюркским елементъ,
·още преди да дойдатъ тукъ османскитt турци. Доказано е,
че и куманитt еж идвали въ България и Македония. Но
в ъ п р о с ъ т ъ е, д а JI и к у м а н и т -в с ж т ъ ж д е с т в е н и
·съ ср tдно вtковнитt у зи или оrузи. Това трtбва да
се докаже, за да се приема хипотезата, че rаrаузитt. произхож

.датъ отъ куманитt. Мошковъ оспорва, че узитt (9rузитt)
били

еж

куманско племе и затова не приема rорнята хипотеза.
Отъ намtренитt и после прочетени надписи по скалитt

.на бptra на р. О р х о н ъ (притокъ на Енисей) се узна, че тия
надписи принадлежатъ на особено турско племе, което само
се наричало • т ю р к · о r у з... Това племе се различавало отъ
племето кумани (поло·вци), съ което е било сродно, както е
било сро дно и съ печен -Jвитt. И тритt племена произхождатъ
първоначално отъ едно пратюркско плем·е. Кога еж. се обосо
били тtзи три племена, не се знае, но фактъ е, че тt еж
дошли поотдtлно въ южно-рускигв степи, били еж политически
самостоятелни, имали етнографски отличия. Мошковъ се осно
вава на Голубовски, който признава като най-силни между

тюркскитt

племена дошли отъ Азия и заселили се въ южно

рускитt степи п е ч е н -в з и т t и.11и к а н r ли т t, у з и т -в или
торкитt и куманитt
или п о л о в ц и т t..
Първи еж дошли печенtзит-в. Въ IX в., тt заемали обла
стьта между Волга и Яикъ. На изтокъ, презъ р. Уралъ, живtели
узитt, а на западъ, навtрно между Волга и Донъ, се скитали
унrарцитt. Презъ втората половина на сжщия вtкъ печенtзитt
били пропждени къмъ западъ отъ у зитt. Въ началото на Х в.
откъмъ Яикъ се дигнали куманитt и почнали да притtсняватъ

тюркитt (узитt) и последнитt еж се подвижили на западъ и
еж дошли въ стълкновение съ печенtзит-в. Разбити · печенъзитt
отиватъ въ областит-в между Днепъръ и Дунавъ. а после минали
Дунава и се заселватъ на Балканския п овъ. На 1055 r. узо
тюркитt, гонени от ь куманитt, нападнали на руското пер е я
сла в с к о княжество. Руситt, обаче, ги разбили н узо-тюркит-в
избtrали
на ю.-западъ, като следвали дирит-в на печенtзитt.
Узо-тюркитв минали Дунава презъ 1064 r. Една часть отъ
тtхъ попаднала подъ византиЙС!iО ., поданство, а друга часть се
върнала и се настанила по руската граница, но не за дълго,
понеже Владимиръ Мономахъ я съсипалъ и така групата узо
тюрки загубва политическата си независимость: останали да
живtятъ подъ властьта на Русия като погранично население.

Tt били настанени по ръката Р о с ь, въ тъй нареченото По росье, и минавали у русит-в подънмето "черни клобуки"

(=

черни

нитt

калпаци)

клобуки

като

или

по турски

руски

• к а р а - кал па, к ъ •. Чер

поданици приели християнството и
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на руското духовенство. Чернитt.

клобуки съ течение на времето се слtли съ малоруското насе-.
ление

и

се порусили.

И куманитъ еж произлъзли отъ народа • т ю р к ъ ", на,
когато се намирми въ Русия, не се казвали .,турци·, а само .
,,кум а ни" и подъ това име тъ станали известни на цtла За
падна ЕвропJ. Това име е било сжщинско народно име, съ
което гв сами еж се наричали. Независимо отъ горното, това .
име се запаз_ило и въ много географски имена.
Споредъ проф . С т. Младен о в ъ мнението на Мошкова
за потеклото на гагаузитъ и за състава на името гагаузи, именно,

че гагаузитъ не еж прtки потомци на куманитъ или узитt, не 
е приемливо, толкова повече, че и самъ М о ш к о в ъ допуща,
че въ името гагаузи на първо мtсто може да стои нъкакво .
прилагателно чак, чбк или чок, което е означавало единъ отъ
родоветt на племето у з и. Това прилагателно, казва проф. Мла
деновъ, е тъкмо старотюркското
кок или gбк, което значи
(синъ) и което се срtща въ старинното източно-тюркското kбk 

=

=

нtм. Вlauti:irkisch
,,синьо- турски", а къмъ това зна
чение сочатъ и имената по руски половцы, по чешки piavci и
пр. за куманитъ, които спадатъ къмъ източнитъ тюрки.
А фактътъ, че сами гагаузитt се наричатъ българи, не бива.
да се оставя безъ внимание при решението на въпроса за на
родностьта на гагаузитt. Тоя фактъ показва, че И реч ек ъ

ti:irki

ималъ право, като е писалъ, че въ

гагаузитt

имаме

остатъкъ.

отъ нtкое старо тюркско племе въ североизточна България,.
бе зъ да го опредtля по-точно.
Проф. Младен о в ъ, основавайки се на изложенитt факти,._
смtло твърди, че .въ понятието „Стар от ю р к с к о племе"
ще трtбва да се включатъ не само куманитъ или узитъ, чието
име се крие въ прtкора гагаузи,

но

така еж.що и остатъцитt

отъ Испериховитt ш,рвобълrари, нtкои отъ племената на които
еж носили сжщо така подобни имена (у ти г у ри, к у ти г у ри), .
а тия не могатъ се отдtли отъ имената о r у з и и далечнитt .
източни у й г у ри неразд·влни едни отъ други споредъ зако
нитt на турската фонетика. По езикъ Испериховитt първобъл
гэ.ри еж били, както се установява по нtкои фонетични особе
ности по-близки до източнотюрски, къмъ които се причислява
и кумански~.

На края уважаемиятъ професоръ заключава: ,.Г а r а у з и т t .
могатъ отъ е з икословно гледище да се броятъ
за пръки потомци както на Испериховитt бъл
гари, така и на куманитt или узитъ (огу з итt). И,
може би, различието на „български гагаузи" и
„хасълъ

гагаузи"

д а

се

основава

тъкмо

върху

различното поте~<ло: може, значи, т.
нар. бъл
гарски гагаузи да еж потомци на Испериховитъ
п ъ в объл гари, та затова с е нар и чат ъ и броят ъ

r
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-сами за българи, а пъкъ

т. нар.

,,хасълъ

.м о ж е б и, с ж. п о т о м ц и н а • б л и з к и т
,rаритt кумани" 1 ).

t

гагаузи",

до първобъл

•

Езикьть
ha куманllmrь ll на zагаузитrь. Споредъ
Иречекъ, езикътъ на куманитt приличалъ повече на турския
отколкото на маджарския. Въ Унгария кумански езикъ е билъ
познатъ при двора още отъ времето на К р а л ъ С и r и з м у н д ъ
.Л ю к с е м б у р r с к и. Но тоя езикъ е вече умрtлъ, макаръ
името на мtстноститt Гол t м а и М а л ка К у ма н и я да живtе
•още въ Унгарската низина.
Куманскиятъ езикъ е билъ дълго време rосподствуващъ по

·северното крайбрtжие на Понтъ и, споредъ флорентиецътъ
Франческо Балдучи Пеrолотти (около 1340 rод.), тоя
езикъ е билъ необходимъ за търrовскитt сношения съ вж т
,решна Азия. Тоя кумански езикъ на п-овъ Кримъ и на Азов
ското крайбр-J,жие се знае по единъ написанъ презъ 1303 rод .
.въ Венеция запазенъ „Бук вар ъ" за изучаване на кумански
и персийски езици. Напоследъкъ Д-ръ В. Р ад о л ф ъ, който е
изследвалъ кумански материалъ по срtдневtковни ржкописи, е
дошелъ до заключение, че езикътъ на куманитt трtбва да се
•счита като най-старъ представитель на кипчакскитt наречия.
Р ад о л ф ъ се убедиJiъ, че
куманскиятъ език ь още дълго
време е живtлъ всрtдъ кримскитt татари" 2).
Ако rаrаузитt по потекло бtха кумани, трtбваше между
тtхния езикъ и куманския да има rолtмо сходство. Въ сжщ
ность има разлика, а не прилика. За да се види ясно разли
чието между тъзи два езика
М о ш к о в ъ превежда следния
ff

откжслекъ

отъ

куманския

кодексъ, съпоставенъ съ съответния

rаrаузки текстъ и съ превода на руски, който пъкъ проф. Ми•
лети ч ъ превежда отъ руски на български :3 )
.Кумански

:

:

Гаrаузски

Български:

Ары Лукас аiтьр
:албанrелим -ицинда:

Свети Лука дер
ванrелjе ичинда

нацик бугун, кацан
Христос токты,

о гун, ачан Ристос
думуш

калдифаримта jазыда

гелмиш

ынцер

jе-

Свети Лука говори
въ евангилието

кыра

:

За този день, когато
се

родИJlЪ
дошелъ

ХристJсъ
ангелъ

въ

полето

.ай:тты кутуцига,

ким

да демиш чобаннара,
ким

коилар кутар: ман

коjуннары

ry дарми-

и

казалъ

на

пасти•

ритt,

които пасли овцетt,

шлар

1 ) С т. Младен о в ъ, цит.

2)

К. И реч е къ,

Нtколко

съч. стр.

133-134.

бележки върху

остатъцитt отъ Печс

нtзи, Кумани, както и върху тъй нареченитt народи Гагаузи и
въ днешна България. Периодическо списание, ки. 32-33. Стр.
3 ) Проф. Л. Мил е ти ч ъ,

на гагаузитt.
Периодическо
свезка, стр. 268.

Най-нови изследвания

списание

на

по

Сургучи

217-218.

етнографията

Бълг. кн. др. Год.
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улу сауиц ким бу ун

бан сиза сблерим бук
севинмеликани бун

велика

токты барца алам кут

ду ду куртаран дубу

днесъ се роди

кардацы

дус дуннеjи.

теля на цълия свtтъ 1 )

азъ ви извtстявамъ
радость,

В. А. М о ш к о в ъ намира rолtма разлика между куман
ския и rаrаузкия езици, когато между езика на rаrаузитъ и

този на делиорманскитъ турци не отбелязва никаква сжществена
разлика.

Сродството между езика на rаrаузитъ и турцитt на
Балкански п-овъ може да се обясни съ факта, че еднитъ и
друrитъ еж произлъзли отъ близки племена. Ако rаrаузитъ
бtха кумани, то сигурно въпръки силното влияние, което ще
да е ималъ върху rаrаузкия езикътъ на делиорманскитъ турци,
то щъха да останатъ характерни следи отъ куманската му
основа, още повече, знае се, че rаrаузитв като християни еж
стояли доста изолирани отъ турцитъ, за да моrатъ да запазятъ
поне нtщо о·;-ъ стария си кумански езикъ, ако наистина еж
били кумани.
М о ш к о в ъ намира, че и езикътъ на сурrучитъ въ Од
ринска, Бабаескийска, Димотишка и Лозенrрадска каази е схо
денъ съ езика на б ьлrарскитt гагаузи. Отъ този фактъ той
заключава, че и сурrучитъ, макаръ и дълго да еж се намирали
лодъ влиянието на турцитt въ поменатитъ каази, еж запазили
своя

езикъ.

което

говори

че

сходството

между

езика

на

сур

rучитt и гагаузитъ се дължи на еднакъвъ първоизточникъ.
Гаrаузитt макаръ и да представляватъ отъ себе си малъкъ

народъ, нъматъ свой собственъ rоворъ. Отдълнитъ тtхни говори
могатъ

да .се

разглеждатъ

като

отдtлни наречия

на турски

езикъ.

Мошковъ сравнява говора на бесарабскитt гагаузи въ с Бе
шал ма (Бендерски окржгъ), въ с. Е тули я (ИзмаиJIСки окржrъ)
съ говора на гагаузитв въ с. К е стри ч ъ, сега Царево (Варненска
- околия). И като съпоставя езика на османитt (простонароденъ),
на сургучитt и на тритt гагаузки говора въ поменатитъ по
горе села,
заключава, че най-отдалечени единъ отъ други еж
наречието на османитt и бешалманскитъ гагаузи. Най-сжще
• Ствената тъхна разлика се състои преди всичко въ това, че
въ много думи, тамъ дето османитъ произнасятъ звука е, rагау
зитъ отъ с. Б е шал ма го замtстятъ съ звука а. Напр. б е н
.азъ, у вторитъ е ба н ; у първитъ с е н
ти, у вторитъ е с а н.
После има и друго: първит-t, въ неопредълително наклонение
на глаrолитъ запааватъ въ края звука 1(,, когато вторитt го

=

=

1) Този откжслекъ, взетъ изъ Codex cumanicus, проф. Милетичъ nре
. дава досущъ както е у М о ш к о в а, като замtнилъ въ транскрипцията на
Радловъ i съ наше и и лат. I съ наще л, понеже то означава срtдно л у насъ.
Въ транскрипцията на гаrаузкия текстъ проф. Милетичъ изпускалъ точкитt
подъ съгласнитt по технически печатарски причини. Знакътъ у означава
гласна

между

у

и

и,

предъ

която

съгласнат'"

е

мека

че

спаси

•
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изпущатъ. Напр. османитt казватъ г ii т мек= отива (идва), а,
бешалманитt ги т м я ; първитt казватъ а л ма к
остави.
а вторитъ а л ма. Всички останали наречия стоятъ между
тtзи две. Другитt говори въ Измаилско стоятъ по-близко до
бешалмански, а варненския - 'до османския. Считайки гаджа
литъ за османи М о ш к о в ъ смtта, че и наречието имъ ще е
по-близко до османското.
Най-rолtма особеность въ езика на крайморскитt гагаузи въ
с. К е стри ч ъ (Царево) се видъла Мошкову предлогътъ „кома"
за, който поставяли следъ думитt така, както бълrарскитt .
гагаузи и всички турци изобщо употрt,бяватъ вмъстn това
„кома" предлога .чин". Така вмъсто „беним ичин"
за

=

=

=

мене, .сенин и чин· =за тебе, ,бу тестису и чин вар"= ,
тази стомна е за вода и др., както обикновено се казва на турски,
кестричкитъ гагаузиказватъ"беним кома·, ,.сенин кома",
.б у тест и с е ни н кома вар" и пр. За Мошковъ формата
„к о ма" е необикновена и той е наююненъ да я тълкува отъ
българския предлоrъ "к ъ м ъ", чието значение близко подхожда

къмъ значението на думата .и чин". Тая форма толкова повече
очудва,

езика

на

че

думата

казанскитъ

„и чин"

татари,

е

старотурска

-

има

я

и

въ .

произнасяна „о ч он", и даже въ

орхонскитъ надписи, дето гласи „ у ч у в".
У българскитъ гагаузи собственитt имена, черковнитt.
названия и много културни думи еж. заети отъ българския
езикъ. Това най· добре се вижда отъ приказкитъ и пtснитъ,

които

Мошковъ

е записалъ отъ българскитъ гагаузи въ Беса

рабия. Проф. Милети ч ъ, като прави оценка за Мошковитъ
съчиненин:1).Гагаузьi Бендерского уъзда",2) ,.На- 
ръчiя Бесарабскихъ гаrаузовъ" и 3) ,,Турецкiя
п л е мен а на
Б а л к а н с к о м ъ п о л у о с т р о в ъ", цитува
отдtлни стихове изъ тtзи съчинения, дето се вижда ясно каза
ното отъ Мошкова. Напр. Свети Пет р и ялвараiор уштум,
гиттим, дал кондун Лазаре, Лазаре; не вердин бени, ма ле.
Па в ли гибисина, Павлианинъ капуларьi, ма ле, геджа резесис
(защо ме даде, мамо на човъкъ като Павле; Павловитъ врати,

мамо, вечерь незаключени); Алама, Не д а, алама, дун' на бизим
дир (не плачи, Недо, не плачи, свътътъ е нашъ); Янка, мари,
Я н к а, анан сени apaiop (Янко, мари, Янко, майка ти тебе
търси). Мошковъ записалъ и нъrщлко български пtсни, които
пtятъ :-агаузитt, напр.: .Стан чу си вино пиеши, Яфонди
чаща залива, я Станчум чаша приливамъ, Чи лиrна Станчум
заюсна, Заюсна Станчум загнива. Юстаналъ машка й рожбица.
Майка му люлку качеши, jем му песин-та пуiеши: Нанни ми,
нанни Юван~,у, Нанни назльi Jорданчу. 1 )
Интересно е, че гаrаузитt въ южната часть на Бесара
бия, така нареченитt „български гагаузи" см·втатъ, за природенъ.
1 ) Л. Милети ч, Цит.

съч., стр.

262-263.
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свой езикъ българския и обясняватъ, че сжщитt тия обстоя
телства, които еж ги принудили да се изселятъ изъ България,
сир. преселванията на турцитt, еж били причина да усвоятъ
турския езикъ, който съ течение на времето се е предавалъ
отъ поколtние на поколtние и по тоя на чинъ е станалъ общо
употрtбителенъ, като е измtнилъ тtхния природенъ български
езикъ. Твърде е правдоподобно, казва И в а н ъ С. И в а н о в ъ,
който се занимава съ изучнането на гагаузитt въ южна Беса
рабия, че българитt отъ страха на турцитt и за да имъ уго
дятъ, еж били принудени да усвоятъ езика на притtснителитt
си, който твърде лесно е могълъ да стане общоупотрtбителенъ.
При все

това

този въпросъ може

да се разреши само съ по

мощьта на исторически изследвания 1)
Сега остава откритъ въпросътъ, кой отъ кого е заимству- .
езика : гаджали отъ гагаузи или обратното. Гагаузитt
представляватъ малъкъ острqвъ всрtдъ турското население.
Ако сега навсtкжде като тtхнИ'-<;ъседи виждаме българи, казва
Мошковъ, то трtбва да кажемъ, че това е станало следъ вой

валъ

ната презъ

1877-78

год. Гагаузки села еж рtдко по

2-3

на

едно мtсто; често тt се намиратъ между гж.сто турско насе
ление, а нtкжде тt еж смtсени съ турци. При тtзи условия
гагаузитt еж уцtлtли като националность благодарение на своя
християнски фанатизъмъ.
Колкото се отнася до езика да го запази при . условията
чистъ, не е ималъ възможность. А да се · мисли, че турското
болшинство е взело езика на малката гагаузка група е неми
слимо; приемливото е . че езикътъ на бешалманскитt гагаузи е
собствено езикъ на гаджалитt, възприетъ отъ гагаузитt и
пренесенъ въ Бесарабия съ всичката негова чистота.
Що се отнася до стария езикъ на гаджалитt, може да

се каже, че той днесъ никжде не е запазенъ и, ако би могълъ
да се възстанови, то би могло да стане само по пжтя на науч
ното изtледване,

по пж тя на сравнение между гагаузкия говоръ

и .говора на гаджалитt.

Сега става за мене ясно, пише М о ш к о в ъ, и това раз
личие, което правятъ гагаузитt между турци и османи. • Т у р ц и т t, к а з в а т ъ т t, с ж х о р а к а к т о и н и е, с а м о м ю
с у л м а н и, а о с м а н и т t с ж п р о и з л t з л и о т ъ с м t ш е
н и е н а чо в t к ъ с ъ к у ч е.
А. И. Ма но в ъ,

който

е проучвалъ

•
-

гаrаузитt пише, че

между тtхъ имало предание, споредъ което между делиорман
скитt турци и гагаузитt имало толкова разлика, колкото е

разликата между ципитt (обвивкитt) на лука: .. Би з и мъ ар а
м ж з ъ биръ сованъ зарж кададъръ". 1 ) Мановъ пред
полага, че делиорманскитt турци

еж отъ узко произхождение.

1 ) И о в ъ Ти тор о в ъ, Българитъ въ Бесарабия,
стр. 285, който
цитира отъ .Сборникъ статей", стр. 25-26. Изданiе 2-е. Кишиневъ, 1900 г.
Известия ив Бълг, геогр . д•во
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И той намира, че делиорманскитt турци по говора и характера
си иматъ по-голtмо сходство съ гагаузитt, отколкото съ

османитt.1)
Религия, нрави, обичаи. Гагаузитt еж не само християни
като насъ, но и всичкитt имъ религиозни обряди, нрави и
обичаи еж еж.що като нашитt.
Отъ лични наблюдения и отъ сведения, кото събрахъ
чрезъ учители въ седемь села съ по-голtмъ брой гагаузко
население, установихъ голtмата близость между гагаузи и
българи.
Както мжжетt гагаузи, така и женитt . гагаузки иматъ
чисти български имена.
Гагаузитt се женятъ, главно, помежду си. Но има много
• случаи, когато гагаузитt се женятъ за българки, и българи за
гагаузки.

Гагаузитt се вtнчаватъ въ български църкви отъ бъл
гарски свещеникъ. Сватбитt на гагаузитt приличатъ на нашитt.
Децата си гагаузитt кръщаватъ въ нашит-в църкви, като
спазватъ напълно нашитt обичаи.
Умрълитt гагаузи се погребватъ въ нашитt гробища.
Опtлото се извършва отъ наши попове.
Гагаузитt празднуватъ еж.що като насъ Коледа, Великдень,
Гергьовдень и другитt голtми праздници. Tt почитатъ всички

·

наши

светии.

Черкуватъ се
цtлуватъ икони.

катъ

насъ :_/,..палятъ

свещи,

кръстятъ се,

„ По характеръ гагаузинътъ е веселъ и щедъръ, даже
разсипникъ. Той е много гостоприеменъ. Докаченъ въ честолю
- бие, защищава се до смърть. Търпеливъ и безстрашенъ е. За
да докаже безстрашието си предприема най-опасни работи,
даже съ ножъ се наранява. Имало е случай, когато гагаузинъ
си отрtзва месо отъ кълката, за да докаже безстрашието си.
Съ зжби еж строшавали стъклени чаши.
Въ
мж.жътъ

религиозно
е

главата

отношение

-

той

еж фанатици. Въ семейството

заповtдва.

Жената е послушна на

мжжа. Да се води мжжа по жената счита се за унижение. За
мжжетt,

които

се

водятъ

по

женитt

казватъ,

.с е н и н

ба шина ка рж койор фес и" (на твоята глава жената туря
фесо т. е. водишъ се по жената, както у насъ казватъ, .жена
пtе въ КЖЩИ ". 2 )
Децата си гагаузитt пращатъ въ български училища. Тамъ
тt се учатъ на български, който доста мжчно усвояватъ. Щомъ,
обаче, децата

напустнатъ .~училището,

преставатъ да говорятъ

1) А. И . Манов ъ, За гагау з итt. Известия на Варненското архео
лоl'Ическо дружество . Варна 1921 год. Стр. 86-87.
2) А. И. Ма н о в ъ. Цит. съч.
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разговарятъ

само на

езикъ.

Гагаузитt

пtятъ български пtсни, но има гагаузи, които

пtятъ и турски пtсни.

До преди 150 години облtклото у мжжетt се състояло
отъ тъсни потури съ или безъ гайтани, съ широки крачули,
джамаданъ ( единъ видъ жилетка съ двойни копчета отъ гай
тани), контошъ (горна дреха) и кушакъ (поясъ). На главата
туряли чалма (широкъ шалъ). Главата остригвали като оставяли
перчемъ. На краката носили бtли чорапи и емении. Преди
около 100 години облtклото почва да се измtня, като тtснитt
чишири станали широки. На главата си туряли таке, единъ видъ
фесъ, но не червенъ, около което овивали шервиетъ (черенъ
шалъ) Нъкои селени носили низки калпаци. По-после почнали
да носятъ фесъ и го обвивали съ копринена или обикновена
~ърпа и най-после останалъ само фесътъ. Женитъ носили донъ
(гащи), дълга риза (гьолникъ), дълга антерия съ кжси ржкави,
контошъ, обшитъ съ сърма, кушакъ, ма мука (забрадка), фесъ,
обвитъ съ чембери и най-горе голъмъ шалъ. По-богатитъ туряли
на феса желтици. Около шията огърлица отъ маргаритъ. Лицето
си мазали съ бълило и червило. 1 )

И реч ек ъ казва, че носията на гагаузитъ е била повече
или по-малко турска. Женитt носъли кърпи на главитъ, кжси
елечета безъ ржкави и широки турски шалвари отъ пъстри

материи. Мжжетъ носели фесове или рунтави калпаци, кафяви
потури отъ овча вълна и турски емении. 2 )
Днесъ, обаче, облъклото на гагаузитъ
чава отъ българското облъкло.

почти не се отли

flo външнитъ си черти - цвътъ на кожата, цвътъ на
косата, по цвътъ на очитъ, по носъ и др. гаrаузитъ прили
чатъ на българитi,, но все пакъ известна разлика между насъ и
rагаузитъ се забелязва, щомъ човi,къ се вгледа по-добре въ тъхъ.
Старитъ гагаузи се обиждатъ, когато имъ кажатъ гагаузи,
а младитъ не приематъ да се наричатъ гагаузи. 3 )
1 ) А. И. Манов ъ, Цит. съч. Стр.

Заб. Въ кн.

Г.

Антоновъ

презъ

1828

VI

91.

на варненското археологическо дружество свещеникъ

съобщава

една

„гагаузка

п'hсень за

обсадата на Варна

год. •.

Въ кн. IV на сжщото дружество Д-р ъ Х р. Доктор о въ съобщава
за .Заешка игра у гагаузит'h въ Добричъ". А. И. Ма но в ъ оспорва,
че тази игра е гагаузка

-

той казва, че тя е татарска.

2) К. И реч ек ъ, Княжество България, часть

стр.

828.
.
S) Тия сведения

11. Плов.~ивъ 1899 год.,

събрахъ чрезъ Министерството

на

народното про

с11-вщение отъ учителит'h въ ·селата : Цар е в о и О р -в ш а к ъ (Варненска
околия) ; Б р -в с т а к ъ и Ж и т н и к ъ (Провадийска околия); М ат о чин а
(Свиленградска околия); Ел е н а (Харманлийска околия) и Б р _-в г о в о
(Хасковска околия).
своята

бата

На Министерството, както и на учителит'h изказвамъ

благодарность,

ми.

задето съ такава

готовность се отзоваха на мол
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Физичес1еи типъ на гагаузит,ь. По типъ на пръвъ пог
ледъ гагаузитt се отличаватъ отъ българитt и гърцитt. Спо·
редъ Иречекъ, тt еж чернокоси и чернооки, съ малъкъ муску
лестъ

ръстъ

и

тъмна

кожа,

съ широки,

жглести

глави

и

кока

лести дебели ржце и нозе. Отъ очитt на младитt момичета
.изкача особенъ огънь •, но старитt жени еж извънредно грозни:
тлъсти зжбести баби въ широки шалвари, повечето. съ сини
и бtли ивици . Разбира се тукъ тамъ се явява примtсъ отъ
други елементи: руси коси или гръцки носове. 1 )
Антропологически измtрвания на гагаузи Иречекъ не е
правилъ. Такива е направилъ Женевския професоръ Е. Pittard
още пrеди балканската война. Той е билъ въ Румъния и под•
помогнатъ отъ румънскитt власти е измtрилъ само 41 мжже
и 13 жени, всички гагаузи, въ нtкои села близу до българската
граница.

Срtдниятъ

ръстъ

на мжжетt гагаузи, констатиралъ

е 1.664 м . ; той надминава срtдния ръстъ на европей
цитt ·само съ нtколко сантиметра. Срtдниятъ ръстъ на женитt
е 1.554 м. Разликата отъ 11 см. въ височината на rаrаузитъ
мжже и жени сжществува изобщо и при много европейски

Pittard,

групи. Гагаузитt отъ двата пола
черепи. Изглежда, че е приемливо

иматъ изобщо удължени
да се търси произхода на
rаrаузитt въ една група, която първоначално е била долике
кефална (дълrоrлавеста). Но коя е тя? Гаrаузитt еж съ слабо
пигментирани очи . Тъмнитъ очи предстэвляватъ само 1/3. Же
нитt иматъ по- често тъмни очи. Въ бuлшинството си rаrаузитt
иматъ тъмни и кестеняви коси. Руси гагаузи не се срtщатъ.
Обаче хората съ черни коси не еж много. Носътъ у гаrаузитt
е обикновено правъ - то е всtкоrа при женитt, а при мжжетt

Има

SOJ/0 •

гагаузи и

съ

орловъ носъ.

Вирнатиятъ носъ отъ

така наречения славянски типъ не сжществува при rагуазитt,
най• малко при тия, които Pittard измtрвалъ.
Въ заключение Pittard казва : • вtроятно трtбва къмъ
едно

население

съ

високъ

ръстъ,

съ

у дълженъ

черепъ,

съ

правъ носъ, съ лице относително кжсо, съ тъмни коси и свtтли

очи да търсимъ етническата група, къмъ която биха могли да
се причислятъ rаrаузитt. 2 )
М о ш к о в ъ намира,
че
крайморскитt
гагаузи,
които
съвсемъ малко еж се смtсвали съ женитби съ бълrаритt, по
добре ще еж запазили характерния rагаузки типъ : малъкъ
ръстъ,

широка

глава,

меснатъ

носъ.

Борбt~ за приftадлежч.ость на гагаузитrь. По думитt на
Иречека, още когато България била подn турско робство, въ
Добруджа и покрай черноморското крайбрtжие е имало поето-

11. стр. 827.
tt g е п е Р i t t а r d, Les pettples des Balkans. Recherches
anthropologiqнes dans !а Peninsttle des Balkans specialement dans !а Dobrttdja.
Стр. 407 - 408.
1

J

2)

К . И р е ч е к ъ, Княжество България,

Гл. Е
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янна борба между българи и гърци за принадлежность на гаrа
узитt. И еднитt и друrитt виждали, че гагау:=штв еж малъкъ
народецъ, че отива къмъ изчезване, и затова и еднитt и дру
гитt желаели да го асимилиратъ къмъ своята група. Българитt,
nесъмнено, имали по-голtмо право, като по-отдавнашни съседи
на гагаузитt и като народъ отъ полутюркско произхождение.
Но гърцитt се считали като потомци и прtки наследници на
Византия и мечтаели за възстановяването на Византийската
империя .от ъ мор е до море·. Tt дори елинизирали самитt
българи съ помощьта на своето духовенство и, когато това не
имъ се удавало. провъзгласявали ги за схизматици. Затова гър

цитt считали rагаузитt за своя собственость. Като резултатъ
отъ това съревнование между българи и гърци полuвината при
морска область попаднала подъ гръцко влияние, а другата подъ бъшарско. Поради желанието всtка отъ борящитt се страни
р,а привлtче гагаузитt на своя страна, се е водила ожесточена
борба между българи и гърци, което е довеждало до кървави

стълкновения. За да докажатъ правото си за асимилация на
гагаузитt, и еднитt и другитt измислили разни хипотези за про
изхода на този заrадъченъ народецъ. Българитt, основавайки
се на приликата на rагаузкитt обреди и обичаи съ българскитt
и на. многото заимствувания, които rаrаузитt правtли отъ тtхъ,
поддържали, че гагаузитt еж. потурчени българи .
А rърцитt,
съ които гагаузитt нt~1али нишо общо, освенъ религиозни тер
мини на православната църква, пускали въ ходъ смtди фило
логически обяснения за името на гагаузитt. едно отъ които
Мошковъ записалъ въ Одринъ. Гърцитt, защото произнасяли
името

гагаузи

.корова",

r ага

в у с ъ,

мислятъ,

че

в у с

по

гръцки

значи

а гаr, което е едно исжщо съ гег- име на едно

албанско племе . Тази теория, манаръ съвсемъ несъстоятелна,
на времето си изиграла своята роля. Гръцкитt гагаузи били
убедени въ гръцкото си произхождение и така се заражда
ненависть къмъ българския народъ.
Интересно е, че тази ненависть била пренесена и въ Беса·

•

рабия, дето

се

преселили

гагаузи. Така, гагаузитt въ с. Кон

газъ (Измаилски окржгъ) дошли съ своето гръцко духовенство.
А гагаузитt въ с. Башъ - коьй, половината отъ което е населено
съ българи, въ своята ненависть отиnатъ до тамъ, че еж раз
дtлили

единствената

църква

въ

селото

на

две половини, а

мъртавцитt си заравятъ въ от дълни отъ българитt гробища.
,,Български· гагаузи и .хасълъ" гагаузи. Проф. Мил е
тичъ, който е изучавалъ ерлийското население въ с. източна
България, се е натъкналъ на тъй-нареченитt гагаузи. При по
близко запознаване съ гагаузитt, излиза наяве, казва г. профе
сора,

r аr

че

у

народа

се

ра:'\личаватъ

два

вида

гагаузи

_,_

именно

а у з и, които се считатъ българи, съчувствуватъ на бълга
ритt, женятъ се за българки и изцtло въ домашния си животъ,
въ роднинскитt си отношения, въ пtснитt и обичаитt си не
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се отличаватъ твърде отъ българитt и с ж. щ и н ски

r а r а у з и,

които сами се наричатъ съ това име, които винаги еж. странtли
отъ бълrаритt, които еж. държали страната на rърцитt, па и
сега не се чуствуватъ българи; тtзи еж „ха с ъ л ъ r а ra у з и•
или „приморски r а r а у з и", както нtкж.де ги наричатъ, за
да ги различатъ отъ .бълrарскитt rаrаузи". 1 )
Днесъ „хасълъ" rаrаузитt еж почти изчезнали. Причина
за това е изселването на rърцитt къмъ които тt проявяваха
по-rолtми симпатии.
Има гагаузи, които еж. завършили български гимназии и
еж. станали чиновници въ нашитt държавни и общински учре
ждения. Въ войнитt rаrаузитt взеха участие и се биха храбро
като българи срещу нашитt врагове.
Брой ни гагаузитrь. Колко е билъ точниятъ брой на
rаrаузитt въ България при първитt преброявания на населе
нието, ние не знаемъ. Тогава не еж. се водили отдtлни таблици
на

населението

по народность,

а само по матеренъ

езикъ,

рели

гия и поданство. Гаrаузитt трtбва да се търсятъ между . пра
вославнитt жители съ турски ма rеренъ езикъ.
Едва отъ 1900 r. Главната дирекция на статистиката
въвежда точно разпредtление на населението по народности.
Макаръ и да се допуща, че при преброяването на населението
по народности да не еж. дадени вtрни сведения, като напр.
за

цигани,

гагаузи,

татари

и

др.

къмъ

коя

етнпческа

група

принадлежатъ, все пак-ъ тъзи неточни сведения еж вtроятво
малки и не прtчатъ да имаме една ясна представа за етни
ческитt групи въ нашата страна, както и за тtхното числено
отношение.

Ето даннитt за броя на rаrаузитt

1905
1910
1920
1926

:

М,

ж.

всичко

5059
4648
1857
2146

5116
4681
1812
2216

10,175
9,329
3,669
4,362

°!о
0.25
0.22
0.07
0.08

Отъ тази таблица се вижда : 1) че при преброяването
презъ 1910 r. rаrаузитt еж. показали по-малко отколкото презъ
предшествуващето преброяване, станало презъ 1905 r. Това
намаленио е твърде незначително само 846 души. Но като
фактъ то е знаменателно. Кж.де еж. тия 846 души? Tt не . еж.
изселени, нито пъкъ може да еж. измрtли. Най·вtроягно е, че
тt еж. се претопили, или пъкъ при преброяването не еж. се
показали като гагаузи, а като българи или най · много гърци.

2) Особено силно е намалението на rаrаузитt при пре1
} Л. Милети ч ъ, Старото българско население въ
България. София, 1902 год„ стр. 15-16.
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брояването презъ 1920r., въ сравнение съ онова презъ 1910 r.
Това намаJiение се дължи главно на откжснатитi, земи въ
Добруджа
и предадени на Румъния,
съгласно договора за
мира въ Ньойи. Отъ 9,329 презъ 1910 r., rаrаузитt намаJiяватъ

на 3,669 презъ 1920 год. Значи презъ 1920 r. имаме 5,660
галаузи по-маJiко отколкото презъ 1910 год. Сиречъ, повече
отъ половината гаrаузко население остава въ Румъния. И
гагаузитt, които презъ 1910 r. съставяха 0.22¾ отъ цtлото
население на България, презъ 1920 г. тt съставятъ едва 0.07%,
3. Този фактъ ни показва още, че гагаузитt еж. заселени
главно въ североизточна Бълrария. 1 )
Гагаузитt живtятъ повече въ селата, дето се занимаватъ

главно съ земедtлие. Въ градовето гагаузитt еж. малко. Така
Години

!?рой на
гаrаузитt

отъ тtхъ живtятъ
въ градоветt
въ селата

1о, 175

1905
1910
1920
1926

2,327
2,397
704
1,305

9,329
3,669
4,3о2

Отъ rрадоветв
Каварна и Балчикъ.

най-много

Ето данни за това

:

гагаузи

7,848
7,032
2,965
3,057
е

имало въ

Варна,

:

Варна: 1900r.-1490д.; 1905г.
1119д. ;1910 г.-НООд.;
д.
Каварна:1900г.-1230д.;1905г.-1074 д.; 1910 r. -1089д.

1926 r. - 801

Отъ селата съ много гаrаузко население по-важни еж.

Варненска околия

1900

Кестричъ (сега Царево)
Джаферлий (сега Кичево)
Джевизли (сега Орtшакъ)
Ени-кьоii (сега Куманово)
Чаушъ-кьой,· (ок. Балчишка)

г.

279
360
396
108
840

:

1905 r. 1910 r. 1920 r. 1926
786
524
51
909

906
629
587
381
889

1230
539
327
378

г.

1297
451
622
5

въ Румъния

Дру,·и села, въ които има по-малко гагаузи, еж: Гол t ма
Ф р а н r а (сега Надежда, Варненска околия) 63 души презъ
1920 r.; Крум о в о (Ямболско) 40 души презъ 1920 r.; Коз
луд ж а (сега Орtшникъ, Елховска околия) 32 души презъ

1920

година .

Ето въ кои градове и села е имало гагаузи по преброя

ването отъ

1926

година.

1) Подробни сведения за броя на гагаузиrt дава проф. Ст. Романски

въ .Народностна карта!на нова Ромънска Добруджа". Списание на Бъл
гарска академия на наукитt, ки.

XI, 1915

г,
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Айтоска околия

с. Кадж кьой ( сега Сждиево)
rp. Анхиало (сега Поморие)
Бургаска

3
2

околия

Бурrасъ
9
Созополъ
1
с. Дюлrерлии (сега Дюлгери) 1
с. Каялии (сега Камено)
1
с. Къръ чешме (Полски - изворъ) 5
с. Русокастро
1
с. Суватитt
2
с. Ходжа Маръ (сега Рудникъ 1

с. Каяджякъ (сега Скалица)
с. Стралджа
с. Талашманли (сега Генералъ
Тошево)
с. Тюркменъ (сега Тамарино)

Елховска

околия

с. Бей-кьой , (сега Каравелово) 5
с. Вакъвъ (сега У стремъ)
15
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Голtмъ манастиръ
Курмушли (сега Трънково)
Ессе Бегли (сега Пчела)
Козлуджа (сега Орtшникъ)
Малъкъ манастиръ
Муратли
Ново село
Паша-кьой (сега Болярово)
Стремъ
Урумъ Бегли (сега Лtсово)
К ар но б ат ска

rp.
с.
с.
с.
с.

rp.

Сливенъ

с. Бинкосъ
с. Чокоба

с.
с.
с.
с.

1
6
1
1
3

3
5
1
1

окоJ1ия

Ямболъ
344
Азапъ-кьой (сега Веселиново) 4
Афтане (сега Недtлско)
3
Изворъ
6
Карапча (сега Маломиръ)
9

rp.

Варна
с. Бtла

rp.

с. Куру•кьой (сега
с. Ходжа-кьой (сега

801
2
Горица)
5
Половичъ) 2

с. Бtлово
с. Галата
с. Голtма франrа (Надежда)

с.
с.
с.
с.
с.

Джеферли (сега Кичево)
Джевизли (сега Ор-вшакъ)
Ени- кьой ( сега Куманово)
Климентиново
Кара-Хюсеинъ (сега Стра-

1
8
17
451
622
5
1

3
1297
с Крумово
1
с Приселци
12
с. Хайрянъ-кьой (сеrаМлtченъ) 8
с. Девня
1
с. Сарж-дъръ (сега Венелинъ) 1
uимиръ)

с. Кестричъ (сега Царево)

Провадийска

окоJ111я _

с. Артаклари (сега Крушаре)

Ямболска

Варненска околая

о к о ли я

Карнобатъ
Дуваларе ( сега Черково)
Евренлии ( ., Желtзникъ)
Сърнево
Терзели (сега Терзийско)
Сливенска

15
7
22
8
4
2
2
2
9
2

16
1
543

Всичко въ Бургаски окр.

rp.
rp.

5
15

rp.

околия

Провадия

3

с. Кара-аrачъ (сега Брtстакъ) 129
с. Хамбарлъкъ (сега Житникъ) 83
с . Караманли (сеrаКараманитt) 26
с. Къзълджиларъ (Че~венци) 15
с. Касъмларъ (сега Есеница)
7
с. Юнузъ-бунаръ (Калоянъ)
5
~- Петрушанъ
6
с. Шадж-кьой (Добротичъ)
1
Всичко въ Варненски о~р.
Врачанска

с

rp

3506

околия

Елисейна
Орtхово
Всичко въ Врачански окр.

rp.

3
1
4

Дупница

Всичко въ Кюстендилски окр. 1

Гаrаузитъ въ - Б"ълrария

Орта- I<ЬОЙ (Ивайловrрадъ)

rp.

3

Всич1<0 въ Мъстанлийс1<и
(сега Момчиловrрадс1<и) с1<р.
ПазардЖИКСI<а

3

ОI<ОЛИЯ

с . Симитово

1

Пловдивска

01<олия

Пловдивъ
с. Дълги rеренъ

rp.

Всичко въ Пловдивски окр.
Бi,ленс1<а

13
5
19

Русенс1<а

с.
с.
с.
с.

с.

с.

с. В-втово

rp.

Всич1<0 въ Софийски 01<р.
Казанлъкъ

Ново-Загорска

12
13
13
1
3
1
1

околия

1
2
3

4
6

20

Хасковска околия
Хасково
с. Брi,гово

rp.

Всичко въ Хасковски окр.

ЕскиДжумайска

46
15
190

околия

Стара-Загора
с. Бждаще
с. Соколецъ

45
1

Всичко въ Ст.-Заrорски окр.

Ново-пазарска околия
с. Гьочери (сега Преселка)

53

1

rp. Шуменъ
гара Шайтанджикъ (Хитрино)

жалийско време, а други еж се побългарили. Така проф.
Милети ч
казва. че въ с. Войвода (турски Войвода к ь ой), Новопазарска околия, до преди 40 години е имало около

„

20

кжщи гагаузи, а къмъ

Статистиката

1

6
1
Всичко въ Шуменски окр. 11
Всичко въ Царството 4362

Въ много селища, въ които е имало въ миналото гагаузи,
днесъ вече еж изчезнаJJИ. Едни отъ тi,хъ еж се преселили въ
Бесарабия презъ време на руско-турскитi, войни или въ кърд

кжщи.1)

3

Шуменска околия

о колия

rp.

2
72

Маточина)

с. Карлж-кьой (сега Кралева)

околия

rp. Нова Загора
с Баня
с. Петь могили
-З а r о р с к а

( сега

Бисеръ
Иерусалимово
Мждрецъ
Черново
Черна могила
Елена

с.

6
1

Всичко въ Русенски (Жр.
София

3

с. Ново-село

с. Фикелъ

с.

околия

rp.

Свиленrрадъ

Карахадъръ(сеrа Черноджбъ) 4
Паша кьой (сега Генералово) 1
Коджа-апJ1и (сега Лисово)
5
Иши- беrJ1и (сега Зафирова) 1

с.

4

Русе

С т.

Свиленrрадска околия

rp.

с.

околия

околия

,5

Харманлийска

1

с. Арлсанъ (сега Лъвино)

rp.

Борисовrрадска
с. Бодрово

околия

с. Дрi,новецъ
Кеменларска

73

1900 r. еж
1926 r.

презъ

останали само петь - шесть

не

показва

1 ) Л. Милети ч ъ, Старото българско население
България. Стр. 16.

нито единъ

въ североизточна
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гагаузъ въ това село. Проф. Милетичъ посочва да е имало
по нtколко гагаузки кжщи и въ селата Им ри хор ъ, Тек е К о з л у д ж а, К а й к ж, К а р а • А r а ч ъ (Ново- пазарска околия),
пъкъ и въ самия гр. Но в и • Па з ар ъ. Днесъ,
обаче, въ
горнитt села нtма ни едно гагаузко семейство.
Въ селата Т е с ти д ж и, С у л та н л ар ъ, К а д ж - к ь ой,
А вре н ъ (Провадийска околия), въ които проф. Милетичъ е
намtрилъ гаrаузко население, днесъ статистиката не показва
въ горнитt села нито единъ гагаузинъ. Вtроятно е, че малкото
гагаузи въ тtзи села полека лека еж се смtсили съ българитt
и

се

претопили.

Грамотность на zazayзumn,. Ограмотяването на гагаузитt
става въ българскитt училища. Съгласно закона за народното
просвtщение, гаrаузитt еж длъжни да пращатъ децата си въ
българскитt училища. Много отъ децата бавно усвояватъ бъл
гарското писмо и четмо, защото не знаятъ нашия езикъ. И
първоначалното училище тt завършватъ, като се научаватъ
едва да четатъ и пиша1-ь. Скоро следъ завършването на пър
воначалното училище децата забравятъ български езикъ, понеже
въ кжщи и помежду си говорятъ турски. Наложително е за
гагаузкитt деца да има подготвителни учплища, за да могатъ,
когато постжпятъ въ първо отдtление, да rоворятъ вече бъл
гарски -езикъ. Безспорно, че и казармата ще изиграе своята
роля за усвояване на българския езикъ отъ по-възрастнитt
младежи.

Грамотностьта на гагаузитt се увеличава постоянно и днесъ
тt по rрамотность идатъ следъ българитt, гърцитt, евреитt и
арменцитt. Процентно гагаузитt еж по-грамотни отъ българо•
мохамеданитt, отъ турцитt, татаритt, циганитt и румънитt,
които живtятъ въ България.

Презъ

е

1910 r. rрамотностьта
32·5°0 /, презъ 1920
1926 г. достига 40.0%.

съставяла

между гагаузкото население

г. тя

нараства до

39.4°/0 ,

а

презъ
Мжжетt еж по-грамотни отъ женитt. Ето даннитt за това:
на

1910
1920
1926

rод.

100·: души

грамотни

мжже

жени

45.7

19.3
29.9
29.7

48.б

50.7

еж:

Можеме да вtрваме, че при пълното приложение на закона
за задължителното учение на децата, гагаузитt
тятъ

въ скоро

ще се ограмо

време.

Заключен и е: 1) Доказателствата на дветt хипотези
за произхождението на гагаузитt еж почти еднакво силни. Но
като че аргументитt на онtзи, които подържатъ, какво гагаузи
и кумани не еж едно и еж.що племе, натежаватъ повеч~.
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2. Все пакъ въпросътъ за произхода на гаrаузитt остава
откритъ. Налага се на историци, етнографи и езиковедци да
установятъ потеклото на rаrаузитt. въ България и да и.3учатъ
тt.хния битъ.
3. Гагаузитt като народъ ше изчезнатъ, както еж изчез
нали куманитt., печенtзитt и др. сродни по сждба съ тtхъ.
4. Газаузитt, които иматъ тодкова общо съ бълrаритt в'tра, нрави, обичаи, облtкло и др. се приобщаватъ все повече
и повече къмъ насъ и въ недалечно бждаще ще се претопятъ.
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LES GAGAOUZ EN BULGARIE
Dans !е nord-est de !а Bulgarie, ainsi que dans !а Dobroudja
que les Roumins nous ont prise apres les guerres de 1913 et
1915-1918, on trouve, disseminee parmi les Bulgares et les Turcs,
une population de confession orthodoxe, dont !а langue maternelle
est le turc. Cette population est appelee G а g а о u z. Outre !а
Bulgarie et !а Roumanie, on trouve des Gagaouz aussi en Bessara ble. Provenant surtout de la region de Varna et de Silistra,
apres les guerres turco-russes а la fin du 18 et au commencement
du 19 siecle, ceux-la ont voulu, en meme temps que les Bulgares,
fuir les violences et les injustices des Turcs.
Certains savants considerent les Gagaouz comme des descendants directs des К о u m а n е s ou des О u s е s ; d' autres trouvent
que les Gagaouz et les Koumanes (Ouses) sont des tribus differentes, peut-etre de !а meme souche. Les historiens connaissent
dans l'Asie Centrale seulement une tribu turque, appelee о g о u s е s,
О и s е s, ou Ыеn G о u s е s. Cette tribu etait divisee en plusieurs
branches, dont trois apparaissent en Europe au 9 siecle: а) les
Р е t с 11 е n е g u е s=K о n g 1i; Ь) les Т о r q u е s qui ont conserve
leur ancienne nomination de tribu ouses ou blen gouses, et с)
Р о 1о v t z i
Koumanes - Кiptchaki.
II est vrai que le nom G а g а о u z est pareil а celui de
О u s е s ou Ыеn О g о u s е s, mais dans aucun cas on ne devrait
confondre les Kouшanes avec les Ouses.
Ces trois peuples se dirigeaient lentement de 1' est а 1' ouest
sur les steppes de !а Russie du Sud. 11s ont passe par les bassins
de la Volga, du Don, du Dnepre et du Dnestre et sont arrives
jusqu'au Danube, pol.tsses par les Torques et les petchenegues.
11s ont traverse !е Danube blen avant les autres (1055). En 1064 les
Torques (les Ouses) et ensuite les Koumanes (Polovtzi)- ont traverse !е fleuve.
D' apres les inscriptions trouvees et dechifrees sur les rochers
de !а riviere Orchon ( affluent du fleuve Enissei) on а coпstate,
que ces iпscriptioпs appartieппeпt а une certaine tribu turque qui
s' appelait elle-meme t u r с - о u g о u s е s. Cette tribu se distiпguait
de !а tribu des Koumaпes (Polovtzi) doпt elle . etait appareпtee,
comme elle 1' etalt avec les petcheпegues. Ces trois tribus provieппeпt d'uпe meme tribu pra-turque. On пе sait pas quand elles
se soпt divisees et опt commeпce une vie indepeпdaпte, mais il
est sur, qu'elles soпt veпues separemeпt dans les steppes de !а
Russie du Sud, et qu'elles опt ete politiquement indepeпdaпtes et
qu' elles avaient des differeпces ethпographiques.
De meme, au poiпt de vue liпguistique, certaiпs philologues
considerent les Gagaouz comme les descendaпts directs des Koumaпes ou des Ouses (Ogouses). Mais si пous admettoпs que par
leur origine les Gagaouz sont des Koumaпes, i1 fallait qu' il eut
alors une grande ressemЫance entre la langue des Gagaouz et
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celle des Koumanes. En realite. il existe une difference entre ces
deux langues et поп pas une · ressemЫance. Quelque chose de
plus - une ressemЬlance apparait entre la langue des Gagaouz et
celle des Turcs du Deli-Orman, се qui pourrait etre explique par
le fait que les uns et les autres descendent de tribus tres proches.
Si les Gagaouz etaient des Koumanes, il est certain que, malgre
1' influence tres sensiЫe, qu'eut pu exercer sur leur langue, celle
des Turcs du Deli-C:Jrman, leur langue ейt garde des traces caracteristiques de la langue koumane; d' autant plus il est incontestaЫe que les Gagaouz comme chretiens etaient assez isoles des
Turcs pour pouvoir de la sorte conser,ver au moins quelque chose
de leur ancienne langue koumane, si reel\ement ils avaient ete tels.
·
Оп distingue deux groupes de Gagaouz : ,, Gagaouz bulgares"
et de "vrais Gagaouz" ou blen ,»Gagaouz maritimes". Les premiers
sont plus proches des Bulgares. Ils se sentaient attires par les
Bulgares, epousaient des femmes bulgares et par leur vie domestique, leurs rapports de famille, leurs chants et leurs coutumes,
ils ne se dis·t inguaient pas beaucoup des Bulgares. Les vrais Gagaouz, au contraire, s' appelaieht des Gagaouz tout court, s' ecartaient des Bulgares, prenaient le parti des Grecs et пе se consideraient pas de tout pareпts des Bulgares. Les Gagaouz bulgares
пе possedeпt pas d'eglises, de pretres, d' ecoles. Ils foпt celebre r
leurs mariages daпs des eglises bulgares par des pretres bulgares,
е·п se soumettaпt а toutes les prescriptions ecclesiastiques. Ils font
Ьaptiser leurs enf ants aussi dans nos eglises. Leurs morts sont
enterres dans les cimetieres bulgares Les Gagaouz bulgares venerent tous les saints bulgares. Ils frequentent 1' eglise comme les
Bulgares, allumeпt des cierges, foпt le signe de croix et baisent
les icones. 11s envoient leurs enfants daus des ecoles bulgares,
ou ceux-ci apprennent le bulgare, mais des qu'ils quittent 1' ecole,
ils cessent de parler notre langue. Les adultes parleпt seuleme nt
le turc. 11 у а 10 '-150 ans le costume des Gagaouz se distinguait du costume des Bulgares. Aujourd' hui ils portent !е meme
costume que les Bulgares.
Par leurs traits, les Gagaouz se distinguent un peu des Bulgares. Les Gagaouz sont en general d' une taille elevee au crane
allonge au nez droit, d'une figure relativement courte, aux cheveux
fonces et aux yeux clairs.
Le nombre des Gagaouz en Bulgarie est restreint. En 1905
il у avait 10,175; en 1910-9,329, en 1920-3,669, еп 1926 4,362.
La grande diminution des Gagaouz en 1920 en comparaison
avec cel\e-la peпdant les annees 19J5-1910, est due au detachement des terres bulgares dans la Dobroudja du Sud, ou il у avait
un plus grand nombre de Gaga,Juz, annexes а la Roumanie d'apres
le traite de I'f eully. Pendaпt l'aпnee 1920 les Gagaouz еп Buigarie
forment seulement О·О7¾ de toute la populatioп. Les Gagaouz
habltent de preference dans les villages. Peпdant 1' annee 1920,
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de 4,362 Gagaouz, 3,057 habltaient dans des villages et seulement
1305 dans des villes. Un village tres peuple par les Gagaouz est
celui de Kestritch (aux environs de Varna) et !а ville de Varna,
elle-meme. En Bessarable les Gagaouz sont au nombre de 70,000.
Le nombre des lettres parшi cette population est assez consideraЬ!e. Les Gagaouz sont plus lettres que les Bulgar-Musulmans,
les Turcs, les Tatars. les Tzigaпes et les Roumains. Durant 1' аnпе
1926 il у avait 50·7 hommes lettres sur 100 et seulement 29·7
sur 100 des femmes.
С о n с 1u s i о n. 11 existe deux hypotheses sur !' origine des
Gagaouz: !' une soutient que les Gagaouz et les Koumanes sont
une meme tribu; !' autre l1ypothese soutient que les Gagaouz et
les Koumaпes sont des tribus differeпtes.
La question de !' origine des Gagaouz reste donc ouverte.
Notre but etait seulement de recueillir et d' exposer les opinions
de plusieurs savants sur 1~ origine des Gagaouz et поп de resoudre
!е proЫeme. Cette tache incombe aux historiens aux ethпographes
et aux philologues. Les Gagaouz vont disparaitre car ils seront
absorЬes par les Bulgares, aiпsi qu'ont disparu les Koumaпes, les
Petcheпegues et d' autres peuples dont !е sort est sеmЫаЫе.
J. Tschankov

Geomorphologische Untersuchungen
in SOd-Makedonien
von Dimitri Jaranoff
Wiihrend der Friihlingsmonate 1936 hatte ich die Mбglich
keit, das Geblet zwischen dem Golf von Saloniki und dem von
Orphano im Siiden und der bulgarisch-griechischen Grenze im
Norden eingehend zu bereisen und eine Fiille von geomorphologischen Beobachtungen anzusammeln. Im folgenden Aufsatze
werden zuerst die Einzelbeobachtungen dargestellt, in einem
spiiteren Aufsatz-die allgemeinen Schlussfolgerungen und die Vergleichsmбglichkeiten angegeben.
Das untersuchte Geblet stellt keine geographische Einheit
dar und hat keinen eigenen Namen. Es umf asst den mittlereп
Teil Siid-Makedonien's und besteht aus den folgenden Landschaften:
1. Hiigellandschaft von Saloniki(im Nordwesten
und Siidosten der Stadt).
2. G е Ь i r g s r е i h е v о n Н о r t а с.
3. В е с k е n r е i h е v о n L а g а d i n а - В е s i k.
4. К r u s а u n d d i е N i е d е r u n g v о n К u k u s~(K i 1k i s).
5. D а s В е с k е n v о n S е r r е s, einschliesslich die Hiigellandschaft nбrdlich von Serres.
·
6. G е Ь i r g s r е i h е v о n В о z - D а g u nd А 1i - В а Ь а.
7. D i е К а r s t р о 1j е n r е i h е v о n К r u s о v о - К а r а к j о j.
8. A:I i - В о t u s und die anderen Geblrge an der Grenze~
Von diesen Landschaften werden in diesem Aufsatze nur
die ersten vier behandelt, die anderen werden in einer anderen
Arbeit zur Darstellung kommen.
Diese einzelnen Geblete stellen Teile von grбsseren morphologischen Zonen dar. Es wurde aber nicht eine einzige Zone
verfolgt und untersucht, soпdern absichtlich mehrere (Querprofile
durch die verschiedenen Zonen gemacht. Das Geblet schliesst
sich an das von mir in Sud-West Bulgarien untersuchte Geblet
des Siidlichen Pirin und des Beckt: ns von Melnik an. Das erste
Ziel meiner morphologischen Untersuchungen in Makedonien
unter griechischer Verwaltung war, die morphologischen Studien
in West-Bulgarien, die von der Donau bls zur griechisc\1-bulgarischen Grenze reichen, bls zum Agaischen Meere zu erweitern
und so ein morphologisches Profil durch die ganze Balkanhalb-
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insel zu erhalten. Das zweite Ziel war, die in Siid-Bulgarien
angefangenen palaopedologischen Studien auch auf Griechenland
zu erweitern, um so eine festere Grundlage fiir die Palaoklimatologie der Balkanha!Ьinsel zu gewinnen. Meiпer Ansicht nach
miissen palaoklimatologische Studieп - wenigsteпs in der Balkanhalblnsel - als eine tшeпtbehrliche Vorarbeit bei morphologischen Untersuchungen betrachtet werden.
Die Untersuchuпgen, die ich in Siid-Makedonien uпterпahш,
wurdeп durch die
Uпterstiitzuпg meiner Kollegen von der
Universitat Athen und der Uпiversitat Saloniki, so wie durch
Empfehlungen von Bel1бrden tшd vоп Privatleuteп aus Athen
sehr erleichtert. Allen deпen mochte ich auch an dieser Stelle
herzlich dankeп.
DIE ВISHERIGEN MORPHOLOGISCHEN STUDIEN OBER
DAS UNTERSUCHTE GEBIET
Die ersten morphologischeп Studieп iп dem von mir untersucliten Gebletes sind, wit.: auch in andereп Теi!еп der Balkanha!Ьinsel, von dem serЬischen Geographen J о v а n С v i j i с
durchgefiihrt worden 1 ). Seine Reise faпd aber uпter sehr uпgiin
stigen Verhaltnisseп statt, und er ko1111te trotz seiner Bemiilщngen
keineп eingehenden' EinЫick iп die morphologischen Verhaltпisse
des GeЬietes bekommeп. Darum spricht er immer zu allgemein
uпd in seiner allzusehr geпeralisierten morphologischen Skizzen
verlieren sich manchmal sehr wichtige Eiпzell1eiten, die es uns
ermoglichen konnteп, einc eiпgehendere Darstel!ung · der Morphogenese des betreffeпden Gebletes zu gеЬеп. So schreiЬt er zum
Beispiel, dass „Auf der Krttsa, dem Karadagh und der Damridza
eine alte Oberflache sichtbar ist, die wahrscl1einlicl1 eine Fortsetzung der Rumpfflache der Ravna Ьi!det uпd vqп ihr f!exurartig
emporsteigt" 2). Wir werden weiter sehen, dass es sich in diesem
Falle um verschiedeпartige AЬtragungsoberf!ache-n haпdelt, die
durch eine Diskontiпuitat iп den Ablragungsvorgaпgen getrennt
sind. Die Diskoпtinuitat fallt mit den rhodaпischen tektonischeп
Bewegungen zwischen Ропtiеп und Levaпtieп zusammeп und
zeigt die grosse morphologische Bedeutung dieser Bewegungen.
Man kaпn noch mehrere solche Beispiele geben. Trotzdem ist es
aber notwendig zu unterstreicl1en, dass manche der Beobachtungen
Cvijic's von ihm recht gut gedeutet worden sind, zum Beispiel
das alte Derventtal und andereп manche, die spater bei den Einzelbeobachtuпgen erwahпt werden.
1) S. besonders Grundlinien der Geographie und Geologie von Mazedonien und Altserblen, Erg.-H. 162 zu Peterm.-Mitteilungen, 1908; S. ausserdem die 1906 erschienene serblsche Auflage: Основе за географиjу и геоло
гиjу Македониjе и Старе Србиjе. S. auch: L'ancien !ас Egeen, in Annales
de Geogr., Bd ХХ, 1911, S. 233-259.
2 ) С v i j с, Grundlinien, S. 334.
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Die morphologischen Studien in unserem Geblete, schon im
Anfang unseren Jal1rhunderts von Cvijic begonen, sind erst wahrend des Weltkrieges weitergefiihrt worden. Sudlich der Kampflinie hat А 1а n G. О g i 1v i е gearbeitet. Er hat seine Beobachtungen in zwei Aufsatzen verбffentlicht 1 ). Bei ihm ist gleich zu
bemerken. dass wir es mit einem Schtiler von W. М. Davis zu tun
l1aben. Ogilvie stellt im mittleren Stid-Makedonien nur nach der
Hohenlage die folgeпden Terrassen und AЬtragungsoberflachen
fest: Untere Terrasse in 140-180 m. Hohere Terrasse in 240-280
ri1., Untere AЬtragungsoberflache in 320-420 m., Obere AЬtra
gungsoberflac he in 480-780 m. uпd daruberliegende Restberge
von 720 Ьis 2175 m. Im Gegenzatz zu Cvijic, der tiberall eine
einzige verbogene AЬtragungsoberflache gefundeп haben wollte,
findet Ogilvie vier Oberflacheп. Eine der Aufgaben meiner Studien in Siid-Makedonieп war es auch, diese entgegeпgesetzten
Meinungeп einer eingehendener Priifuпg zu unterziehen. Eine
andere Feststellung Ogilvie's mochte ich ап d1eser Stelle hervorheben. namlich dass er die beiden Terrasseп nicht nur nach der
Hoheпlage, soпdern auch nach der Art der lakustren AЫager11ngen
zu unterscheiden versucht 2). Wir werdeп weiter seheп, dass ein
solcher Unterschied tatsachlich vorhaпden ist. Das ist im Vergleich
mit den Untersuchнngen von Cvijic schon ein Fortschritt.
Nordlich der Kampflinie haben in derselben Zeit die deutschen
Geologen К t1 r t О s s w а 1d t1nd А. W u r m gearbeitet. N eben
den rein geologischen und petrographischen Unterst1cht1ngen sie
haben auch sehr schone morphologische Beobachtungen gesammelt und zum Teil verblfentlicht3). Sie heben im Gegensatz zu
Ogilvie die tektonischen Formen hervor und kommen so zu einer
viel richtigeren Erklarung der Seen dieses Tei\s Makedoniens.
Diese Seen sind meistens gestaнte Fltisse und haben nichts mit
den pliozanen Seen zu tun. Die Untersнchungen von Osswald und
Wшm beziehen sich leider nur auf einen kleinen Teil des von
mir untersuchten Gebletes.
Nordlich der Kampflinie hat wahrend des Krieges auch der
Professor der Geographie L е о n h а r d S с h u 1t z е - J е n а geographische Studien gemacht. Er hat sie nach dem Kriege au-.:h
siidlich dieser Цnie erweitert und ist deshalb im Stande gewesen,
einen schonen UberЫick iiber die Landschaften dieses Teiles Makedoniens zu geben 1). Obwohl diese Arbeit uns keine eigentlichen
morphologischen Beobachtнngen darbletet, muss sie wegen der
1 ) А contribution to tl1c geography of Macedonia, in The Gcogr. Jonrnal,
Vol. IV, № 1, Jan. 1920, S. 1- ·и, und Physiography and settlements in Southcrn Macedonia, in The Geogr. Revie,v, vol. XI, № 3, Jan. 1921, S. 172-197,
m\.t ~i..t1.~c moc\}hologischen Karte 1 : 600.000.
2 ) О g i 1v i е, А contribution usw., S. 5.
3) J. W i 1 s е r, Die Kriegsschauplatze 1914-1918, geologisch dargestellt, Н. 13: Stidostmazedonien und Кleinasien, Berlin, 1925, S. 57-89.
4) Makedonien. Landschafts- und Kulturbllder. Jena, 1927.
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schonen Schilderungen erwahnt werden, die uns iiber die heutigen
morphologischen Vorgange eine gute Auskunft geben.
N ach dem W eltkriege hat А. Р h i 1i р р s о n seine morphologischen Studien in Alt-Griechenland nach Norden erweitert und
so auch die Umgebung von Saloniki beriihrt. Er glauЬt hier keinen
Anhaltspunkt fiir eine junge Senkung finden zu kбnnen 1).
In der letzten Zeit hat im Geblete von Saloniki auch der
Professor der Geomorphologie an der Universitat Athen J о h а nn е s Т r i k k а 1i по s gearbeitet. Er hat sich unter anderem auch
mit den so interessanten Tumbas beschaftigt und hat nachgewiesen,
dass sie ungleichaltrig sind und ihrer Entstehung nach auf verschiedeпe Ursachen zuriickgefiihrt werden miissen 2 ).
Erst als dieser Aufsatz druckfertig war, bekam ich die Arbeit von J о а с h i m Н. S с h u 1t z е iiber seine morphologischen
Forschungen in Siid-Makedonien und Thrakien unter griechischer
Verwaltung 3 ). Die Arbeit stellt einen wesentlichen Beitrag zur
morphologischen Erforschung Makedoniens dar; sie deckt skh
aber nur an wenigen Stellen mit meinem Untersuchungsgeblet.
Die Forschurigen Schultze's heben sich Ьesonders dadurch hervor,
dass die klimatische Morphologie besonders beriicksichtigt worden
ist. Und dabei wird noch klarer, dass es absolut notwendig ist,
genauere Angaben iiber das Кlima der geologischen Vorzeiten in
unseren Geblete zu haben. Schultze hat ofenbar keine solche Angaben gehaЬt und ist darum stellenweise zu irrttimlichen Schliissen
gefiihrt worden, wie wir es in einem anderen Aufsatze zu zeigen
versuchen werden.
Е!:- wird aus dieser Obersicht der Ьisherigen morphologischen
Untersuchungen in unserem Geblete klar , dass es Ьisher keiner
eingehenden Erforschtшg unterworfen worden ist und dass die
wenigen Studien in ihren Ergebnissen allzusehr voпeinander abweichen. Diese beide Tatsachen machen den vorliegenden Aufsatz
nicht iiberfliissig.
DIE TOPOGRAPHISCHEN UND GEOLOGISCHEN GRUNDLAGEN FOR DIE MORPHOLOGISCHE ERFORSCHUNG
DES UNTERSUCHTEN GEВIETES
Alle die Forscher des untersuchten Gebletes hatten Ьis vor
wenigen Jahren als topographische Grundlage die osterreichische
Karte Mitteleuropas im Massstab 1 : 200.000, mit annahrend gezogenen Hohenlinien von 100 zu 100 Meter, mit Hohenangaben
1 ) Beitrage zur Morphologie. Geogr. Abhandlungen, Ш Reihe, Н. 3,
Stuttgart, 1930, S. 89-91.
2 ) Geomorphologische Untersuchungen im Geblete von Thessaloniki, in
Пpetx'tiXIX 't'i)~ 'AxetO"t)f.1,tet~ 'A&"t)vii>v, 11, 1936, s. 164-171.
3) Geomorphologische Forschungen in Neugriechenland, in Festsclн.
zur Hundertjahrfeier des Ver. f. Geogr. u. Statistik zu Frankfurt am Main,
frankf., 1936, S. 311-336.
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die stellenweise Fehler von mehr als 420 m. aufweisen (Hбchster
Gipfel der Belasica-Planiпa nach der бsterreichischen Karte Demir Kapu, 1.608 m., hбchster Gipfel in demselben Geblrge nach
den neuen Messungen - Kalabak mit 2Л 30 m.). Auch die astronomische Lage zahlreicher Punkte ist sehr fehlerhaft. Die бster
reichische Karte filr dieses Geblet kanп kurzhin als sehr schlecht
bezeichnet werden und es ist klar, dass die frilheren Forscher mit
einer schlechten topographischen Grundlage gearbeitet haben. Wir
stehen l1eute iп dieser Hinsicht viel besser da, weil wir die neue
griecl1iscl1e topographiscl1e Karte 1 : 1OJ,000 zu Verfilgung hа
Ьеп. В е r t h о I d С а r I Ь е r g hat schon in „Pettermann's Mitteilungen" eine Beschreibung dieser Karte gegebeп, samt einem
ObersichtsЫatt1). Icl1 werde mir ап dieser Stelle einige Bemerkungeп ilber diese Karte gestatten, denn sie ist zur Zeit die einzige Grundlage filr morphologische Kartierungeп. Die neue griechische Karte ist sehr tшgleichwertig . Die Oberflacheпformen sind
dort gut angegeben, wo sie gerundet siпd uпd nahe der Strasse
li еgеп. Die tiefen Schluchteп im Neogeп nбrdlich von Seres sind
gar nicht zur Darstellung gekommen. Auch die weiten Verebnungen auf die Krusa-planiпa und auf dem Besik-dagh sind allzuschmal dargestellt. Uпd das Gelaпde eпtlang des mittleren
Laufes des Flusses Bogdaпska-reka nбrdlich von Lagadina (Langadhas) ist so fehlerl1aft aufgenommeп, dass es absolut unmбglich
ist sich mit der Karte in der Hand zu orientiereп. Dieses unwegsame und unbewohnte Gelande ist offenbar filr die Topographen
sehr unaпgenehm gewesen und sie zogen es vor, die Hбhen
linieп zu Hause zu ziehen.
Vom morphologisc\1e11 Gesichtspunkt ist die neue griecl1ische
Karte 1 : 100.00J nicl1t befriedigend. Sie gestattet es nicht, Schlilsse
ilber die Morphologie nicht besuchter Geblete zu ziehen, und man
ist darшn gezwungen, das Geblet Schritt fi:ir Schritt zu bereisen.
Man ist dazu auch deshalb gezwungen, weil die andere Grundlage jeder morpl10logische11 Forsclшng - die gute geologiscl-re
Aufnahme ebenso fehlt.
Die ersten Auskilnfte ilber die Geologie des hier behandelten
Gebletes sind uns schoп ат Епdе der ersten Halfte des vorigen
Jahrhuпderts von deutschen und franzбsischen Geologen gegeben
worden. Aber erst im Anfang unseres Jahrhunderts ist dieses
Geblet auf einer geologischen Karte grбsseren Massstab ( 1 : 500.0J0)
dargestellt worden und zwar von Jovan Cvijic. Entsprechend den
wenigen Reisen, die er gemacht hat, ist diese Karte sehr fehlerhaft und giЬt keine Vorstellung von der Tektonik des Gebletes.
Die ersten grilndlichen Verbesserungen dieser geologischen Karte
sind erst wahrend des Weltkrieges gemacht worden. In den von
1 ) Oie ncuc Kartc von Oriechenland in 1 : 100,000, in Petterm. Mitteil.,
1935, S. 12. S. auct1 Е. F с 1s, Oie amtlichen Kartenwerke Oricchcn\ands, in
Oeograph. Wochenschrift, Jahrg. 1934.
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der englisch-franzosischen Armee besetzten Teilen haben В о u r с а r t 1) und А r а m Ь о u r g gearbeitet und besonders fiir die tertiaren Schichten der Umgebung von Kukus (Кilkis) undSaloniki sehr
wichtige Ergebnisse geboten. Es ist sehr zu bedauern, dass blsher
nur die kurzen Erklarungen einer geologischen Karte der Gegend
nordlich von Saloniki, aber nicht die Karte selbst, herausgegeben
worden sind. Es ergibl sich aus diesen Untersuchungen, dass die
„Kreide" Cvijic's Priabonien ist, und dass die neogenen Schichten
sudlich von Kukus eine sehr reiche Pikermifauna enthalten. In dem
wahrend des Krieges von den Bulgaren besetzten Teil des untersuchten Gebletes arbeiteten die beiden schon erwahnten deutschen
Geologen Osswald und Wurm. Sie haben sich mit den alteren
Gesteinen ebenso wie mit dem Tertiar beschaftigt und im letzteren bei Orphano und nordlich von Seres in Sarmat und Pontien eine reiche von Oppenheim bestimmte Fauna aufgefunden.
Das ist eine Entdeckung, die unsere Vorstellung von dem Einbruch des Agaischen Meeres grundlich andert.
Nacl1 dem Kriege ist Osswald nochmals nach Makedonien
unter griechischer Verwaltung gekommen und hat im Auftrage
der Griechischen Geologiscl1en Landesanstalt die Liicken in der
geologischen Kartierung des Gebletes 1929-1930 ausgefiillt. Das
hat ihm ermбglicht eine „Geologische Obersichtskarte von Griech.Makedonien" im Masse 1 : 300.000 in zwei Вlattern herauszugeben. Das Erklarungsheft befindet sich seit mehr als einem Jahr
im Druck, ist aber leider noch nicht herausgegeben wordcn. Diese
Karte bedeutet einen grossen Fortscl1ritt gegeniiber den friihere11
geologisch-kartograpl1ischen Darstellungen, ist aber trotzdem mangelhaft, da sie auf einer liickenhaften Bereisung des Gebletes
beruht. Es sind einerseits die Grenzen der verschiedenen Formationen an mehreren Stellen falsch angegeben, so zum Beispiel die
Verbreitung des Neogens westlich von Krusa und die Verbreitung
des Granits in diesem Geblrge. Es sind andererseits tektonische
Linien gezogen worden die allzusehr hypotetisch sind und ganz
ahnliche Formationen voneinander trennen.
Auf der „ Geologischen Karte der Ostlichen und Zentralens
Balkanhalblnsel" im Masse 1 : 800.000 von Prof. Stefan Boncev 2)
ist das in Betracht kommende Geblet hauptsachlich nach der Karte
1 ) J. В о u r с а r t, Notice provisoire sur la Carte Geologique des environs de Salonique, puЬliee par !е Commandement en chef des armees alliees en Orient, Service topographique, s. 1. et а. (Saloniki, 1918). Sur la presence d11 Priabonien dans Га region de Salonique, in C.-R. Ас. Sc., Paris,
V. 168, S. 855, 1919. Note preliminaire sur les terrains sedimeпtaires de \а
region de Saloniq11e, in С. - R. So~. Geol. Fr., 28 avril 1919, No 8 р. 77.
С. А r а m Ь о u r g et J. Р i v е t е а н, Les Vertebres du Pontien de Saloniqнe,
in Annales de Paleontologie, Paris, 1929.
2) Diese Geologische Karte ist einer Geologischen Skizze Bulgariens
von Prof. Dr. S t. В о n с с v beigegeben, Diese .Skizzc" ist im Buche „La
Bulgarie devant le IVe Congres des geographes et ethnographes slaves"
(Sofia, 1936) erschienen.

•

Geomorphologische Untersuchungen ln Siid-Makedonien

85

Osswalds eingetragen, aber mit manch.e n Verbesserungen, die
nach meinen Angaben vorgenommen wurden.
Die kleineren Arbeiten tiber die Geologie unseres Gebletes,
die Ьis 1930 erschienen sind, sind in der „BiЫiographie geologique de la Macedoine Hellenique jusqu'en 1930" von Chr. С.
Gardikas 1) angegeben.
W enn man mit den vorhandenen geologischen Karten in der
Hand in unserem Geblete reist, tiberzeugt man sich, dass es
noch nicht geniigend geologisch untersucht worden ist. Darum
werde ich im Anfang jedes Abschnittes dieser Arbeit zuerst die
Geologie der betreffenden Landschaft kurz darstellen, das Tertiar
im Zusammenhang mit d en heutigen Formen, die alteren Formationen - insofern sie petrographisch oder in anderer Weise das
heutige Relief indirekt beeinfliissen.
DAS HOGELLANDSCHAFT VON SALONIIO.
Die Kampania von Saloniki ist in ihrer Mitte mit Alluvium
bedeckt, iп der Peripherie mit quartaren Schottern und Schuttkegeln, die zum Teil direkt an das Grundgeblrge anstossen, zum
Teil vom letzteren durcl1 neogenes Hugelland getrennt werden.
Bei Saloniki selbst ist ersteres der Fall: die niederen Teile der
alten Stadt sind auf den Schuttkegeln erbaut, die direkt von den
kristallinen Schiefern der Hohen nбrdlich von der Stadt herkommen und an das Meer stossen. Aber siid-бstlich und nordwestlich von der Stadt schieЬt sich zwischen Grundgeblrge und
Niederung eine Zone aus Neogen.
D а s N е о g е n n о r d - w е s t I i с h v о n S а 1о n i k i ist ein
grosser Komplex horizontalen Schichten, der von dem unteren
Laufe des Flusses Galik durchflossen und so in zwei ungleiche
Teile gegliedert wird: im Westen die Hiigel von Bugarievo (KaraЬias )- Varlandza- Vatilak (grosste Нбhе 258 m.), in Osten die
flachen niedrigen Hugel von Gjavato-Gradobor. Das Neogen
liegt in diesen beiden Hiigelgruppen fast horizontal und besteht aus
zwei diskordanten Schichtserien. D i е I i е g е n d е n S с h i с h t е n
sind unten meist grau-griine Tone, in denen hier und da rбtliche
Tone wechsellagern. In den obersten Schichten dieser rбtlichen
Tone konnte icl, in den tiefen Schlucht nordlich von Bugarievo
Stosszahпe von Mastodonten und Zahne von Hipparion gracile
finden. In ganz ahnlichen Schichten bei Vatilak, d. h. auf der
W estseite desselben Hiigels ist die reiche Pikermifauna gefunden
worden, die von С. Arambourg und J. Piveteau bearbeitet worden
ist. D i е U n t е r I а g е d е r S с h i с h t f о 1g е е r w е i s t s i с h
s о I с h е r w е i s е а 1s р о n t i s с h. Dariiber folgt ein machtiger
gelber Топ, durchsetzt vоп zahlreicheп Kalkkoпkretioпen (laпg
ausgezogenen oder lбsskindelahnlichen). Nach oben beginnen diese
1) Diese „BiЬliographie• ist als № 3 der Veroffentlichungen des Mineralogisch-geologisch-petrograpihschen lnstituts der UnlversШ1t Saloniki
herausgegeben worden in Salonikl. 1933.
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feinen Tone uпd Lehme mit grobeп Schottermasseп wec\1selzuIagerп, und endlich kommen als Н а n g е n d е s machtige Schottermassen. Sie bestehen aus Granit- und Gпeisgerolleп und aus aп
deren Gesteiпen, die im Norden in der Krusa zu finden sind.
Diese Gerolle sind nur stellenweise fest verkittet und in den tiefen
Schluchten als Nischen herausprapariert worden. Alles das wird
oben von feinen sandig-lehmigen Schichten iiberlagert. Im Hangenden ist fast keine Storung zu beobachteп, das Liegende weist
eine sehr flache \,' erblegung auf mit Neigung der Schichten von
2° Ьis 4° nach Norden oder nac\1 Siiden uпd mit Verwerfuпgen
von sehr kleiner Sprunghohe. Еiпе Diskordanz zwischeп Liegen dem uпd Hangeпdem ist пicht direkt пachweisbar, aber aus dem
Verhalteп der beideп Schichtgruppen zu schliesseп.
Daruш
konnen wir die hangenden Schichteп als Levaпtien betrachten
und die Diskordanz zwischeп Ропtiеп uпd Levaпtieп einer leichten Beweguпg ап cfer Weпde Poпtieп-Levantien zuschreiben
Diese Bewegung hat an dieser Stelle die leichte Verstelluпg der
pontischen Schichten mit Pikermifauna herforgerufen, in weiteren
Gebleten-Hebungen, die die Zuschiittung dcr feineп pontischeп
AЫagerungen mit grobeп Schottern bediпgt \1aben.
Man kann sich die Vorgange im Geblete zwischeп Vardar
und Ga!ik folgendermassen vorstellen :
1. Flache pontische See, zugeschiittet mit feinem von Nordeп
zugefiil1rten AЫageruпgen.
2. Verstellung dieser AЫagerungen in ost-westlicher Richtuпg
und zugleich Zuschiittuпg mit grobeп Schottermasseп iпfolge eiпer
leichten tektonischeп Bewegung ап der Weпde Pontien-Levaпtie11
(Rhodanische Synorogenese ?).
3. Zuschiittung des Gaпzen mit fеiпеп levaпtinischeп AЫa
gerungen, Entstehung einer I е v а n t i n i s с h е n А u f s с 11 ut t u n g s о Ь е r f I а с h е.
4. Einшalige Hebung Ьis 260 m. Hohe am Ende des Pliozans. Es ist absolut unmoglich irgendwelche Terrassen in dieser
flachweligen Kuppenlaпdschaft festzustellen uпd damit auch Beweguпgeп wahreпd des Quartars. Man muss aber hiпzufiigen . dass
das Gelande sehr ungiinstig fiir die Erhaltung von Terrasseп ist1).
Die betracl1tliche Hebung der ganzeп Schic\1tfolge iш Anfang
Es ist nicl1t ausgesch\osscn, das s diesc Hebt1ng nicht im Aпfang
crst srat im Q11artar selbst stattfaпd. Dafiir spricbl nicht nш da s
Fehlen dcr а!tсгеп qнartareп Tcrrassen in der wciteгen Umgebнng, sondcrn
auch die von N . L i а 1: s i k а s in betrachtlichcr Hohe festgestelltcn desalinisierten 11nd degradierten Alkalibodcn (S. N. L i а t s i k а s, Ober Вildнng 11nd
Verteilнng der SalzЬoden im Bczirk de1· Ebene von Saloniki, in Пp,.X,tXIZ
,ij.; 'Ax-xo7Jµ(a.; 'A&1jvwv, Bd. 11. 19.35, S. 251 - 256 нnd von demselben:
Karte dcr Salzbodenverbreitung in dcr Umgcb11ng vоп Saloniki, in dепsе\Ьсп
Пpax,tXIZ Bd. 11, 1936, S. 309 - 312 uпd Karte in 1 : 200,000). Oie Erhalt1111g
diescr AlkaliЬodeп kaпn пur durch die Anпahme einer juпgeп Hebuпg erklart
wcrdeп. Diesc Annahmc zwingt aпdererseit dic Hangenden · Schichten als
levaпtisch-altquartare zu betrachten,
1

)
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des Quartars hat die Zerschneidung der levantinischen Aufschiittungsoberflacl1e bedingt. Als ein ganz kleiner Rest dieser Flache
kann nur die aus sandig-tonigen horizontalen levantinischen Schichten geblldete Verebnung in 255 m absoluter Hohe zwischen
den Dorfern Bugarievo und Varlandza betrachtet werden. Von
dieser Stelle aus haben sich nach allen Seiten hin tief eingeschnittene Schluchten geblldet, die nur in Regenzeiten von fiumarenahвlichen Fliisschen durchflossen sind. Sie haben das Gelande
in flache durch ungangbare Schluchten getrennte Ri:icken zerschnitten. Vor den Schluchten haben sich grosse Schuttkegel geЬildet, die als Erosionsbasis der periodischen W asserlaufe dienen.
Im Osten werden diese Schuttkegel von dem Galik abgeschnitten
im Siiden und W esten von dem Vardar. Hier fliessen die beiden
Fliisse fast in Meereshohe ; es bestehen auf kurze Abstande Hohenunterschiede von mehr als 220 m., was die kraftige AЬtragung
im ganzen Geblete unterstiitzt. Nur gegen Norden stossen die
Schuttkegel 'an eine 60-80 m. hohe quartare Schotterplatte;
darum sind hier auch die Einrisse weniger tief.
Zusammenfassend konnen wir sagen, dass nord-westlich von
Saloniki wegen der unwiderstandsfahigen poпtischen und levantischen AЫagerungen und der jungen Heraushebung die Zerschneidung vorherrscht und sich gegenwartig eine flache Riickenund Hiigellandschaft Ьildet. Nur in der Mitte dieser jungen Landschaft ist eine kleine Spur des alteren flachen Reliefs erhalten
geЫieben. Nach Trikkalinos stellen einige der Tumbas in diesem
Geblete eben solche Erosionsreste dar. 1 ).
Na ~h Osten gegen den Hortac werden die pliocanen AЫa
gerungen immer mehr gestort, im Allgemeinen gegen das Grundgeblrge gehoben. So ist es zum Beispiel nordlich von Saloniki,
im Tale des kleinen Fliisschens, dessen Wasser aus der Umgebung des Dervent Satters kommen, das dann nach Siiden fliesst,
die westlichen Viertel von Saloniki durchfliesst und im Golf von
Saloniki mit einen kleinen Delta endet. Man hat es Pajzanski
potok geпaпnt. Bei der Lokalitat Tsalkiti Lakka, 8 km. nordlich
von Saloniki, sind limnisch-fluviatile 14° gegen SW einfallende
AЫagerungen von horizontalen rezenten fluviatilen Schottern
iiberlagert und von dem erwahnten Bache durchschnitten. In die
Schotter hat sich der Bach 15 m. tief eingeschnitten, so dass eine
Terrasse geblldet worden ist. Diese Terrasse ist fast Ьis Saloniki
zu verfolgen.
Die erwahnten limnisch - fluviatilen AЫagerungen enthalten
unter anderem Granit-Gerolle, die den Beweis erbringen, dass
durch den Derventpass wirklich ein Fluss geflossen ist, wie schon
Cvijic 2) vermutet hat und was spater von Ogilvie 3 ) wiederum
1) Т
~) С

r i k k а I i n о s, Oeom. Untersuchungen u. s.
v i j i с, Grundlinien, S. 252-255.
s) О g i 1 v i е, Physiography, u. s. w., S. 176,

\V,
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betont worden ist. Diese Gerбlle kбnnen nur von der Krusa
stammen und beweisen, dass das Весkеп von Lagadina in seiner heutigeп Form еiпе postpliozaпe Erscl1einu11g ist.
Es ist sehr interessant, die Lagerung des Pliozans im Tale
des kleiпen Baches zu beobachten, der vom Dorfe Кirec-kJoj
(Asvestochorion) nach Westen fliesst und in den Pajzaпski potok
milndet. In die kristallineп Schiefer des westlicheп Auslaufers des
!-lortac-Geblrges ist wahrend eiпer starken Erosionsphase еiп
tiefes Та! eiпgeschnitten (mehr als 400 m. tief) und 11achl1er mit
pliozanen AЬ!agerungeп zugeschilttet wordeп. Die letzteren bestehen aus tief verwittertem Schotter, der mit rotem Lehm oft
wechsellagert. Die Schichten fallen sehr leicht gegen WNW ein
und Ьilden eine AЬ!agerungsoberflache, dereп oberster Pun~t iп
230 m. Нбhе beim Dorfe Retziki liegt. Hier kann man den Ubergang der erwahnten Oberflache in eine AЬtragungsflache beobachten. Die Ablragungs- und die AЬ!agerungsoberflache sind
heute von dem Кirec-kjoj-Bach tief zerschnitten und nur als еiпе
fast horizontale Fluss-Terrasse erhalten geЫieben. Aus diesen
Verhaltnissen kann man den Schluss ziehen, dass das Geblet vоп
den folgenden vertikalen tektonischen Bewegungen erfasst worden ist:
S t а r k е Не Ь u n g u n d Т а 1Ь i 1 d u п g nicht unmittelbar sondern lange Zeit vor dem Pliozan, wenn wir die AЬ!age
rungen im Кirec-kjoj-Tale, wegen ihrer Ahnlichkeit mit dеп pontischen und levantiniscl1en AЬ!agerungen von Bugarievo, als
pliozan betrachten wollen.
S е п k u п g k u r z v о r d е m Р 1i о z а п, oder wahrend
der rhodanischen Synorogenese, Aufschuttung des Tales, Entstehung einer levantinischen Aufschuttungsoberflache und einer
levantinischeп Ablragungsoberflache.
Р о s t р 1 i о z а п е Н е Ь u п g, Zerschneidung der genanпten
Oberflachen. А uch hier sind die Schichten, so wie бstlich des
Galik, trotz der starken Hebung fast ungestбrt geЫieben, was
nur mit der Hebungen Ыоs zu erklaren ist. Es scheint, dass hier
Verblegungen eine viel geringere Role gespielt haben, als in dem
Geblete пбrdlich vom Becken von Lagadina.
D а s Р 1i о z а п s il d - w е s t 1i с 11 v о п S а 1 о п i k i hat
keinen einheitlichen Habltus. Gegen das f-lortac-Geblrge hin besteht es aus groben schuttkegelahnlichen AЬ!agerungen, die gegen
das Geblrge hin nachtraglich gel-\oben worden sind und darum
heute mit ungefahr 15° gegen SSW einfallen. Gegen SSW wird
die Neigung immer kleiner und die AЬ!agerungen werden immer
feiner; bei Кар Кleiner Karaburun bestehen sie aus sterilen saп
dig-tonigen Schichten, die 7°-10° gegen SSW geneigt sind. Mit
diesen Schichten wechsellagernd fiпdet man Кiesbanke, stellenweise ein richtiges Konglomerat mit Rhyo!itschotter. Der letztere
kann nur aus der Gegend von Voden (Edessa) stammen. Damit wird
~rwiesen, dass zu dieser Zeit der Golf von Saloniki als Hohlform
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noch nicht bestand. Er ist einer postpliozanen Querverblegung
zuzuschreiben. Man шuss ausserdem annehmen, dass auch die
westliche Kampania noch nicht so tief gesunken war. Das steht
gut im Einklang mit dem quartaren Alt2r der Verwerfungen in
den Travertin-Bagern von Voden (Edessa).
Nach der Hebung ist das Pliozan sud ostlich von Saloniki
einer starken Zerschneidung unterworfen wordeн, und so ist eine
flachwellige Landschaft entstanden, die iп schroffem Gegensatz
zu dem tief zertalten Bergland im Nord-Osten steht.
Diese flacl1wellige Hiigellaпdschaft siid-ostlich von Saloniki
endet beim Кар Кleine Karaburun dicht ат Meere; es hat sicl1
hier sogar ein 30 т: hohes Кliff geblldet Gegen SO wird der
Golf immt::r flacher und geht endlich in eine breite Aufschiittungsoberflache uber. Letztere ist eine sehr junge Erscheinung,
noch nicht vollendet und darum von grossen Siimpfen bedeckt.
Diese dreieckige Ebene ist von den nicht standig fliessenden
aber sehr schuttreichen Fliissen geblldet · worden, die aus der
neogenen Umrahmung der Ebene kommen. Besonders sind die
hier auftretenden sarmatischen MeeresaЬ!agerungen der Erosion
gegenuber sehr wenig widerstandsfahig und liefern sel1r viel
Schutt. Diese aufgeschiittete Ebene greift merklich die Taler der
Hiigellandschaft siid-ostlich von Saloniki iiber langs einer Linie,
die dinarische Streichrichtung von NW nach SO hat Es scheint,
dass gleichzeitig mit der postpliozanen Hebung des westlichen
Auslaufers des Hortac-Geblrges und des Hortac selbst eine Einmuldung des siid-westlich gelegenen Gebletes stattgefunden hat.
Diese Einmuldung kreuzt sich unter fast rechtem Winkel mit der
Quereinmuldung des Golfes von S&loniki, die ebenso von postpliozanem Alter ist. Dort, wo sich die beiden Einmuldungen, die
beiden Synklinorien kreuzen, findet sich die breiteste Stelle des
eigentlichen Golfes von Saloniki zwischen den Grossen und
Кleinen Karaburun. An der Stelle des ostlichen Teiles dieser
Verbreiterung hat sich das Delta des Vardar und der Ludia
geblldet. Es ist sehr wahr~cheinlich, dass die Senkung nicht mehr
fortdauert, wie scl10n Philippson vermutet hat; denn die Aufschiittung des Deltas schreitet sehr schnell fort.
А. Struck hat schon versucht nach hislorischen Angaben festzustellen, dass der Golf von Saloniki sich friiher viel weiter nach
Nord-Westen erstreckte 1). Ein noch weiterer wichtiger Nachweis
wurde in der letzten Zeit von Herrn Prof. Mitzopoulos erbracht 2).
Er hat namlich bei der Eisenbahnstation Plati, 26 km. westlich
von dem heutigen Golf von Saloniki, bei den Entwasserungs1 ) А. S t r u с k, Makedonische Fahrten. II. Die makedonischen Niedcrlande. ~arajevo, 1908, ~- 96; s. auch S t а n 1 е у С а s s о n, Macedonia, Thrace
and Illyria, Oxford, 192G, S. 8 und 15.
2) Dariiber wird er in der nachsten Zeit eine kurze Mitteilung veroffenflichen.
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arbeiten in eiпem Kanal unter dem Alluvium Meeressande gefunden die еiпе vollkommen rezente Meeresfauna enthalten. Es
handelt sich um einen Meeresstrand, der von den machtigen
fluviatilen AЫageruпgen der Fliisse Vardai· und Ludia verschiittet
werden ist; denn auf den sandigen und tonigen Meeresfauna enthaltenden Schichten sind SiisswasseraЫagerungen mit Unioniden
aufgeschiШet worden. Es scheint mir dabei, dass die aufgefundene
Fauna dafiir spricht, dass die AufschШtung in ganz kurzer Zeit
und sehr rasch vor sich gegangen ist. Das zwingt mich zu glauben,
dass die Eiпmulduпg nicht im Anfang des Quartars stattgefunden
l1at, sonderп hochstens unmittelbar vor dem Wurm; denn die Fauпa
des Agaischen Meeres war wahrend des alteren Quartars und des
Thyrrheпiens grundverschieden vоп der heutigen Fauna. Wir
werden weiter sel1eп, dass auch die Angabeп aus dеп anderen in
diesem Aufsatze in Betracht gezogenen Gebleten dafur sprechen,
der letzten synorogenen Bewegungen ein sehr junges Alter zuzuschreiben. Das Auftretten der 15 m. hohen Terrasse im Tale
der Pajzanski potok, eine Terrasse die der Hohe nach sehr wahrscheinlich wiirmisch ist, zeigt andererseits, dass nach dem Wiirm
nur eine gleichmassige Hebung aber keine Verblegung stattgefunden hat.
Nach alledem, was hier dargestellt wurde, kann man sich
die Entwicklung der Landschaft um Saloniki folgenderweise vorstellen:
1. Entstehung einer breiten und weiten levantinischen Aufschiittungsoberf1ache am Ende des Pliozan, stellenweise in die
umrahmenden GeblrgsЬlocke als levantinische AЬtragungsflache
eingeschnitten.
2. Verblegung dieser Oberflache in verschiedenen Richtungeп und Вildung eiпes kreuzformigen Golfes.
3. ZuschШtung eines Teiles dieses Golfes und Eпtstehuпg von
breiten rezenten Aufschiittuпgsoberflachen uпd gleichzeitig Zerschпeidung der iiber dem Meeresspiegel geЫiebenen Teile der
levaпtinischeп Aufschuttungsoberflache, Entstehung einer flaci1welligeп Hiigellandschaft (S. Tafel I). ·
DIE GEBIRGSREIНE VON HORT АС
Es wurde, in Zusammeni1ang mit der Hiigella11dscl1aft von
Saloniki, schoп erwahnt, dass diese Geblrgsreihe einen gehobenen
Вlock entspricht . Er erstreckt sich von NW nacl1 SO, vom Tale
von Galik Ьis zum Madenohoria in der Chalkidiki-Halblnsel. Gegeп SW grenzt diese Geblrgsreihe an die soeben besci1riebeпe
Hugellandschaft von Saloniki. Die Grenze ist eine Bruci1linienstufe. Sie wird von einem st·ark zerlappten Geblrgsrand dargestellt, der an der Stelle einer Bruchstufe entstaпdeп ist. Die
letztere ist laпge vor dem Pliozan geblldet wordeп; sie eпtspricht
der ersteп starkeп Hebung und Talblldung, die schon oben, bei
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der Beschreibung der Verhaltnisse im Tale von Кirec-kjoj erwahnt
wurde. Nacl1 dem Ruckzug oder besser gesagt ш: сh der Zuschuttung
des pliozanen Sees, ist dieser Bruch zugedeckt worden und er
ist heute nur durch dic Tl1erme bei Sedes unweit ostlich von
Saloniki und nach den seismiscl1en Eischeinungen festzustellen.
Bei der letzten Hebung dieses Gebletes еп Ыосk leble diese
Verwerfung nicht wieder anf, sondern es ist nur eine Verblegung
an dieser Stelle verursacht worden, wie das aus der Lagerung
des Pliozans in der Umgebung von Saloniki zu entnehmen ist.
Bei dieser Hebung haben sich die verschiedenen Flйsse, die das
Geblet durchquerten, verschiedeп verhalten. Wir sahen schon,
dass der Fluss, der uber den Derventpass floss, sich nicht mehr
behaupten konnte und wir haben jetzt an dieser Stelle ein verlassenes Та!. Der Galik dagegen hat sich behauptet und epigenetisci1 in das Grundgeblrge dieser Geblrgsreii1e eingeschnitten.
Die Schiefer und die Kalk enden nicht bei Galik, wie das auf
der Karte Osswalds eingetragen ist, sondern sie sind auch westlich dieses Flusses Ьеiш Dorfe Naras (Philadelphia) zu sehen.
Es ist ein richtiger epigenetisci1er Durchbruch an dieser Stelle
entstanden, denn der frШ1er auf pliozanen AЬ!agerungen fliessende Galik ist heute in den Kalken und Schiefer eingeschnitten.
Das heisst, der Durchbruch ist epigenetisch angelegt worden,
aber antezedent weitergeblldet. wie es sehr oft der Fal ist.
Die Geblrgshoi1e von Hortac besteht aus den erwahnten
Kalken, die nach Osswald vermutlich triadisch sind, konnen aber
au _11 Titon oder Kreide seiп (keine Fossilien !). Diese Kalke
stellen еiпе unterbroci1ene Reihe dar, die sici1 in der Richtung
WNW-OSO erstreckt und die aus mei1r oder weniger isolierten
aber in der erwahnten Richtung lang ausgezogenen Schroffen
Erhebungen besteht. Darnuter sind besonders die synonimen
Erhebungen Heilige Ilias nordlich von Gradobor ( ат Ostufer
des Galikflusses) und ostlich von Кirec-Kjoj zu erwahnen (Das
Dorf Кirec-Kjoj, d. 11. Kalkdorf, hat sogar davon seinen Namen
bekommen; auch der neue, von den Griechen gegebene Name
Asvestichorion hersst dasselbe ). Diese Kalkerhebungen stellen
das starkste Relief in der ganzen Geblrgsrei1e dar. Sie sind nach
Norden und пасh Sйden von gerundeten Formen umkreist, die
den der Erosion gegentiber viel weniger widerstandsfahigen
Schiefern zuzusci1reiben sind. Diese Schiefer 11aben wie die Kalke
eine WNW- OSO Richtung und eine allgemeine N eigung gegen
NN O. Die Zusammensetzung dieser kristallinen Schiefer wechselt
sehr stark. Im Allgemeinen ist von SW nach NO das Folgende
festzustellen : Die Zitadele von Saloniki ist auf grunen Schiefer
gelegen, die normal gegen NO geneigt sind. Sie werden gegen
NO von einem zweiglimmerigen Granitgneiss uberlagert. Dieser
fallt in derselben Richtung ein aber sehr steil. Dann kommen
dartiber flach gegen NO geneigte Glimmerschiefer. Darauf kommt
ein kleines Serpentinlager mit NW - SO Verbreitung und steil
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пас-11 NO geпeigt. Es sind zahlreiche Spiegelfachen zu beobachten.
Der Serpentin ist bei der Faltung als Abscherungsfache beniltzt
worden. Er ist jedenfalls viel weniger ausgedehnt als er auf der
Karte Osswalds eingetrage:i. worden ist. Weiter nach NO sind
im Tale von Кirec-kjoj unter dem oben beschriebenen Pliozan
sandige flyscl1atшliche Phyllite zu beobachten. Die Phyllite und
die Glimmerschief er sind stellenweise von Quarz durchtrankt
worden so dass sich bedeutende Quarzgange geblldet haben.
Weiter nach Norden kommt die erwahnte Kalkreihe in scheinbar
konkordanter Lagerung mit den kristallinen Schiefern. Noch
weiter nach NO bls zum Becken von Lagadina besteht das
Terrain aus feingeschichteten glimmerigen Gneisen mit normaler
Neigung gegen NO. Der ganze Komplex ist tiberhaupt in dinarischer Richtuпg gefaltet, besser gesagt sehr eng zusammengepresst worden. Das ist nach dem Eindringen der grtinen Gesteine
und des Serpentins geschehen. Bei dеп nachfolgenden Hebungen
еп Ыосk liabeп sich die petrographischen Unterschiede ausgewirkt und die Kalkzuge. aber auch manche von den Quarzgangen,
siпd als Erhebungeп, als Hartlinge herausprapariert worden.
Wenn der steile Ablall der Geblrgsreihe von Lagadiпa gegen
den Golf vоп Saloniki indirekt von einer Verwerfung tektonisch
bedingt ist, jedoch heute еiпе rezente AЬtragungsform, eine
Bruchliпienstufe darstellt, stellen die hбheren Teile die:ser Geblrgsreihe reine petrographisch bedingte rezente AЬtragungsformen
dar. Die schon оЬеп erwahnte pliozane Felsterrasse und die ihr
entsprechende korrelate pliozane AЫagerungsflache im Tale von
Кirec-kjoj sind eine unbedeutende Ausnahme im gапzеп Formeп
komplex des Geblrges. Fur das Verstandnis der Morphogeпese
des Gebletes haben diese alteren Formen naШrlich eine sehr
grosse Bedeutung.
Wenn man das hier in Betracht kommende Geblet bereist,
ist шап zuerst geneigt, die flache Verebnung Cair NW vom Dorfe
Hortac, in 480 m. Hohe als Rest einer alteren AЬtraguпgsober
flache zu betrachten. In Wirklichkeit ist auch diese Verebпung
eine rezeпte Erscheinuпg. Sie ist namlich durch еiпе als Hartling
herauspraparierte Quarzgang, der sich im Tale des Flusscheпs
von Sedes befindet, bedingt. Dieses solcherweise abgedammte
Tal hat darum eineп sehr flachen Oberlauf, und ist in der Mitte
mit einer sehr dickem deluvialeп Boden bedeckt, der iп der Peripherie in Gehangeschutt tibergeht. Es ist hier jedenfalls kein Neogen zu findeп. Das, was auf der Karte Osswalds als Neogeп eingetragen worclen ist, ist eine gaпz Jezente Erscheinung.
№rdlich von der Verebnung Cair und vom Dorfe Hortac
sind aber in 520 m. Hohe Reste einer richtigeп alten AЬtragungs
oberflache erhalten gеЫiеЬеп. Sie ist iп die kristalliпen Schiefer
eingeschnitten worden und wird von kalkigen und besonders von
typischen kleiпen Hartlingen von Quarzgangen tiberragt. Besonders interessant sind die Reste dieser AЬtragungsoberflache, die
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in derselben Нбhе nahe dem Dorf Iledzik (Philiros) gelegen sind.
Sie sind von einer tiefroten Топ bedeckt, der unmerklich in
verwittertes Gestein iibergeht und sich so als Verwitterungsprodukt erweist. Diese roten Tone auf rein silikatischen Gesteinen
kбnnen keine terra rossa sein, die Kalke, die eine solche terra
rossa liefern kбnnten, sind weit entfernt, so dass diese Tone
sehr wahrscheinlich das Ergebniss einer lateritischen Verwitterung
anzusprechen sind. Da aber andererseits bekannt ist, dass in der
Balkanha!Ьinsel lateritische Verwitterung das letzte Ма! wahrend
des Pontiens mбglich gewesen ist 1 ), muss angenommen werden,
dass diese Ablragнngsoberflache entweder pliozan oder alter ist.
Es ist unmбglich die Frage zu entscheiden. Wenn das Pliozan im
Tale von Кirec-kjoj in sich nicht nur das Levantien, sondern
auch das Pontien einschliesst, muss die in 520 m. Нбhе gelegene
Ablragungsoberflache als prapliozan, · aber auch wahrscheinlich
als prasarmat angenommen werden; denn wahrend des Sarmat
ist in diesem Geblete eine starke Talblldung im Gange gewesen.
Wenn dagegen das Neogen im Tale von Кirec-kjoj nur das Levantien umfasst, kann die in Betracht stehende Ablragungsoberflache auch pontisch sein. Jiinger kann sie jedenfals nicht sein.
So erglibl es sich, dass in der Geblrgsreihe von Hortac zwei
Hebungspausen mit entsprechenden Flachenblldungen in 240-260
und 500 - 530 m. Нбhе festzustellen sind. An mehreren Stellen
sind die Reste der oberen Flache mit machtigen Verwitterungsprodukten bedeckt. Sie sind keine AЬ!agerungen, keine geologische Formation und darum von Osswald анf seiner Karte falschlicherweise als „Neogene AЬ!agerungen" eingetragen. Man muss
aber betonnen, dass im Vergleich mit den rezenten Erosionsformen
die Spuren des alteren Reliefs einen sehr kleinen Platz einnehmen.
670 т. uber den hбchsten Resten der oberen Ablragungsoberflache erhebl sich der hбchste Gipfel dieser Geblrgsreil1e,
Hortac (1201 m. abs. Нбl1е), als ein grosser Restberg. Er hat
nur junge eingeschnittene Taller, so dass er als eine alte, aber
von den rezenten Ablragungsvorgange griindlich umgewandelte
Form zu betrachten ist.
BECKENREIНE

VON LAGADINA - BESIK

Der Abhang der in Betracht stehenden Geblrgsreihe gegen
das Becken von Lagadina ist komplizierter gebaut als der Abhang gegen den Golf von Saloniki. Gegen das Becken von Lagadina haben wir nicht mit einer Verwerfung und mit einer Bruchlinienstufe, sondern mit zwei verschiedenaltrigen Verwerfungen,
mit einer Bruchlinienstufe und mit einer Bruchstufe zu rechnen.
!е

s.

1 ) D i m i t r i J а r а n о f !, Essai sur !е climat dc !а Bulgarie pcndant
Pliocene et !е Quaternaire, in Ze.i tschr. Bulg. Ak. \Viss. Н. LIII, 1936,
1-29.
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Auf dem ganzen NNO-Abhang der Geblrgsreihe sind im Allgemeinen die fo]genden Verhaltnisse zu beobachten:
Der steile und geradelinige Abhang stбsst plotzlich in 23 J
m. Нбhе an eine gut ausgeblldete Verebnung, die gegen das
Becken stark geneigt ist uпd bei 130-13-:i m. Нбhе p!otzlich mit
einer 20-25 m. hohen Stufe abbricht, um sich dann аЬ 110 m.
fast Ьis zum See von Lagadina weiter fortzus etzen, in 75 m. Нбhе.
Der See von Lagadina bedeckt cinen Tei] einer a\luvialeп Ebene,
entstaпden durch Zuschiittuпg des grossteп Teiles der abgesunkeпen Verebnuпg.
Die letztere ist l1et1te von dieser a\lнvialleп
Ebene durch machtige Schuttkegel getreпnt, die auch den See
abgedrangt haben. Die Entstehung dieses Sees ist durch zwei
verschiedene Ursacheп bediпgt.
Zuerst muss die Senkuпg ver .: пtwortlich gemacht werden;
den sie hat die Hoh]form geЬildet. besoпders weil iп diese Sen kung das Geblet des Rendina- Bogazi (zwischeп dem See vom
Besik und dem Golf von Orfaпo) nicht eiпbegriffen worden ist.
Und obgleich sich iп diesen nicht gesunkenen Block еiп antezedentes Tal eingetieft hat, geпilgte es nicht um die volJkommene
Entwasserung des grossen Beckens zu erшoglichen . Diese antezedente Та! hat andererseits nicht gestattet, dass die _Seen ein
hбheres Niveau l1aben. -Es ist absolut unшoglich nachzuweiseп .
dass die Seen grosser gewesen sind aJs l1eute. Ich habe das
Geblet Schritt filr Schritt bereist und ich konnte feststellen ; dass
von den auf der Karte des „Bo!Ьi-See" Cvijic's (so n~nnt er die
beiden Seen zusammen) eingetrageпen Terrassen die untercn gar
nicht vorhanden sind, die beiden oberen dagegen den beiden
durch eine stark iп dem Relief hervortretende Bruchstufe getreпп
ten Teilen der oben erwahnten Verebnung entsprechen. Diese
Verebnung ist aber keiпe Seeterrasse, keine Abrosionsp]atte, sondern еiпе durch reiп fluviatile Erosion entstandene AЬtragungs
flache. Sie greift langs der Taler in den Korper des Geblrges
hinein, so dass der im Allgemeinen geradlinige Abhang stark
zerlappt erscheint. Die Bergsporne weisen dabei keine Bearbeitung
durch Abrosion auf, obgleich sie in einer Linie angeordnet sind.
Darum nehme ich an, dass vor der Eпtstehung der verworfeneп
AЬtragungsoberflache der GeblrgsЬ!ock langs eines Bruches oder
einer Flexure gehoben worden ist. Dieser Bruch oder diese Flexur
ist bei der Ausblldung der AЬtragungsoberflache in eine Bruchlinienstufe (oder, wenn man will, Flexurlinienstufe) uшgewandelt
worden . Dabei ist diese Bruchlinienstufe nicht gut ausgeЬildet,
denn die Gesteine sind der Erosion gegenilber sehr wenig widerstandsfahig.
Der zweite Grund, der den Seen gestattet hat, sich Ьis heute
zu erhalien, sind die beiden grossen Schuttkegel der Maslarska
reka (sie kommt vom Norden vom Besig-dag) und des Dokusdere ( er kommt vom Silden von Mademohoria). Sie vereinigen
sich bei Rendina, wo sie den Besik-See abgedaшmt haben. Die
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beiden Schuttkegel sind viel machtiger als die grosste Tiefe des
Sees - 20 m. Zwei andere gegeneinander. gelegene Schuttkegel •
von Dereli Lakos ( es kommt vom Norden, von der Krusa) und
des Zagliver-deresi (es kommt vom Siiden, von. Mademohoria)
haben dazu beigetragen den See von Lagadina von dem See von
Besik abzutrennen. Auch diese Schuttkegel sind viel machtiger
als die grosste Tiefe des Sees von Lagadina - 7 m. D. h. dieselbe
Erscheinung, die filr die Abdammung und so fiir die Erhaltung
der Seen beigetragen hat, trilgt dazu bei die Seen durch Zuschiittung zu vernichten. ln dieser Hinsicht haben die Schuttkegel, die
die Seen von allen Seitcn umkreisen, schon sehr viel gemacht.
lch bln geneigt diese offenbar in der letzten Zeit aktivisierte
Schuttkegelblldung ( die Schuttkegel verbreitern sich auf rezente
Seeallttvionen) einer rezenteп Hebung der das Becken umrahmenden Geblrge zнzнschreibeп. Diese Erscheinung ist uns auch aus
anderen balkanischen Becken bekannt gewerden 1).
Wenn wir zu den AЬtragungsformen in der Beckenreihe
von Lagadina- Besik zuriickkehren wollen, milssen wir zuerst
feststellen, dass unsere AЬtragungsoberflache im si:idlichen Teile
des Beckens von Lagadina nach der Entstehung des oberen Bruches
geblldet worden ist, und dass andererseits dieser Bruch ( mбgli
cher Weise diese Flexur) junger ist als die obere AЬtragungs
oberflacl1e in 520 m. Hohe in der Geblrgsreihe von Hortac. Es ist
klar, dass die Verebnung im Becken von Lagadina jilnger als die
obere Verebnung im Hortac ist. Die Lagadina-Verebnung ist hochstwahrscheinlich gleichaltrig mit der kleinen AЬtragungsoberflache
im Tale von Кirec-kjoj, d. h. sie ist pliozan oder oberpliozan. In
der Nahe der Bruchlinienstufe ist diese AЬtragungsoberflache ganz
nackt, nach unten nimmt aber die Bedeckung mit rein fluviatilen
Schutt zu. Dieser Schutt . entsprechend der Kiirze und der grossen
Neiguпg der Fliisse, die ihn abgelagert haben, ist sehr grob, aber
шit sehr viel feiпem rotem Топ untermischt, der aus der Verwitterungsdecke der оЬеrеп der Zerschneiduug uпterliegeпdeп Abtraguпgsflache in 520 m. Hohe gekommen zu seiп scheint. Derselbe Schutt ist auch auf der uпteren Stufe der AЬtraguпgsflache
des Becken vоп Lagadiпa zu finden. Der Absatz zwischen den
beideп Stufen dieser Verebпung i~t, wie gesagt, eine ausgesprochene Bruchstufe, die offeпbar iп gaпz junger Zeit eпtstaпdeп ist;
dепп sie ist vоп dеп Erosionsvorgaпgeп gar nicht berilhrt worden.
Nach alledem, was iu diezem Kapitel gesagt wurde, ist es
klar, dass die siidliche Umrahmung des Beckens von Lagadiпa
aus mehreren morphologischen Formen besteht. Von oben nach
uпten, die AЬtragungsoberflache in 520 m. mitberechnet, sind sie
die folgenden :
1. AЬtragungsoberflache in 510-530 m., mit lateritischer
1)

in

D i m i t r i J а r а n о f f, Morphologie der hintcrbalkaпischcn
bul. geol. Ges., Jahrg. VII, 1935, Н. 3, S, 229-230.

Zeitsclн.

Весkеп,
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Verwitterungsdecke (pontisch oder vorpontisch). Wir konnen sie
nicht mit einem kurzem lokalen Name belegen, denn sie ist,
wie wir weiter sehen werden, auch an anderen Stellen zu
finden.
.
2. Bruch - mбglicherweise Flexurlinienstufe von 510 Ьis
230 m. Нбhе.
3 AЬtragungsoberflache, obere Stufe, die sich buchtenartig
in den Geblrgskбrper einschшiegt. Jiinger als die Flache in 520 m.
4. Bruchstufe von 130-135 Ьis 105-110 m. Нбhе, die die
obere Stufe der unteren AЬtragungsoberfJache von der unteren
Stufe trennt.
5. Ablragungsflache, untere Stufe, gleichaltrig mit der oberen
Stufe.
6. Rezente Sclшttkegel, iibergreifend iiber die alluviale
Oberflache.
7. Alluviale Oberflache zum grбssten Teil unter Wasser.
Es ist nicht weniger interessant einen Blitk iiber die morphologischen Verhaltnisse in der n б r d 1i с h е n U m r а h m n n g
d е s В е с k е n s v о n L а g а d i n а zu werfen.
W enn wir uns vorstellen· kбnnen, dass die rezenten Schuttkegel, die vom Norden Ьis zum See von Lagadina stossen, weggenommen sind, werden wir beob ~chten konnen, dass:
1. In der nord-westlichen Ecke des Beckens von Lagadina
eine pliozane AЫagerungsoberflache sich von Norden, von 350 m.
Нбhе gegen Siiden Ьis auf 10.J m. Hohe senkt und unter der alluvialen Ebene untertaucht. Das ist besonders gut Ьеiш Dorfe Gjuvezna zu sehen. Nach oben geht diese AЬlagerungsoberflache
in eine korrelate AЬtragungsoberflache iiber. Die letztere schneidet die stark gefalteten kristallinen Sc hiefer der Krusa-pla nina
glatt аЬ und tieft sich in den Kбrper dieser Geblrges ein. Hoch
iiber dieser Verebnung ist eine andere zu finden. Sie wird spater naher behandelt. Mitten in der unteren AЬtragungsoberflache
findet sich die grosse Erhebung Devekoran, eine Kalkpartie, die
als Hartling herausprapariert worden ist. Es ist klar, dass an
dieser Stelle die Gestalt des Beckens von Lagadina von einer
Verblegung, von einer leichten Flachenflexur bedingt ist. Der
Entstehung nach ist dieser Teil des Beckens v9.n Lagadina den
hinterbalkanischen Becken sehr ahnlich. Diese Ahnlichkeit ist zu
erklaren durch die ahnliche Stellung: jene ist in der innersten
Zone der Dinariden, diese - in der innersten Zone der Balkaniden gelegen. Diesen symmetrisch auf den beiden Seiten der
rhodopischen Masse (Zwischenland) gelegenen tektonischen Zonen
entsprechen ahnliche Grossfermen, hauptsachlich sekundare strukturelle Formen.
2. Einige Кilometer siidostlich von Gjuvezna wird die erwahnte Flachenflexur immer starker und nordбstlich von Lagadina wandelt sie sich in einer Bruchstufe um. Hier stбsst die
alluviale Ebene im 100 m. abs. Hohe direkt an eine geradelinige
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Stufe, die aus weissen und ge!Ыich-weissen sandigen und kiesigen
horizontalen pliozanen Schichten besteht. Nur gegen NNO, gegen
das Geblrge sind diese Schichten einwenig gehoben worden und
haben so eine schwache SSW Neigung bekommen. Die obersten
Schichten dieser pliozanen AЬ!agerungen Ьilden in 285 m. Нбhе
(gegen das Geblrge einwenig hбher) eine strukturelle Schichtflacl1e, eine AЬ!agerungsoberflache, die der bei Gjuvezna entspricht.
Nur taucl1t sie l1ier nicht unter der heutigen alluvialen Ebene
unter, sondern bricht plotzlich langs der erwahnten Bruchstufe аЬ.
Dank den mel1r oder weniger zementierte sandigen und kiesigen
Schichten, aber offenbar auch w . gen ihres jungen Alters, ist diese
Bruchstufe vollkommen erhalten,. und mit 185 ш. Sprunghohe sehr
imposant. Diese Stufe als eine von der Erosion geblldete Schichtstufe zu erklaren ist unmoglich. denn es ist absolut undenkbar,
dass die Erosion eine so geradelinige, 15 km. Iange Stufe Ьilden
kann, besonders wenn wir die Tatsache in Rilcksicht nehmen
werden, dass langs diese Stufe die Schichten nicht immer der
Erosion gegenilber gleich widerstandsfahig sind. Kurz gesagt, wir
haben es hier mit einer der an der Sildseite des Beckens geblldeten Bruchstufe sehr ahnlichen Erscheinung zu tun. Der Unterschied besteht in der Tatsache, dass die Spruпghohe des пordli
chen Brucl1es grosser gewesen ist und darum die uпtere Stufe
vоп der a11uvialen Ebene und nachher von _den rezeпteп Schuttkegeln zugeschilttet worden ist. Sonst geht die Ahnlichkeit zwischen den beiden Flacheп посh weiter: Die Schichtflache in 285
ш. Hohe nordlich uпd ostlich von Lagadiпa hebl sich almahlich
gegeп N№) und geht dabei iп еiпе korrelaten Ablraguпgsober
flache ilber. Sie schneidet hier, so wie nordlich von Gjuvezпa,
die zweiglimmerigen _stark gefalteteп, ап Quarzgangeп reichen
Gпeise, glatt аЬ. Der Obergang von Ablragungs- in AЫagerungs
oberflache ist sehr dEutlich; bei dem alten, heute zerstreuteп
tilrkischen Dorf Sarajar kanп dieser Obergang als Schulbeispiel
gelteп. Der feine aus Milchquarz besteheпde Кiess uпd Sand des
frilheren Seestrandes ist Ьis heute noch unveraпdert gеЫiеЬеп.
Langs des Flusses Bogdanska reka, die die Gewasser der siidlic hen Krusa-Planina sammelt, пеЬеn der Lagadina fliesst und sich
iп dеп See von Lagadina ergiesst, sind Verhaltn'isse zu beobachten, die deпen , im Tale des Flusses von Кirec-kjoj sehr ahnlich
sind. Der Fluss ist sehr tief in das Geblrge eingeschnitten. Nachl1er hat aber eine Senkung stattgefuпden, ein Teil des Tales ist
iiberfluttet wordeп und mit denselben pliozanen AЫagerungen,
die soeben beschrieben wurden - ausgefilllt. (Diese grosse Bucht
des pliozanen Sees ist auf der Geologischen Karte Osswald's nicht
eingetragen worden; diese Karte zeigt die Verbreitung des Neogens iiberhaupt sehr unrichtig). Diese Sedimente sind von einer
Schichtflache gekrбnnt, die ihrerseits wie bei Gjuvezna und Sarajar in eine Ablragungsoberflache iibergeht. Zwischen der AblraИзвести• на Бълr,
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gungsobetflache im ~ale des Bogdanska reka im 320 m. Hohe
und de_r bei Sarajar in derselb-e n Hohe sind einige, typische F-ernlinge geЬ!i-eben, wie z. Beispiel die Hohe 385·35. Die AЬtragungs
oberflache und die ihr korrelate AЬ!agerungsoberflache im Tale
der Bogdanska reka sind heute nur als eine bre-ite horizontale
Terrasse erhalten geЬ!ieben. Im Tale der Bogdanska reka ist aucl1
eine Felsterrasse in 12-15 m. Hohe vorhanden, hier und da mit
grobem fluviatilem Schotter bedeckt. Sie ist nacl1 der i !eburig des
Pliozans, nach der Entstehung der Bruchstufe nordlich und ostlich
von Lagadina entstanden. Es muss· hervorgehoben werden, dass
diese Terrasse sich nur in dem Teil des ·i ales findet, der in die
Krusa-Planiпa eingeschnittet ist. Nach unten nimmt sie an Hohe
аЬ und verliert sich im Becken von Lagadina. Si ist hier ·von der
alluvialen Flache zugescl1i.ittet wordeп. Und da diese Zuscl1йttung
alter ist als die rezenten Schuttkegel, muss апgепоmmеп werde11c,
d::. ss n а с h der Entstehung der Terrasse in 15 m: Hohe еiпе zweimalige Senkung des Beckens stattgefunden hat. 0Wenn wir diese
tiberall in der Balkanha!Ьinsel at'lftrettende Terrasse in 15 m. Hohe
als wtirmisch ansehen wollen, muss , angenomtnen werden, dass
die , grosse Bewegung mit deri starken Verwerfungen Vor derп
Wйrm stattgefunden hat, nachher nur zwei kleine.. riega.tive
Bewegungen im Beckeпbereiche. • Eine solche Reihe vоп Bewegungen ist , uns von anderen · Becken der Balkanha!Ьinsel (z. Beispiel vom Becken vон Sofia} sc\1011 bekannt 1). ·
3. Noch weiter nach Sild-dsteп, z. Beispiel · beim Dorfe Kцr
stosst die alluviale Ebene direkt ап das G.rщ1d
geЬirge der Krusa-Planiпa, denn hier ist die schon mehrmals beschriebene Bruchstufe in dem _GrundgeЬirge entstanden. Ще пео
gепеn AЬ!agerungen, wenn es tiberhaupt an dieser Stelle solche
gab, sind mit dem abgesunkenen Flilgel verschwunden, Auf der
geologischen Karte Osswald's ist hoch -oben in der' Krusa-Planina
zwischen den Dorfern Suho und Kara- 'J шerli im 560-650 m.
Hohe . eine grosse Platte V0\1 Neogen angegeben. Man konnte
vermuten, dass dieses N eogen Ьis zшn Becken von LagadinaBesik gereicht hat, aber nachtraglich teilweise abgetragen worden
und nur oben auf der, Hohe erhalten geЬ!ieben ist. Es giЬt in
Wirklichkeit in dieser г(оhе kein Neogen, _sondern es handelt sicll
um die rote Verwitterungsdecke einer in silikatische Gesteine
eingeschnittenen AЬtragungsoberflache. Der Fall ist derselbe wie
im f !ortac. Diese silikatischen Gesteine sind meistens Granite,
aber stellenweise aucl1 zweiglimmerige Gneise. Die lateritische
Verwitterung dieser Gesteine am Ort und Stelle unterliegt keinen
Zweifel. Sie beweist nur, dass wir es an dieser Stelle mit einer
alteren AЬtragungsflache zu tun hаЬеп als mit der, die man gewohnlic h in 250 Ьis 400 m. in der Krusa-planina findet .. Auch auf
fali
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dei; ., Krusa-pJaпiпa ist, еiпе Abtragungsoberf!ache zu . finden, die
der , FЦche · iл 530 111._ im Нщtас gleichaltrig .zu sein scheint. ·
Diese · Verl1altnisse konлen folgenderweise gedeutet werdeп:
,. ·1: . Nflclт der J:<:ю~stelitшg der AЬtraguпgsoberf!ache im Horta,·c iп • 530 m.s Jiohe .,f:a nd еiпе starke Verwerfuпg im Sйdеп und
еiпе Hexurartige- .VetёЬiegung im Nordeп statt: die GeЬiergsreihe
vo11 1 !ortac eпt'staпd das er~te Ма! als пюrphologische Einheit
tmq пеЬеп il1r at1cl1 filJ das erste· Ма! ~ die Beckenreil1e vоп
Lagadina -Besik ... Nacl9. ,,dies n V,,orgiJ,ngen eпtstaпd in: dem n-eueп
.S,ecke11 ·~iЬ, Лaeher. See, .. der sich schпell mit . Jakustre!1 AЬ!age
ruпgeп ,ausgeftiЩ ha,t. Diese ·AЬlageruпgeп erscheinen:als Korrelate
~:iлет · A-Ьtragш1g50Jэ.erfla.cl1e, · ctie sich ;, b11chte11artig _in: den Korper
der: Krusa-Planinct;•2 so.~ ie des Hottac eingeschnitten uпd so die
J3rщ:'lc1-,ttJfe- i11 еiП:е Brucl1\iпiepstufe umgewandeJt hat; Diese Verebn~ng ist ·11-ыr jm : 6есkеп vоп Lagadina-Be$ik zu fiпdeп und
dап1щ :; kопп~11. wir sie aJs La_gщliпa~Abtragungsoberflache belegen.
Es ist : dabei~- {щs~п,ders zu bemerkeп 1 dass . bei dieser ersten Entf
steliuнg des B~ekeпs ,die alteп Talverhaltпis.se erhalten geЫieben
siпd. Das ,alte Deryentt;al ist j ,p dieser -Zeit noch in Funktion geweseп, ·
· -, , .. · --.·
, .,
_2. -:Qie · BecisenЬilduпg wi½derbolte si_c:h 11-ас!1 der Entstehung
{\er Laga~i1эaт~Ыcragungsoberflache und der ihr eпtsprechenden
AЫager-щ1g:5:9bt!flache, diesesma\· langs ausgesprochener NNW0S J gerichteter Vef\y,erfuпgen mit kleiпer Sprunghohe. Sie sind der
alteren paraJ!el, zeige'n aber eine Wanderung gegen das Becken, еiпе
Ve_r~n~µпg d.es Jetzten. - ~as i~t . eine Erscheinung die uns auch
bei anderen Becke11 entgegentritt, z. Beispiel im Becken von Serres
oder iн · der . grosseTп · :Ebene'. vоп Plovdiv. Das Ergebnis dieser
Verenguпg ist die stafe!Iorшige Umrahmuпg des Beckens, die
Entstenuпg der Bruchstнfe zwischeп den · beiden Stufen der Lagadina-AЬtragtiflgsoberflache im Sйden und der Bruchstufe zwisChen der rezenten alluvialeп Ebene und der pliozanen AЫa
gerungsoberflache im , Norden. Die Bruchstufen erscheineп so uп
verande.rt, dass es gestattet ist zu glauben, dass diese Bewegur1gen erst im Quartar gewirkt haben. Aber der genaue Zeit·pъiд'kt ·kапп nicht angegebeп werden. Es kaп.n nur als sicher aп
·gegeben· werden, dass · sie vorwйrmisch sind. Die Senkuпg des
,Вeckens, oder, bessei- gesagt, die Hebuпg der umrahmenden Ge.bli-gen Ъаt еiп solches Ausmass gehabl, dass das Derventtal ausser
Funktion kain und der Fluss bei Rendina-Bogazi sich nicht genйgend ~intiefte, so d_
a ss die zwei getei!ten Seen entstanden.
~ ·· , з: Eine erпeute Hebung der umrahmenden GeЬirge fiпdet
heute statt und aussert sich in Schuttkegelbllduпg. Die Bedeutuпg
.der letzteren fйr die heutige Gestallt •der Seen wurde schon oben
besprochen. Dass vertikale Krustenbewegungen in diesem Geblete
noch heute stattfinden, beweisen die starken seismischeп Erscheinungen und d1e Isoseis,ten die sich mit der Richtung des Beckens
vollkommefi йbe,rdecken. ·
0
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Insofern es sich um die Richtung des Beckens von Lagadina-Besik J-1andelt, muss betonnt werden, dass wir es hier eigentlich mit zwei grundverschiedenen Richtungen zu tun haben. Jm
westlichen Teile des Beckens von Lagadina entspricht die Richtung
der beckenblldenden Verwerfungen und Flachenflexuren der dinarischen tektonischen Richtung, in der die Grundgesteine des
Hortac und der Krusa-Planina gefaltet worden sind, sogar teilweise gegen SW iiberschoben. Die Richtung des mittleren und
ostlichen Teiles des Beckens ist aber von einem System von
Verwerfungen bedingt, die W-O verlaufen und sich mit der dinarischen tektonischen Richtung unter 45° kreuzen. Diese W-O
Richtung werden wir auch an anderen Stellen finden. Sie ist fiir
die agaischen Lander sehr typisch, sie kann sogar als Charakteristikum fiir das ostliche Mittelmeer betrachtet werden. Es ist
klar, dass die ausser\ich einheitliche Beckenreihe von Lagadina-Besik sich in Wirklichkeit als eine heterogene Erscheinung erweist.
Der \\'estliche Teil des Beckens erweist sich a\s eine zonale morphologische Erscheinung, gebunden an die innerste Zone der
Diпariden. Die letztere zeichnet sich, so wie die innerste Zone
der Balkaniden, durch das Vorhandensein zahlreicher sekundaren
strukturelen Formen, besonders durch Verblegung und Verwerfung
entstandene Becken aus. Der mittlere und ostliche Teil des Beckens
ist dagegen eine azonale, von den agaischen tektonischen Beweguпgen bedingte morphologische Erscheinung 1).
KRUSA-PLANINA UND DIE NIEDERUNG VON KUKUS.
Weпn wir diese beiden morphologische Einheiten zusamшen
und gleichzeitig betrachten wollen, so deshalb, weil der nordliche
Teil der Niederung von Kukus und die Krusa-Planina geologisch
vollkommen ahnlich sind (die diinne pliozane Decke in der Niederung ausser Betracht gelassen) und weil morphogenetisch die
beiden Eiпheiten sehr eng verbunden sind.
Die geologische Zusammensetzung der Krusa-Planina samt
der nord\ichen Niederung von Kukus ist sehr einfach. Man findet
nur kristalline Schiefer , hauptsachlich Glimmerschiefer, zweiglimmerige Gneise, muskovitische Gneise mit Quarzgangen, Augengneise, und dazu einen Granitbatholith, der, im Gegensatz zu dem
was man ostlich der Struma findet, heute sehr zerlappt erscheint,
weil er zusammen mit den Gneisen stark gefaltet worden ist.
Wenn wir dem Granit, in Obereinstimmung mit Osswald, eozanes
Alter zuschreiben werden, muss angenommen werden, dass die
starke Fa!tung des ganzen Gebletes posteozan ist. Da andererseits
iп der Nahe priabonische Schichten fast ungestort geЬlieben sind,

- -- - 1) Ober die Bedeutung dcs Agaischen Meeres ftir dic morphologischen
Zonen in der Balkanhalblnsel s. О i m i t r i J а r а n о f f, Oie morphologische
Er for sch11ng 11nd die morphologischen Ha11ptpr0Ыeme in der Balkanhalblnsel,
in Annuairc Univ. Sofia, Fac. hist.-phil., Vol. XXXIII, Sofia, 1937.
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muss weiter angenommen werden, dass in diesem Fale die pyrenaische Phase gewirkt hat. Weпn es so ist ( die genaue Datierung
hangt von der Altersbestimmung des Granits аЬ), ist es klar, dass
die altesten Oberflachenformen in der Krusa-Planina oligozan sein
kбnnen.

Bei der Faltung sind hauptsachlich mehr oder weniger gegen SW iiberkippte Falten entstanden, die stellenweise in Schuppen
iibergehen. Das sind es meistens sinusoide Falten und darum ist
das Streichen der Schichten nicht selten N-S uвd W-O.1) Im
Kerne fast jeder Falte ist mehr oder weniger Granit zu finden.
Granitapophysen, Aplitgange und Pegmatit sind eine sehr verbreitete Erscheinung. Granitmylonite sind ebenso sehr verbreitet
!z. В. westlich vom Dorfe Jeпikjoj (Dorkas) bei KaradzakjojJ. Der
Granit ist iiberhaupt sehr viel mehr verbreitet als auf der Karte
Osswalds angegeben ist. Er hat dabei iшmer das Streichen des
Gneises.
Der beschriebene Schichtenkomplex grenzt in Siid-Westen
an eine Schiefergruppe, die aus Phylliten, serizitischen Schiefern
uпd teilweise aus Gneisen besteht. Diese Gruppe ist genau so
dinarisch gefaltet, wie die kristallinen Schiefer der Krusa-Planiпa,
nur sind in jener auch Kalke, Sandsteine und Konglomerate zu
finden. Diese sind diagenetisch stark verandert, aber nicht metamorphosiert. Es scheint, dass die rбtlichen Sandsteine und Konglomerate Buntsandstein sind, die Kalke - Muschelkalk (Osswald
l1at die ersten als Perm bezeichпet, die letzten - als Triaskalk;
es scheint nicht dass er Fossilien gefunden hat, ebenso wenig wie
ich, so dass das Alter dieser Gesteine doch sehr proЫematisch
Ыeibl). Man kann im Allgemeinen diese permotriadische Serie
als Zeugniss fiir die Zugehбrigkeit dieses Gebletes zu der dinarischen Seite der alpinen Geosynkliпale in der Balka11\1alblnsel
betrachten. In diesem Falle miissen wir die Grenze zwisc\1en der
Geosynklinale und dem rodopischen Zwischenmassiv in jener Zeit,
Ende des Palaozoikums, irgendwo am Westfuss der Krusa-Planina
ziehen. Aber spater, bei den einzelnen Phasen des alpinen orogenen Zyklus, ist auch die Krusa-Planina samt dеп Sedimenten
der Geosynklinale gefaltet und so dem an der Stelle der Geosynklinale entstandenen Orogen einverleiЬt worden. Ма n k а п 11
h е u t е d i е К r u s а - Р 1а n i n а n i с h t m е h r z u m R h о d а
р е n m а s s i v r е с h n е n. Es beginnt im hier betrachteten Geblete
б s t 1i с h der Struma. Diese Tatsache wird besonders klar, wenn
man die grossen ungefalteten, nur leicht gestбrten Marmorkomplexe und die gros·s en unveranderten Granitbatholite бstlich des
1 ) Nach В о u r с а r t [Les confins albanais
administres par !а Francc
(1916-1920). Contribut_ion а !а geographie et il !а geologic de 1' Albanie
moyenne, in Revue de Geographie, т. Х, 1922, Fasc. 1, Paris, 1922, S. 32]
.il parait у avoir deux directions differentes de plissements qui ont agi il
des epoques differentes sur !а meme region •. Das ist sehr \vahrscheinlich.
Damit kann man auch die slnusoiden falten erkliircn,
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Strumatales betrachtet. Diese Tatsache, dass heute die Grerize
zwischen dem Rhodopenmassiv und dem dinarischen Stamm des
alpinen Orogens in der Balkanhalblnsel der Struma entlang Jauft ·. ·
ist fiir die morphologische Entwicklung der Geblete Siid-Makec
doniens бstlich und westlich von Struma von grosster Bedeutung
gewesen, Die Bruchstufen treten westlich der Struma zuтiick um
den Verblegungen Platz zu machen. Das haben wir schon bei 'der
Betrachtung der Lagadina- Besik Beckenreihe unterstrichen; das
wird auch bei der morphologischen Betrachtung der Krusa-Planina
samt der Niederung von Kukus klar werden.
·
'
In der Umgebung von Kukus sind die morphologisc\1en Verhaltnisse bedeutend klarer und konnen als Ausgangspunkt ausgeniitzt werden, um auch die Morphogenese der Krusa-Planina zu
verstehen.
'
D а s G е 1а n d е s ii d 1i с h v о n К и k u s stellt eine ungestбrte AЬlagerungsoberflache dar, die heute von den nicht sehr
tief eingeschnittenen Talern mehr oder weniger · zerschnitten ist.
(Die Verbreitung dieser Flache sowie der anderen morphologiscl1en
Elemente ist auf Tafel II angegeben). Man kann dabei sehen, dass
die die Flache blldenden AЫageruпgen nicht sehr machtig si1id'
und aus tiefroten tonigen und sandigen ungestбrt liegenden S'chichteh
bestehen. Sie liegeп auf eiпer · ausgesprocheneп AЬtragungsoЬer 1
flache, die die oben beschriebe'iren Schieferkomplexe glatt ' аЬ 0
schneidet. Man kann dabei sehen, dass diese AЬtragungsoberflach·e
vor der AЫagerung der hangenden pliozanen Sch'ichte'n Ьlit
einer dicken Verwitterungsdecke iiberzO'gen worden ist. Diese
Verwitterungsdecke ist besonders bi:i den silikatischen Gesteiпe11
sehr machtig, stellenweise Ьis 20 ш. Ich mбchte · diese fossilisierte
AЬtragungsoberflache mit der oberen AЬtragungsoberflache in der
Krusa-Planina und mit der Verebnung in 530 m. im Hortac gleic'\1
stellen, besonders wegen der sehr ahnlichen Verwitterungsdecken,
mit denen sie alle iiberzogen sind. Die Schichten, die die fossilisierte AЬtragungsoberflache von Kukus bedecken, niбchte ich
andererseits mit den hangenden, · von mir als Jevanlinisch bezeic\1neten Schichten von Bugarievo-'- Varlandza, gleichsteJlen. Fiir
solch еiпе Datierung der fossi!isierten AЬtragungsoberflache · so
wie der sie iiberdeckenden AЫagerungsoberflache habe ic\1 auc\1
andere Griinde, die hier nur kurz erwahnt sein soJlen.
Die Stadt Kukus · ist ат Stidfusse der Erhebung HeiJiger
Georgius (371 m.) gelegeп. Diese Erhebung besteht aus leicht
marmorisierten, wahrscheinlich triadischen Kalken (auf der geolo
gischen Karte Osswalds ist Phyllit- und Griinsthiefer eingetragen
worden) in denen sich auch einige kleine Hohlen geblldet haben;
die letzteren sind mit einer Knochenbrekzie ausgefiillt, die Reste
von pontischer Pikermifauna enthalten. Diese Юэ.lkhбhe scheint
sich bei der Entstehung der fosilisierten AЬtragungsoberflache
als ein Hartling ausgeblldet zu haben. Die Entstehung dieser
Hartling hat dazu beigetragen, dass sich ai1ch die umliegenden
0
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der Erosion gegeniiber viel weniger widerstandsfahigen Schiefer
an dieser Stelle hoher erhalten haben Diese Schiefer besteheh
besonders nordostlich von der Erhebung Heiliger. Georgius aus
zweiglimmerigen hellem Gneis und chloritischen-und serizitischen
Tonschiefern. Sie sind von Nord-C)sten iiber, den Kalk iiberschoben
worden·· und haben eine · standige Neigung von 12 Ьis 15Q gegen
ONO. Alle diese Schiefer sind in 240 m. Hohe von einer AЬtra
gungsoberflache abgeschnitten worden, die unmerklich . in die
beschriebene AЬ!agerungsoberflache , iibergeht. Das kann , ,i man
besonders gut bei der Ziegelei 4 km. nordlich von Kukus beobachten. Маn muss dabei bemerken, dass die der AЬ!agerungs
oberflache korrelate Verebnung in 240 m. Hohe keine Verwitterungsdecke tragt. Das heisst, dass in der Umgebung von Kukus
die Bewegungen zwischen der Entstehungszeit der fossilisierten
AЬtragungoberflache und der Zeit als die jiingere Flache geblldet
:,vorden ist, sehr schwach gewesen sind. In dieser Hinsicht ist
ein grosser Unterschied zwischen der Niederung vоп Kukus, und
der Beckenreihe von Lagadina - Besik festzustellen. Einwenig
starker sind die Bewegungen, beziehungsweise die Verblegungen
in der Krusa-Planina ostlich von Kukus gewesen.
In der Umgebung des Dorfes Kusovo (Kokkinia), 15 km. nordostlich von Kukus, ist die AЬ!agerungsoberflache von Kukus in
280 m. Hohe zu finden und ausserdem ist der Obergang in die
korrelat~ Flache in 320 m. klar zu beobachten, Die letztere ist
iп eine
hohergelegeпe,
leicht verstellte AЬtragungsoberflache
eingeschnitten · worden. Die letztere ist ihrerseits 480 Ьis 520 m,
hoch gelegen :шd mit einer sehr machtigen lateritischen Verwitterungsdecke iiberzogen. ln derselben Hohe ist diese Flache
auch beim Dorfe Virlan weit verbreitet. Mitten auf dieser Flache
ist die Erhebung Gradisko-Tepe (656 m.) erhalte-n. Sie besteht
aus denselben Schiefern und Graпiten; die iiberall iп der KrusaPlanina zu finden sind, dass heisst wir haben es an dieser Stelle
nicht mit einem Hartling sondern viel mehr mit einem Fernling
zu tun. In diese Hohe ist die ·lateritdecketragende AЬtragungso
berflache buchtenartig eingeschitteп. Wir haben es an dieser
Stelle mit derselben Flache zu· tun die in der пachsten Umgebuпg
von Kukus von der wahrscheinlich levantiniscbln AЬ!ageruпgso
berflache iiberdeckt 'wordeп ist. So wie sie• heute bei Н:ukus
fossilisiert ist;· findet man sie in ungefahli 200 m. abs. Нбhе, bei
Virlan dagegen in der · schon angegebenen Hoh•e vоп 480 -Ьis
520 m. Dieser Unterschied ist einer Flexure , zu· zuschreiben, die
eine NNO-SSW Richtung hat und in der selben Zeit entstanden
ist1 als die ersten grossen Verwerfungen in der · Beckenreihe· von
Lagadina-"--Besik und пordlich vоп Saloпiki gebHdet wогdеп siпd.
E's, ist damit klar, dass der Ob~rgang von der Niederung von
Kukus 'zu der Krusa-Plaпiпa dem Ubergaпg von der ' nordwestlicheп
Ecke~d'e s ' Beckeпs vьп · tagadiпa zu dem selbeп Geblrge vollkomme-n· 1thnlicl1: ·ist. Und· iiberhaupt kапп mап sageп, dass die Ver1
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haltnisse zwischen der langs einer Flachenflexur gehobenen KrusaPlanina einerseits, die so als ein Antiklinorium erscheint, und der
Niederung von Kukus samt dem westlichen Teiles des Beckens
von Lagadina :: ndererseits dem Verhaltnissen zwiscl1en den hinterbalkanischen Becken und der Sredna-Gora sehr ahnlich sind.
Und so wie die Flacl1enflexuren zwichen den Antiklinorien und
Synklinorien im Bereiche der Balkaniden in der Nahe der Rhodopenmasse immer mehr zu Verwerfungen werden, so ist auch
die Krusa-Planina von der Rhodopenmasse durch eine Verwerfung
getrennt, die noch heute als еiпе im Relief stark hervortretende
Bruchlinienstufe zwischen der Krusa-Planina und dem Весkеп
von Serres festzustellen ist.
So h&ben wir iп verschiedeпeп Hбhen und an mehrereп
Stelleп in der Krusa-Planina das Vorhandeпseiп einer AЬtra
gungsoberflache festgestellt, die mit eiпer lateritischen Verwitterungsd_ecke iiberzogen ist. Ausser dem erwahnten Stellen kaпn
man auch andere Orte angeben wo dieselbe Flache sehr gut
entwickelt und erhalteп ist. So z. В. iп der Umgebung vom Dorfe
Lahana, wo sie eine mittlere liбhe von 580 Ьis 660 m. hat. Aber
besonders gut ist sie in der Umgebung der beideп Sееп vоп
Mavrovo und Landza erhalten. Diese beiden Sееп siпd sehr flach,
eigeпtlich sie stellen nur Siimpfe dar, in deneп wenige rezeпte
tonige SeeaЫageruпgen aufgeschiittet worden sind. Wепп mап
von diesen AЫagerungen absieht, stellt die ganze Umgebuпg
eine sehr weite und breite Ablragungsoberflache dar, die westlich und siidlich von den Seen die Schiefer und Granite der
Krusa-Planina glatt abschneidet und sich iп eiпer Нбhе von ungefal1r 600 m. befindet Wir haben sie bei der Behandlung der
Beckenreihe von Lagadina-Besik schon einmal erwahпt. Gegeп
die Seen senkt sich diese Flache allmal1licl1 und stбsst gegeп
den hohe Raпd, der das kleine Becken der beideп Seen vоп
den Hбhen des Besikdag trennt. Wir haben es an dieser Stelle
mit der selben Flache zu tuп, die wir schon an mehreren Stellen als altere Flache beschrieben haben. Sie ist aucl1 hier besoп
ders auf dem Granit mit lateritischeп Verwitterungsprodukten
bedeckt. Sie ist verbogen worden und eben bei dieser Verbleguпg
sind die beiden kleiпen flachen Seemuldeп entstaпden. Die Нбhе
442 m. zwischen den beiden Seen erscheint dabei als eine sel1r
scl1wierig zu erklarende Form. Sie ist keine Hartling, denн sie
besteht aus den selben Scl1iefern in die die AЬtragungsoberflacl1e
eingeschnitten ist. Sie ist aber auch keine Fernling, denп sie zeigt
nicht die zentripitale Aпordnung der Taler, die fiir die Fernlinge
so charakteristisch ist. Ausserdem ist zu bemerken, dass die Abhange dieser Нбhе sich mit der d::s Becken Ьildende Flache unter
einem sehr ausgesprochenen Winkel schneiden. Darum Ьin ich
geneigt zu glauben, dass wir es in diesem Falle mit einem Inselberg zu tun haben, der gleichzeitig mit der erwalшten lateritischeп
Verwitterungsdecke entstaпden ist. Wir wisseп andererseits, dass
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die Inselberge, so wie die lateritischen Verwitterungsdecken in
Savannenklima gebildet werde11 konnen. Das heisst, dass die obere,
die altere, mit der lateritischer Verwitterungsdecke iiberzogeJ].e
AЬtragungsoberflache pontischen Alters ist, denn еЬеп wahrend
des Poпtiens ist das Юiща der Balkanhalblnsel savannenahnlic/1
geweseп. Sava11ne11ahnlich ist es auch wahreпd des Eozan geweseп, aber wir hаЬеп oben scl1011 gesehen, dass es unmoglich
ist, dass sich in der Krusa-Plaпina rraoligozane Formen erhalteп
haben.
Die pontische AЬtragungsoberflache in der Krusa-Plaпina
bricht gege:i das Весkеп von Serres plotzli ~h аЬ. Der Abhang ist
verhaltnissmassig sehr steil, aber nicht iiberall einheitlich. Vom
Dorfe Koprovo bis zum Stadt Nigrita scheint nach dem Ропtiеп
eine starke Hebung des Geblrges langs eiпer starkeп Flexur oder
gar einer Verwerfuпg stattgefuпden zu haben. Das hat eine starke
Zerschneiduпg des nord-ostlicheп Teiles des Geblrges bedingt.
Die groben, dieser Zerschneidung korrelaten AЬ!agerungeп siпd
langs der Bruchstufe abgelagert worden uпd so ist die letztere
in eine Bruchlinienstufe umgewaпdelt. Nach dem Pliozaп ist das
Geblrge nochmals gehobeп worde11, mit diesem auch die grobcп
levar1tinischen AЫageruпgeп langs der Bruchlinienstufe. Diese
zweite Hebung ist еiпе Verbleguпg geweseп. Nur gegeп NordWeste11 geht sie iп eine Verwerfu11g iiber. Die letztere hat die
E11tstelш11g ei11er Brucl1stufe bediпgt, die sich in der letzten Zeit
wieder beleЬt. Das hat еЬеп die Entstehung und Erhaltuпg des
Sees von Butkovo bedingt. Dariiber wird eingehender in einem
anderem Aufsatze gesprochen .
Alles das, was iiber die Morphologie der Krusa-Plani11a gesagt wurde, kапп folgendermasseп zusammengefasst werden:
1. Entstehung einer weiten uпd breiteп Ablragungsoberflacl1e
wahreпd des Pontieпs. Das Юima ist dazu sehr geeignet geweseп. Als korrel ate AЫageruпgen dieser Ablragungsoberflache
koпnen die liegeпden, Pikermifauna enthaltenden AЬ!agerungen
von Bugarievo-Varlandza zwischen Vardar und Galik betrachtet
werden.
2. Verstellung dieser pontische11 Ablragungsoberflache ап der
Weпde Poпtie11 - Levantien, d. h. wahrend der rhodanischen Synorogenese. Die Flache ist nicht gleichmassig verbogen worden,
sondern die Hebung ist sel1r stark differenziert gewesen. Das hat
еЬеп die Entstehung der beiden Seen von Mavrovo und Landza
bedingt. Es ist aber nicht ausgeschlossen . dass die Entstehung
dieser beiden Seen den spateren Bewegungen zuzuschreiben ist.
3. Einschпeidung einer levaпtinischen Ablragungsoberflache
iп den Korper des Geblrges und gleichzeitig Aufschiittung einer
korrelaten levantinischen AЬ!agerungsoberflache, die die Niederung
von Kukus Ьildet.
4. Leichte sehr wenig differenzierte Hebung nach dem Plioz1t11, Zerschneiduпg der levantinischen Ablragungs- und АЫаgе-
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rungsoberflache. Dass diese Hebung sich in der letzten Zeit wieder
belebl hat, wurde schon bei der 13etrachtung der Beckenreihe
Lagadina-Besik betont.
.
Es ist daraus klar, dass die Krusa-Planina nicht durch die
;
VerЬiegung einer einzigen AЬtragungsoberflache geЬildeJ worden
ist, wie Cvijic geglauЬt hat, sie besteht aber auch nicьt • aus mehreren, horizontalen AЬtragungsoberflachen, wie Ogilvie angenommen
bat. Die Entwicklung des GeЬirges ist viel kompliziertere gewe.sen.
Im Allgemeiпen kann die Krusa-Planina als ein Antiklinorium
betrachtet werden, dem das Synklinoriнm von Kukus . entspricht.
Das letzte findet seine Verlangeпшg im nordlichen-westlichen
Teile des Beckens von Lagadina. Die Niederung von Kukus ist
vom . Becken von Lagadina durch die niedrige Sehwelle ...von
Baldza und Dreшiglava getrennt. Diese Schwelle entspricht einer
Queraufwбlbung . der auch die hбchsten Teile der Krusa-P.lanina
entsprechen. Die Bedeutung dieser QuerverЬiegungen filr, das
Relief der morphologiscl1en Zone _mit sekundaren strukturelen
Formen wurde vоп mir in anderen Arbeiten schoп mehrшais
betoпt.

ГЕОМОРФОЛОЖI<И ИЗУЧВАНИЯ ВЪ ЮЖНА
МАКЕДОНИЯ

Презъ . пролътьта на

1936 година имахъ възможность въ

продължение на два месеца да обходя на длъжъ и на ширъ
сръдната часть на IОжна Македония подъ гръцка власть (обла
стьта между бълrаро гръцката граница и Бъло море отъ Со
лунския заливъ до Орфанския зали~ъ) и да направя тамъ
обстойни геоморфоJюжки изучвания. Въ тази статия еж изло
жени само една часть отъ тъхъ, а именно тъзи, които се
отнасятъ до геоморфолоrията щ1 Солунската хълмиста область,
планинската верига на Хортачъ, котловинит·в на Лагадинското
и Бешикското езера и Круша-планина заедно съ Кукушl(ата
низина. Изучванията въ останалитъ области на този дълъ отъ
Македония з аедно съ общитъ изводи, ще бждатъ изложени
въ друга една работа.
С о л у н с к ат а хълм и с та о б л а с т ь дължи своя обликъ
на извънредно неустойчищпъ плиоценски наслаrи, понтийски и
.цевантийски, които въ края на Левантиена еж образували една
обширна левантийска седиментационна повръхнина. През'!_> Ква
тернера (по всичко личи, че това ще да . е станало доста късно,

непосръдствено преди Вюрма) тя е била силноденивелирана, къмъ
североизтокъ, въ съседство съ Хортачката планинска верига, из
дигната до 260 м. Това издигане се дължи на едно изкорубване, на
образуването на единъ синклинориумъ, напръки да който се е
образуващ, дpyrJ;> напръченъ синк,11инориумъ. Тъзи два кръсто
сващи се синклинориуми еж, които еж обусловили образуването

Геоморфоложки . пзучвания въ Южна Македония

lO'l

на единq, кръстовиденъ Солунски заливъ . Въ •течение на Ква
тернера .,източната и - западна части , на този заливъ ,. били запъл
нени

и

превърнати

датирцъ отъ

на

защота, ?а • повече uтъ
се намиратъ
съ

~апълно

алувиални

заравнености; .

които

ще , да

съвсем.ъ скорошно, време, вtроятно . следъ Вюрма,

25 ц:лм. на . западъ отъ днешния заJJивъ

подъ . не много ,-деб.е4ия алувиумъ морски нacJJar:и

,

съвреrиененъ,

хара.ктеръ

ва

съдържащата

се-,, въ

тtiХъ плиткоморска . фаущ1 . . Тqна,, показва, колко гол:вм.и про~·
странства еж бичю . з;щълнени огъ наJiосигв , на делтата на. р:вка
Вардаръ и Лудия. Въ протпвоположность. на този плосък ·~,,, fl
едно.образенъ релиефъ на северъ издигнатитt плиоценскн наслаги
еж , биJIИ нападнати оживено отъ ерозцята и иревърнати на
единъ хъJiмис;гъ теренъ, въ който мнрго рtдк_о се намиратъ
следи от~ по~стария ·релиефъ , специално. отъ , левантийската

седиментационна

повърхнина.

Развоятъ" на релиефа около , Со~

лунскиа qаливъ е , представенъ графически въ първото ..отдtлно
приложение

,.,

къмъ

тази

статия.

П л а н и н с к а т а в е р и г ,а да Х о р т а ч ъ е ., от д'5,7Iена о-rъ

опи.сана та областµ . посръдствомъ едицъ отl.{осъ, който косаено
е обусловенъ отъ разсtдъ. Той ще . да е < абразуванъ преди
Плиоцена, следъ което , настжпило образуване .щ1. ., ИЗJЗЪнрещю
д;ьлбоки ,ZI.олини. впоследствие , отчасти запълнени съ щшоце:нски

наслаrи. , На - тtхъ отговаря , една денудационна ПО&"Qрхн,Й!Jа,

ко51то е . покрита съ латеритна .извtтрителна кора, Положед.ие,::rо
на тая

повърхнина

и

споменатата

кора посочва ясн9,

че

тукъ1

имаме работа съ една заравненос;ть, която е или понт11йска или.
110 стара, но . не и левантинска. Върху .нея се издиrатъ В"qЗ;f;iИ
шения съ о~;носителна, височина 600 м. Повечеtо ,,от,ъ тtхъ . еж
дале„чници, а намиращиятъ се тукъ варовиы:ъ е · обусловилъ и
създаването на ещ1а редица о:rъ твърдици, отъ които найтипични _ еж ,тtзи около с Киречъ-кьой. ,
·. : ,
,
., Котлов. инитъ на Лагадинското и Беши:ксJ{ото
е зер . а , - представят1, ,. отъ себе си единъ грабенъ, който само

въ , своята . най-сев.ерозападна часть преминава въ синклинориумъ,
обусловенъ о QТЪ огъвания, като при това трtбва да се отбеле~и.
че· тъкмо

въ тщш

иматъ динарско

си синклинориална

простиране

отъ

часть

редицата котJ101щни:

северозападъ

къмъ

югоизток1н

докато rр,абеновата 1ысть има западъ-източно простиране, което

е характерно за егейскитt земи, Следователно само едца .часть
отъ тtзи котловини може да. се смtта за зонално явление,, обу
словено- , отъ тектонскитъ зони на алпийския орогенъ въ Бал"
к;шския цолуостровъ. Значи единната на пръвъ погледъ редица
отъ . котловини е въ сжщность една хетерогенно и с4учаццо
свързано , явление. Това.
ващюто ., , дъно,,.

което

личи . най-добре

,представя

една

въ прехода на котло
алувиална

П()Върхнина,.

зае,:а . отчасти о.тъ съ13семъ плитки езера, къмъ оrраднитt пла
ниы:и, ,. които

с~ , на_.rю1ю . западъ

-

разгледаната .вече

l}~рцга _ на Хортачъ, r а ца ,с~веръ и североизтокъ

-

планинска

Круша,планина.
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Понеже разсiщането се е повторило следъ образуването на
една денудационна повръхнина, която се врtзва въ дветt
планини по-низко

отколкото

повръхнината,

покрита

съ

лате

ритна извtтрителна кора, склоноветt къмъ разглежданата редица
котловини иматъ стжпаловиденъ характеръ, особено поради об
стоятелството, че се наблюдава едно придвижване на разсtдитt
къмъ срtдата на редицата котловини. И тъй като второто
разсtдане е станало презъ Кватернера, образуванитt откоси еж
съвсемъ запазени; тt представятъ сжщински разсtдни откоси.
Именно при образуването на тtзи откоси старата хидрографска
мрежа не е могла повече да се запази и часть отъ долинитt
еж престанали да бждатъ използувани отъ рtкитt, между
другото и старата рtчна долина, к.оято може и до день дне
шенъ да се наблюдава при Дервентския проходъ близо до с.
Айватово. При това тtзи отъ долинитt, които еж успtли да
се запазятъ, напримtръ рtката, която минава презъ Рендинския
проломъ и се влива въ Орфански заливъ, не еж могли доста
тъчно да се задълба51тъ, та и отводняването на котловинното
дъно се затруднявало, поради което еж се образували и днеш

нитt две езера. Т·в отдавна не биха сжществували, ако да не
бtха голtмнтt наносни кжжели, които еж задръстили споме
натата ръка. Други пъкъ наносни кжжели еж допринесли за
раздвояването на единното нtкога езеро. Изобщо формата на
езерата е обусловена изключително отъ ограждащитъ ги отъ
всички страни кжжели. Разпростирането на последнитt на
голtмо пространство въ днешно време, говори за едно съвре
менно

издигане

на планинската

Белезитt за подобно

издигане

ограда на

редицата

1<отловини .

се намиратъ и въ нtкои други

балкански котловини. Едно трвбва да се подчертае, че езерото
никога не е било по-голtмо, че не се намиратъ никакви следи
отъ рtчни тераси, за каквито се разправя въ трудовет·в на
Цвиичъ и на неговия ученикъ Янковичъ. Между днешнитt
езера и плиоценското

езеро,

което

се

е

намирало

въ котлови

ната до края на Левантиена и въ резултатъ на което се е
образувала една обширна левантийска седиментационна повръх
нина и

корелат на

ней

дену дационна повръхнина,

запазена на

много мtста въ периферията на котловината, нtма никаква
прtка връзка, днешнитt езера не еж нtкакви остатъчни езера,
а съвсемъ ново образувание.
К р у ш а-план .и на и Куку ш кат а низина еж по
своя морфогенезисъ тtсно свързани една съ друга и поради
това еж разгледани въ настоящата статия съвмtстно. Мtстата
около Кукушъ представятъ една извънредно обширна равнина,
която се дължи на присжтствието на това мtсто на една извън
редно добре запазена левантийска седиментационна повръхнина,
която фосилизира една дену дационна по връхнина, изрtзана въ
кристалиннитt шисти, които се явяватъ като продължение отъ
тtзи въ Круша-планина.
Тази фосилизирана денудациоппа
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повръхнина е покрита съ извънредно дебела извtтрителна кора,
твърде подобна на тази, която покрива високо разположенитt
повръхнини на Круша - планина и Хортачъ. По много белези
може да се заключава, че тt еж едновръстни. Ако при Кукушъ
тази повръхнина е разположена подъ 200 м., а въ споменатитt
планини на мtста даже надъ 600 м., то е защото между
Кукушката низина и Круша-планина се е образувала една повръх

ность на флексура съ посока ССИ-ЮЮЗ. Следъ образуването
на тая ф,1ексура въ снагата на Круша-планина се е врtзала
корелатната

на

денудационна

левантийската

повръхнина.

сед!{ментационна

Следователно

въ

повръхнина

Круша

нtмаме

една единствена изкорубена денудационна повръхнина, както
мисли Цвиичъ, нито пъкъ многобройни хоризонтално разполо

жени дену дационни повръхнини, както мисли Оrилви. Интересно
е, освенъ това, да се подчертае асиметрията въ формитt на
Круша- ПJ~анина, която свършва къмъ CtpCJ(OTO поле съ единъ
стръменъ откосъ, косвено обуслове~ъ съ разсtдъ. Изобщо въ
посока къмъ Родопския масивъ се чувствува какъ последниятъ
оказва лабилизиращо действие върху вторичнитt структурни

форми, каквито еж и всички до сега изброени географски еди
ници. Tt, съ изключение на срtдната и източна части на реди
цата отъ котловини Лаrадина-Бешикъ, се представятъ като
явления, косвено обусловени отъ тектонскитt зони на Динари
дитt, които трtбва да приемемъ, че достиrатъ чакъ до долното
течение на р. Струма.
Морфоложнитt елементи, влизащи въ състава на отдtл•
нитt морфоложки единици, които еж засегнати въ тази статия,
еж представени графически въ второто от дtлно приложение
къмъ

тази

статия.

Д. Ярановъ
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, Р~фератрт~' ми_ заd~~~.а с;, ра~г~еjкдане_ на,кр~_tКСJ - Ф~fШЧ~~
, на страната, съ огледъ да се 119ясд!f въ?деf!;

ската .r~orraфи5{.

:ствието , 1-1~ ' по,,важнйтt топографски отнощен~,я щ,рiу'- ~е,iищат~.
С~едъ това,

правя излож'ен1,н~

лени ето , в:ьзъ основа ·

f_Ia

на , етническия състав:~,_ на ~ас;~:

преброяването отъ

лото , ~аs:е_ление 83·2~/о · еж българи,

1926

год. ' _Отъ цt~~

·1o·q ~o' ;гурци,
0

нитt еж . съсрtдоточени _ глаf?_Но н~ юr,-.ъ,

к'ато по'~ле~

вр· долината на -· ~рщ1,

и на североизтокъ, · въ ''Ту:у1у-!{а и ,,:Дели-Ормаfiс~ата ·об1~ст~.
f?1,лгар1:1я . е hред1;1мно,-е:елска страна, гдето }'А,0/0 о_тъ f[асе~ениrт-о

,>_J<ивtе въ
цовечf: ,

5655 села и . ceJ,I_цa. Qтъ ., 97-тъ града самр 30 й~~:г_ъ

01':I? ,10,00Q

жители.__ Статистиката з~ r занЯtията ло1щ~ва,

какво 75% отъ жи;гелитъ на България. зависятъ _ · 13ъ_ nр:,ехрана:г_а
СИ ОТЪ земедълието ' (СЪ ИЗКЛЮЧени~ ' на ' С„С.С~--;- Н3Й·ВИG,Щ<ИЯ~7?
лроцент_ъ въ Европа); _тqв.а -~ ре~~т~лно -:Zr,окащ1тел_ст_во з.а ·-сел
щрто И земед'БJJСко: ес'-j:еётво нанаселението.

'. : Сцедватъ по-подробни: . извадкJ отъ_ · ос;таналат~ час;ть ~а
реферата ;
. ' '" ' ,
- ,
,. .
.; ' . -

Г.11,,стота на населението. Въ ц·вла България с р -в д на та

t,-' ж: сто та , я, а на с е л е ни е то е

59

души на кв.

клм.,

която

е приблизително до тази на съседнитt балкански държави Гърция 52, Румъния 64 но тя е далече по-малка отъ тази
на високо индустриализиранитъ страни, като напр. Англия 264. Кзртата на гжстотата наоколиитъ не може да не бжде раз
нообразна, поради неправилнитъ околийски граници. Тази карта,
обр. 1, въ всtки случай, макаръ и смжтно, показва нъкои физио
геоrрафски влияния. Личи, че най голъмата гжстота е въ Ду 

навската равнина,

·маричината низина

и

Софийската область,

докато най-рtдко населени еж Стара· планина, Странджа и пла
нинскитв области на юrо-западъ.
Голъмата гжстота на нъкои
облас1и се обяснява съ присжтствието на нъкой голtмъ градъ
въ тtх ь, като София, Пловдивъ, Взрна, Русе, Габрово.
1 ) Това е рефератъ
на лондонския професоръ по география С. Х.
Би в ъ р ъ, който неотдавна идва въ Бы1гария и се занимава усърдно съ
географията на България. Четенъ е въ Британската асоци,щия за напредъка
на науката. Тукъ го предаваме въ съкратенъ видъ.
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BULGARIA
Density of Population ·
(Ву Admlnistrotive Oivision~)

Pflr~on1 per

..__.. ..,,-·

··-·-·;

Обр.

1.

sq.~ l(i1ometre

(20 21">1(' 41'606NIO )80

Гжстота на населението въ България на кв. клм.

Карта на ра,тредrьление на наt;елението (приложение 5.)
Тази карта е съставена по две системи: 1) по системата на
проф. Ste'n de Geer 1 ) , споредъ която известенъ брой население

въ 'дадено селище се. представ~ съ една тvчка и

2) по амери

канската система,' споредъ която известенъ брой население се
представя съ едно глобусче. За съставяне една кар'Fа за разпре;..
дi,ление на населението споредъ · система.та въведена отъ проф.

Sten de Geer, България, , е , идеална общ1сть. Причинитi, еж
сле;iнитi, :
.
,
1. Ст!iтистикитi, на ржка еж много подробни. Преброява
нето дава населението на всi,ко селище - градъ, село, гара, ма
хала или колиба 2 ). Картитi, на по раншния Австрийски воененъ·

институтъ (К.

u. К. Militargeographisches Institut, сега Kai-tographisches Institut . въ Виена), съ мi,рка 1 : 200,000, които . C!f-.
препубликувани презъ I1Оследнитi, 1О години, еж у доб~ш за
тълкуване на статистикитi,.

2.

Самиятъ характеръ

е такъвъ,

че може

да

на разпредi,лението на населението

се представи

по тази метода.

Първо,

1 ) Karta over befolkningens f ordclning i Sverige. 1917. 1 : 500,000.
Stockholm, 1919. Вижъ сжщо Geographical Review, 1922. Стр. 72 - 83.
2) Пребро я ване на населението 1934 г. Бро й на населението no населени мt.ста. София 1935.
·
·

С. Х, Бивъръ
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селата еж натрупани, като зърна на гроздъ, съ малкu отдtлни
дворови селища. Това обобщение не важи за планинитt. И
второ, липсва голtмо струпване на градове, което прави „гло

бусовата" метода мж чна за употрtбяване.
Оригиналната карта на България отъ която е копирана
тази карта е с ь мtрка 1 : 600,000. Единичната точка представя
500 души. Сега само около 550,000 души, т. е. точно 9¾ отъ
цtлото население, живtятъ въ 2604 селища, имайки по-малко

отъ

500 жители, така че повече отъ 90% отъ населението може

да се представи с~ поставяне на точка на мtстата, r дето хората
действително живtятъ; както въ планинскитt области, така и
въ другитt области, е нуждно малко обобщение. Единственитt
области, които

иматъ

селища съ

жители

по-малко

отъ

500,

еж Стара планина, Западна или Висока България и Източнитt
Родопи 1 ).
Въ картитt на de Geer rлобусит-в еж пµесметнати, като
единичната точка се вземе за малъкъ глобусъ съ обемъ 13 м. м.,
т. е. съ диаметъръ отъ 1·13 м. м. Въ настоящата карта се сч~те за
неудобно да се направятъ глобуситt пропорционални на населе
нието, поради употрtбата на различна мърка и различна единица
отъ de Geer. Така, че обемътъ на всtки глобусъ е преувеличенъ

петь пжти. Единъ rлобусъ,:напримtръ, който представя

10,000 ж.,

покрива толкова мtсто на картата, колкото .мрежата отъ точки·,
представяща 20 точки. Глобусътъ, който представя София (насе
ление 287,976) на оригиналната карта има диаметъръ отъ около
17 мм. и представя единъ обемъ отъ 2880 куб. мм., т. е. 5
пжти по-rолtмъ, отколкото ако rлобуситt и точкитt бtха право
пропорционални. Но понеже е невъзможно за окото да прецени
точно обема на глобуситt, не изглежда, че това е недостатъкъ;
и, за да се помогне на въображението, действителното число
на хората (въ хиляди), представени въ всtки глобусъ, е отбе·
лязано

до

него.

Обясн.ение на разпредп,лението на население.то (прило
жение

6).

При обясняването на главнитt черти на разпредtле

нието, пояснени въ картата, много ми помогна

труда на

проф.

Батаклиевъ 2).
,
"Отрицателнитt повръхности",

т. е. ненаселенитt мtст
ности се намиратъ напълно въ планинитt. Ма.'IОбройни еж по
стояннитt селища на височина повече отъ 1500 м. в. - горната
граница за узрtването на овеса и картофитt въ Южна Бълга
рия. Въ Стара планина и Срtдна-гора има малко селища надъ
1000 м., което се дължи на тtхното по-северно положение;
много такива се намиратъ, обаче, въ Пиринъ, Рила, Родопитt,
Осогово и Краище.
1 ) Вижъ картата при статията .Видове населени мtста въ България •
отъ А. С. Разбойниковъ, Изв. Б. Г. Д. !, 1933.
2 ) И в. Батак ли с в ъ,
Положение и раз предtление на селищата
и пр. Годишникъ на Соф. унив., кн. XXVII 2, 1931.

Разпре дtление на населението въ България

113

Като се обърнемъ къмъ населенитt повърхности, може да
разJ1ичимъ

1.

вида разпредtление на населението:

4

Д у н а в с к а р а в н и н а.

Въ Северна България

селата

еж разположени

главно въ

долиннит·в дъна, ~·дето водата е осигурена, като сухитt плата
помежду им ь оставатъ незаселени; благата имъ, разбира се, се из

ползуватъ . Въ западната половина (особно Ломската область) има
малко села извънъ долиннитъ дъна, но по къмъ изтокъ се
явяватъ села и на платата,
а въ далечния изтокъ,
въ Дели
Орм:энъ, гдето е по-сухо, селата еж по-равномtрно распръснати
по платата, каi;то и въ сухитъ долини защото вода въ изобилие
не се намира. Въ западната половина селата еж об икновено
по-rолъми отъ онъзи, които се намиратъ по наизтокъ. Два
твърде различни полу - нида се забелязватъ въ частьта съ пре·
д имно турски характеръ, n именно Тозлукъ · съ своитъ rолtми
отворени села, чифликчийски типъ, и Герлово, малка область
съ отчасти малки пръснати села 1).

2.

Кот лов и ни.

Въ всичкитt котловини въ Сръдна и Южна България из
пъкватъ две правила при разпред·вление на населението. Но и
въ дnетъ мtстоположението на селата е въ зависимость отъ на
мирането на вода. По първото правило еж селата разпространени
около ржба на котловината, r дето старитъ скали докосватъ но
витъ или алувиума, който образува сръдата на котловината. По
второтu правило еж села пръснати твърде равномtрно по сръ•
дата на по-rолъмИ1ъ котловини, гдето почти всъкжде вода
лесно

може

подземното

да

се

получи

ниво

на

водата

чрезъ
е

плитки

кладенци,

понеже

високо.

Въ Маричината низин:1 (областьта Пазарджикъ Плов•
дивъ), въ Старо-Загорската, Сливенската, Айтоската котловини
и Бургаското поле, селата еж разпредtлени главно по второто пра
вило, защото макаръ че се сръщатъ примtри отъ първото, пол
ското пространство е толкова rолtмо, че тъзи по второто прео
бладаватъ. Въ Софийската равнина и задбалканскитъ полета
селата отъ второто правило личатъ повече, отчасти благодарение
на това, че ржбоветъ на тtзи равнини еж далече по остри. Въ
Софийското поле се намиратъ около 125 села: 45 отъ тъхъ
се

разполаrатъ

на

края

на

котловината

при

съединяването

на

предитерциерни скали съ терциерни или следъ-терциерни обра
зувания; сжщо намираме 24 села разположени по друга rеоло·
rическа

граница, по

съединяването

на

стари

съ

нови

алувиални

почви
въ
срtдата
на
равнината.
Въ Розовата
долина
има 62 села, отъ които 20 еж разположени на края па котло1 ) В. Ма рин о в ъ ,
Известия иа Бъпr,

reorp.

д•во

Герлово. И~в. Б. Г. Д.

II, 1934.

Стр.

226 - 230.
8
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Pcilotoioic.

M(!tOJ.Oi.t.

'Pliocent.

'Pltibloctм.

2. Геологическа скица на Казанлъшката розова долина.
Esquisse geologique du bassin des roses de Kazanlak.
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вината при допирането на стари съ ноаи скали (обр. 2). Сжщитъ
общи правила се забелязватъ въ селищата на междупланинскитt
котловини въ Югозападна България, като Чепинската. Разлож
ката и Петричката.

3.

Х Ъ Л М И С ТИ 3 е М И,

Отъ топогrафска гледна точка една трета отъ България
може да се счете хълмиста. Въ тtзи области поселването е
главно въ долинит-в, ~·дето и снабдяването съ вода, и движе

нието е най-лесно. Тукъ спада по-rолtмата часть отъ югоиз
точната поJювина на страната, вълнообразенъ теренъ образу
ванъ

отъ

сравнително меки

терциерни

наноси

и

вулканичесюt

скали . Сжщото общо правило е за забелязваае и въ разчлене
ната часть, която заобикаля ненаселенитt области въ Балкан
ската верига и Срtдна гора, макаръ и селата общо взето да
еж

4.

по-малки.

Планински.
Характернитt селища въ планннскитt области еж ма х а

•

ли т t или к о ли бит t, които се намиратъ: а) въ Стара-пла
нина на изтокъ до Котелъ, б) въ Западната и Сжщинска Срiщ
на гора, в) въ Родопитв (като включимъ всички планини отъ
басейна на Арда до Осогова и Крайще) и г) въ югоизточния
край на страната. Колиби има най вече въ Срtдна Стара-пла
нина и на западната граница, въ Кюстендилска околия.
Пръснатото заселване на тази ~:-ранична область е напра
вило последицитt отъ бележенето на нови политически граници
още по-болезнено и мжчно. Подобни пръстнати селища, но на
по-низка височина се намиратъ въ Източнитt Родопи (доли
ната на Арда) 1 );
тt могатъ да се смtтатъ като преходенъ
видъ между хълмисrитв и планински повърхности.
Въ заключение, главнитt течения въ движението на на
селението еж резюмирани въ една карта, обр. 3, която показва про

центното измtнение на общото население въ всtка околия отъ
преброяването 1926 до това въ 1934 година. Презъ тtзи осемь

години общото население е нарастло съ 11 °!о, така че картата е
засtнена да покаже где прирастътъ е по-голtмъ отъ 11

¾-

Най-яркото увеличение е въ Софийската область; това се дължи
на растежа на столицата и Перникъ съ минитt. Пловдивската
околия сжщо показва голtмо увеличение, дължейки се пакъ
главно на растежа на самия градъ. Това значително увеличе
ние въ голtмината на градоветt е знакъ на тенденцията на

населението да се преселва въ

градоветt; една

дача въ цtлия свtтъ, която току-що

България. На Дунавския
1 ) И в. Батаклиев ъ.

Стр.

160 - 213.

брtгъ

болезнена за•

захваща да

населението

се

вълнува въ

е

увеличило

Долината на р. Арда. Изв. Б. Г. Д.,

11. 1934·

-------- -
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-
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благодарение на отводняване и заселване на бtжанци; въ Дели
Ормана има подобрение на водоснабдяването; въ юrо-западъ
(Петричко) на иригационни мtрки и пресушаване аа предотвратя•
ване на маларията, докато въ Бургаската область на отводня
ването и заселването на бtжанци, се дължи увеличението на
населението.

Въ голъма часть отъ страната, увеличението е било по
малко отъ срtдното. Освенъ по самия Дунавъ, намалението е
характерно въ цtла Северна Българи; това се дължи безспорно
на свtтовната земедълска криза, особно въ зърненитt пазари,
В1:\о които тази часть на България е живо заинтересувана. Около
Трънъ, въ крайния з~падъ, нtма никаква промtна, като
ствения

прирастъ

е

уравновесенъ

съ преселване

есте

въ други части

отъ тази бедна область. На югъ, въ околиитt на Ивайловградъ
и Кърджалий, имаме действително намалеtiие на населението,
което

се

явява

като

последица

на . тур,ското

и

помашко

изсел

ване изъ България.

DISTRIВUTION

DE LA POPULATION EN BULGARIE

С' est le resume de la conference faite par М. S. Н. В е а v е r,
professeur de geographie, а 1' Associ 2tion pour le Progres des
Sciences. Tout d' abord М. le professeur Beaver passe en revue
les principales influences topographiques sur 1' habltat, sur la distribution de la population dans les villes et dans les villages ainsi
que sur les professions. Ensuite il traite !а question de la densite
de !а population en Bulgarie, en annexant dans се but une carte
elaboree d' apres !е systeme du professeur Sten de Geer. А !а fin
М. !е professeur Beaver donne quelques eclaircissements sur !а
distribution de !а population.
0

Варненскит~ еэера
Приносъ нъмъ опознаване т-hхната хидрография
и хидробиопоrия

отъ

1\. Въпнановъ

Двет-в варненски езера - Варненско и Гебедженско - еж
разположени въ една долина съ посока W-0, оградена южно
отъ височинит-в на Авренското плато, а северно отъ Франген
ското плато. На западъ долината се разд-вля на два клона: се
веренъ - долината на Девненската р-вка, и юrозападенъ - доли
ната на Провадийската р·вка.
Езерата се подхранватъ предимно отъ Провадийско-Дев
ненската р-вка, образувана отъ сливането на Провадийската. (са
300 1/s) и Девненската рtка (са 3,700 1/s). Тази р-вка се влива
въ западната часть на Гебедженското езеро, а последното из
лива водитt си чрезъ каналъ въ Варненското езеро.
Освенъ
този rлавенъ притокъ,
колко , малки поточета.

двет-в езера приематъ водит-в и на н-в
Въ Варненското езеро сж.ществуватъ и
подводни извори (единъ такъвъ има не далечъ отъ Аладънскит-в
кариери). Подробности по орохидроrрафията на езерата и осо-

06р. 1. Стариятъ каналъ между Варненското езеро 11 морето.
Der alteste Капа! zwiscl1en dem Varnasee und dem Meere (vor 1880).
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Варненскит~ езера

бено по геологията на тtхната околность могатъ да се намtрятъ
въ работата на Д-ръ П. Го ч е в ъ, 1934.
Първоначално Варненското езеро, чието ниво е било то
гава са 1·40 м. надъ морското,
се е оттичало чрезъ единъ
естественъ, разклоненъ, плитъкъ каналъ. Твърде отдавна отточ
ната вода на езерото е била вкарана въ единъ отчасти регули·
ранъ ржкавъ на този каналъ, гдето силата и е била използувана
за воденици. Този ржкавъ се е откривалъ въ зоната на сегашния
кей (обр 1) ; поради прtчката, която е представялъ при построй

ката на кея, той е билъ отведенъ на югъ (оноло
използували

западната

часть

на

неговото

г.), като

1900

дотогавашно

корито.

При това .регулиране· (И шир к о в ъ. стр. 12) на канала езер
ното пиво е спаднало съ 40-50 см. Този каналъ е изобразенъ

ю

с
Обр.

1. 4. -

2.• Регулираниятъ " каналъ между Варненското езеро и морето.
пристанището, 2. - новиятъ каналъ , 3. - .рсгулираниятъ" кан а лъ,
езерото. Der alte (3) uпd der neue (2) Капа! zwischen dem
See (4) und dem Meer (1).

на нашия обр. 2. Това положение е било заварено въ 1907 г.
при започване прокопаването на сегашния каналъ дълъгъ 2
клм., широкъ 50 м., дълбокъ 5 м., пр~вършенъ въ 1909 г.
Отварянето на този каналъ стана причина
за изравняване на
езерното ниво съ това на морето, а освенъ туй то позволи ши
рокъ

достжпъ

на

морската

вода

въ

езерото,

поради

което по

следното се осоли твърде бързо. Днесъ неговата соленость
е= '/ 4 отъ морската такава.

(S)

До недавна дветt езера бtха свързани чрезъ естестnенъ
кривуличещъ и недълбокъ каналъ. На негово мtсто презъ 1923 г.
биде прокопанъ
широкъ (30 111.) и дълбокъ (2 5-3·5 м.)
каналъ (обр. 3), поради което нивото на Гебедженското езеро
се сниши съ около 2·2 м. и се изравни съ морското, като _дъл
бочината му спадна отъ са 6 м. на са 3·5 м. Презъ този каналъ
понастоящемъ навлиза солена вода отъ Варненското езеро въ
Гебедженското езеро. вследствие на което водата на послещюто
по~<азва известна, макаръ и много с;лаба соленость.
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Въ една моя недавна излtзла работа върху нашитъ бра
кични води е засегната подробно хидрологията на варненскитt
езера. Тамъ е даденъ сжщо тъй и единъ изчерпателенъ кри 
тиченъ

прегледъ

на

всички

дотогавашни

изследвания върху сж

щия въпросъ. Въ настоящата статия ще разгледамъ накратко
всички излtзли до сега работи върху варненскитt езера, като
ще резюмирамъ резултатитt отъ миналата своя работа, а освенъ
това ще изложа и резултатитt отъ наблюденията си върху тtзи
езера, извършени презъ последната

година.

Въ литературата и въ картит-в Варненскит1, езера се означаватъ съ
по н1,колко имена (Девненско , Горно и Долно

Девненско,

Горно и Долно

Гебеджснско и пр.). Азъ ще употр1,бявамъ за горното езеро, разположено
до с. Гебедже, името Гебедженско, а за долното езеро - това, което мие и
града Варна, името Варненско езеро.

Обр. 3. Стариятъ (де б с л а, ч е р на л и ни я) и новиятъ (д в о й н а
лин и я) канали между двет1, езера. - Der altc (dickc scl1warze Liпie) uпd
der пеuс (doppelte Liпie) Капа\ zwischeп dеп beideп Sееп.

1.

Първитt писани сведения

за Варненското езеро,

инте

ресни отъ хидрографско ГJiедище, намираме въ английската морска
1,арта, снета въ 1854 г. 11 издавана нtколко пжти подиръ топа,
с;1едъ по-малки и по-го;1tми поправки. Тази карта е твърде
ценна поради това, че тукъ намираме единствения ситуациопенъ
планъ на стария, естественъ, отчасти регулиранъ, каналъ, свър

зващъ езеро10 съ- морето . На картата е представена и една часть
отъ езерото съ о:rносително твърде вtрна контура и точни данни

за дълбочината му . На нашия обр. 1 е дадено копие отъ едно
отъ изданията на тази карта (1905 г.).

2. Планъ на Варненското езеро е даденъ и въ голtмата
руска карта на България, снета следъ освобождението.
3. Голtма заслуга за опознаването на Варненското езеро
се пада на лейтенантъ С т ой к о в ъ, който въ 1897 г. състави
подробна батометрична карта, възъ основа на извършенитt отъ
него

3800

лотувания

Тази карта е твърде точна и е необходимъ

наржчникъ за всtки, който се занимава съ каквито и да е изуч
вания на езерото. Понастоящемъ тя се нуждае отъ нtкои не
значwrелни корекции на нtкмко пункта, именно тамъ, гдето еж.
били изхвърляни материалит-Ь отъ прокопаване1'0 на каналитt и
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въ зоната около устието на долния каналъ,

която при поставяне

на дока б-в отчасти издълбана .

4. Възъ основа на картата на л. Стойко в ъ, г. проф.
И шир к о в ъ пу6,1Икува нъ 1903 г. една подробна морфоме
трична

студия ,

въ

която

еж

дадени

твърде ценни данни за раз

мtрит'Б на езерото, нtкои отъ които ще предадемъ тукъ

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Площь
18·91
Дължина, мtрена по срiщната J1иния 14·7
Срtдна ширина .
1·3
Най- гол 'БМа дълбочина
.20
Кубическо съдържание
183,300,000

клм. 2
клм.
клм.
м.
м. 3

Дължина на бр,Ьговата линия

клм.

33,4

:

Тtзи данни се отнасятъ за периода нреди прокопаване на
долния
нето

на

каналъ,

значи

езерното

търпятъ

известна корекция

поради спада

ниво.

5. Въ 1911 г. рускиятъ хидробиологъ 3 е р но в ъ, изве
сгенъ съ своитt. проучвания върху Черно море, посети българ
ското крайбрtжие. Между другото той е направилъ нt.кои на
блюдения и върху хидрологията на варненскитt. езера, резулта
титt отъ които намираме въ работата на Л е б- е д и н ц е в ъ &
Тих i й (1912).
тие, че тогава,

3 е р но в ъ е направилъ забележителното откри
1911 г: - значи 2 години следъ прокопаването на

канала - S на Варненското езеро е била такава, каквато е и по
настоящемъ. Сжщо тъй той е констатиралъ още тогава ct.po·
водородъ

на езерното дъно

-

rазъ,

ю1къвто и сега

се наблю

дава- тамъ.

6. Недавна излt.зе една работа отъ директора на Варнен
ската хидробиоJюгична станция и преподаватель по хидробиоло
rия въ Университета, г. Па спал е в ъ, въ сътрудничество съ
химика г. Пен е в ъ, посветена на хидрологията на Варненското
езеро, Авторитt еж успtли да установятъ катокалиния въ езе
рото, както и H 2S на неговото дъно. Въ тази работа еж засег
нати

въ

редица

езерото,

морска

вода,

важни

за

въпроси,

като

темперирането

за газовата

на

напр.

въпросътъ

езерото,

економика,

за

за теченията

прииждането

разгледано е

езерото

на

като

хидрологиченъ типъ и пр _ За съжаление, обаче, въ разглежда
нето тъкмо на тtзи въпроси е проявена една тъй дълбока не
ориентираность на авторитt. въ областьта на хидрологията, както

и е дна нескрита тt.хна склонность да нагаждатъ фактитt къмъ
заключенията си, щото тази тt.хна работа губи голt.мъ процентъ
отъ значението си. (Въ моята работа еж дадени преценки върху

стойностьта на нtкои отъ сжжденията на авторитв, стр. 10, 1],
18, 38, 44, 57). Отъ друга страна и суровиятъ матеµиалъ на тази
работа, числ~нитt. данни за S и t0 , не моrатъ да се взематъ
подъ съображение, понеже авторитt еж си служили при своитt.
изследвания съ единъ апаратъ, който работи твърде зле (Гл.
подробното описание и точнитt, несхематични образи на този
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апаратъ въ специалната работа на Па спал е в ъ, Int. Rev., Bd. 29;
rл. сжщо обяснението за действието на апарата, както и твърде
красноречивия схематиченъ образъ на последния въ моята
работа, стр.

11 ).
7. Напоследъкъ r. Па спал е в ъ издаде единъ новъ свой
трудъ (1936 r.), въ който прави опитъ да защити позициитi, отъ
горната своя работа срещу нi,кои отъ моитi, бележки за тi,х
ната нелоrичность и абсурдность. Понеже този трудъ
е отъ
чисто

полемиченъ

характеръ и

не

представлява

наученъ инrе

ресъ, то затова не ще го р,tЗrлеждаме тукъ. Може само да от
бележимъ, че тукъ еж направени нови груби грi,шки отъ автора
по отношение хидрологията на Варненското езер::1, както и по
отношение методиката на неrовитi, изследвания на езерото.
8. Презъ лi,тото 1936 r. излi,зе една работа отъ химич
ката r- жа Андрейчев а върху концентрацията на водород
нитi, йони (рН) и електропроводностьта (К) на водата отъ Вар
ненския заливъ и Варненското езеро. Авторката е проследила
вертикалното разпредi,ление на рН и К,
както и промi,нитt,
които тtзи свойства търпятъ въ течение на денонощието и въ

течение на единъ месецъ. По отношение на Варненското езеро
авторката е установила, че рН се движи, за различни пунктове

и дълбочини, въ граници

3 09-8·24,

а Н

-

въ граници

0·020005

и 0·025895. Въ таблицитi, еж включени данни и за i 0 на всички
онi,зи дълбочини, отъ които произхождатъ изследванитi, проби
вода.

Даннитi, на тази работа ,

включени въ таблицата,

даватъ

основание за с:1едната бележка. На 3. IX. 935 r. авторката кон
статира, че
въ 5 ч. сутриньта на 20 м. дълбочина е 14°; само
9 часа по-късно
отскача на 20·5° !, а вечерьта е 18 5о. На дъл
бочина 15 м. fO бива 14° resp. 1901 Това тъй рtзко отскачане

to

to

на t° за .единъ и сжщъ пунктъ- се дължи, очевидно, на об
стоятелството, че пробитi, вода въ тритi, случая произхождатъ
отъ раз л 11 ч ни водни ма с и 1 ).
Следователно, заключението на авторката - "on а mesure

avant le lever du soleil un рН plus eleve que dans 1' apres-midi
et le soir" - е не напълно основателно; изобщо за промrьн.и
презъ _ден.онощието въ нейния случай не може да се говори.
9. Въ следващитi, страници на сжщото списание е помi,
стена една статия отъ r. Инж. Божковъ върху Варненското
езеро. Тамъ четецътъ ще намtри твърде интересни данни за
миналото

на езерото,

за прокарването

на

канала и пр.,

както и

н1:;кои данни за неговата S.
10. Въ rоревизираната моя работа

еж изложени резулта
титi, отъ нъколкоrодишнитi, ми наблюдения върху хидрологията

1) Указанието на авторката, че nробит-t вода еж вземани отъ едно
и с ж що м i; сто (стр . 62) съвсемъ не изключва намi;сата на нi;кое под
водно течение, което за кжсо време би - nромtни-ло напълно ситуацията на
дъното.
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на Варненското езеро. По-основно еж засегнати тамъ
качестnа, които разкриватъ

S

и

to -

най- добре сложностьта на хидроло

rическитt особености на Варненското езеро. При тtзи свои изуч
вания

можахъ

да

установя

следното.

Варненското езеро е катохалиненъ басейнъ съотносително

висока S (11-15°1оо).
прtсна вода (4 m3/s)
височина

поради

Въпрtки непрекжснатото прииждане на
се поддържа на една почти постоянна

S

непрекжснатото

прииждане

на солена

морска

вода. Тази морска вода навлиза чрезъ обратното долно течение
въ канала 1 ). Тозn потокъ солена вода, като по-тежка отъ езер
ната вода, продължава да се движи въ езерото по най-голtмия
наклонъ на неговото дъно, т. е. по линията на фарватера, като
губи непрекжснато отъ своята S вследствие размиване съ по

СJiабо солената езерна вода , която я припокрива. Тъй този обра
тенъ дъненъ потокъ стига, губейки непрекжснато отъ своята S,
до изобата 10 м. Отъ тукъ нататъкъ той не продължава да се
движи

по

дъното,

а

започва

да се

провира

въ

междинни

дъл

бочини - между 8 и 1О м. дълбочина . Причината за това е тази,
че подъ изобата 1О м. езерната вода е по тежка, отколкото тази
на обратното течение. Това положение се наблюдава презъ лt
тото и есеньта. Презъ зимата, когато силнитt, и студени вt,трове
размtсятъ водата издъно, вследствие на което катохалинията
изчезва,

и

когато

отъ

морето

започва

да

идва

по-тежка

вода

(по-тежка затова,
защото презъ зимата черноморската вода е
най-солена , а още и поради сгжстяването и вследствие низката to),
обратното течение следва неотклонно все дъното чакъ до най
голt,митt, дълбочини, като продължава въ този свой пжть до
най-западнитt, части на езерото. По този начинъ отново се на
трупва въ по-дълбокитt, езерни части тежка вода, отново се
създава, значи, катохалиния. По тази причина, когато напролi,ть
започне да идва по-лека морска вода (поради по - високата 0 и
по-ниzката S на черноморската вода по това време), обратното

t

течение

отново се

отклонява

отъ

дъното и

започва

да

тече

въ

междинни дълбочини. Значи обра т но то д ъ н но те ч е ни е
се превръща отново, тукъ, въ езерото, въ о б р ат но м е•
ж д и н но т е че н и е. Както обратното дънно, тъй и обратното
междинно течение достигатъ до най-западния дt,лъ на Варнен
ското

езеро.

Измt,стянето на леглото на обратното течение въ меж•
динни дълбочини става причина за изолирането презъ единъ
голвмъ периодъ отъ годината на долния пластъ вода (отъ 10
м. до дъното). Този пластъ остава незасегнатъ отъ общитt
езерни циркулации, именно тtзи, които носятъ отъ повръх
ностьта и отъ морето 0 2 ; значи, долниятъ пластъ презъ периоди
1 ) Об ратни д олни или дънни течения
с ж щес т вуватъ въ всички к а
нали и протоци , свързващи басе й ни съ различна S (Босфора, Гибралтаръ
и др.).
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на своята изолация 11,е се провrьтрява. Поради това неговиятъ
0 2 се изчерпва, а на мi,стото на последния се появява и натрупва
H2S. Презъ зимата, когато водата въ езерото се размi,си издъно,
H2 S, естествено, изчезва. Съ изолирането на долния пластъ

Обр.

Надлъженъ nрофилъ на Варненското езеро.

4.

Положение на обрат

ното течение (дtсната стрела) nрезъ лtтото. Хоризонталната линия въ ср·в
дата

представлява

границата

между

горния

wahreпd

Liingsprofil des Varnasees

и

долния

пластъ.

des Sommers.

~--✓

Обр.

5.

Надлъженъ профилъ на Варненското езеро. Положение на обрат
ното течение (дtсната стрела) презъ зимата.
Liiпgsprofil

презъ

не

на

des Varnasees

късна пролi,ть започва

N2S

въ

него.

Този

wiihreпd

наново

газъ

се

des Winters.

появяване

и

натрупва

появява най-напредъ на

дъното и пост е п е н но завладява цi,лиятъ доленъ пластъ.
и~олирането на долния пластъ се отразява и на неговата термика :
презъ лi,тото той се стопля твърде бавно и то чрезъ топло

проводность

отъ

горния пластъ. Тогава езерото показва много

ясно изразена анотермия. Въ спокойни зими, когато долниятъ
пластъ остава неразмi,сенъ съ горния (напр. XII. 1934 г.; гл. стр. 22,

7), то той може да запази достигнатата презъ есеньта t0
(13-14°), въпрi,ки чрезмi,рното изстиване на водата отъ горния
пластъ (8-9°). Езерото въ такъвъ случай показва много ясна
фиr.

катотермия.

На даденитi, тукъ · обр. 4 и 5 ;е представено нагледно
леглото на обратното течение, което' иде отъ морето. Презъ
л-втото (обр. 4) течението се хлъзга надъ изолирания доленъ
пластъ, а презъ зимата (обр. 5) то тече все по дъното.
Презъ есеньта се наблюдава понi,кога, че обратното мор
ско течение

вкарва

отведнажъ

значителни маси вода,

по-тежка

отъ тази на придънния пластъ. Въ такъвъ случай то се впива
като клинъ въ долния

си

to

пластъ, като създава,

поради

по-високата

отъ тази на последния, дихотермия (табл. VIII).
Обратното течение достига и навлиза въ .боаза" - тi,с
ната, най-западната часть на езорото, представяща около 1/ 50
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отъ цълата езерна площъ и дълбока не повече отъ

6

м. Тукъ,

въ боаза, се наблюдава на дъното S по-rолъма, отколкото из
точно отъ боаза на сжщата дълбочина. Значи тукъ става едно
покачване на изохалиннитъ линии или, можемъ да кажемъ, на
обратното течение (табл V, стр. 224). Това покачване на теж
ката

вода

се

дължи

на

всмукателната

сила,

1<оято

упражнява

изтичащиятъ отъ боаза правъ повръшенъ токъ 1 ). Понеже въ
боаза обратното течение се движи всъкоrа по дъното, · то за
това тукъ не се изоJ1ира доленъ пластъ вода. - Въ боаза при
ижда водата отъ Гебедженското езеро, която е почти напълно

сладка (S

=

са 1-2°1оо). Тази после~ната се наслагва върху по

тежката, прииждаща отъ източния дълъ на езорото вода, като по
такъвъ начинъ се създава (особено въ западния дълъ на боаза)
много ясна катохалиния. Изти.чащата отъ боаза вода има твърде

висока S и почти равна на тази отъ коя да е часть на езорото
на изтокъ отъ тукъ. Боазътъ представлява следователно пред
верие на осоляването на водата на Варненското езеро.
Възъ основа на изследванията си върху хидрологията на
Варненското езеро дадохъ . следната характеристика за това

последното: Варненско.rпо езеро е единъ басейнъ съ перио
дично изолиране на еdин.ъ долен,ъ пластъ по-тежка вода

cz

съ периодично натрупван.е я,а H2 S въ този последния.
Варненското езеро тръбва да причислимъ къмъ с t ров о до родни т ъ басейни, като каквито еж познати следнитt :
1. Черно море, 2. Каспийско море, 3. Балтийско море (нtкои
твърде ограничени негови зони), 4. ез. .Моrильное ·, 5. Hemmelsdorfersee, 6. Ritomsee, 7. Mofjord, 8. Вайсово ез . 9. Lac de
la Girotte, 1О . Езеро при Стокхолмъ , 11. ез. Mendota, 12. Rotsee,
13. Hallwilersee, 14. ез. Кучукъ,2) 15. Sacrower See (L. М ol l е r),
16. ез. Osonesanko (S. У о s h i m u r а). Общо за сtроводород
нитt басейни може да се каже следното : H 2 S има l. минеро
rененъ (т. е. внася се отъ подводни извори) и 2. орrаноrененъ
произходъ. Въ вторип случай се образува а. чрезъ разпадане на
сулфати и б. чрезъ гниене на органически материали. Задържа
нето и натрупването на H 2S е възможно само въ он:взи водни
басейни, въ които сжществува единъ придъненъ пластъ по
тежка вода, която не се провътрява. Ако се създадатъ условия
да проникнатъ и въ този пластъ течения, които мъкнатъ 0 2 ,
то H 2 S изчезва. Варненското езеро спада къмъ периодич
нит·в сtроводородни басейни.
По отношение на Гебедженското езеро, което до появя
ването на моята работа не бt изследвано отъ никого, можахъ
1 ) Подобно . ,,всмукване"
на
по-солена
и
по-тежка
вода
е на
блюдавано въ устията на нtкои голtми рtки (гл. К r i.i m m с 1, Handb. der
Oceanographie, т. II, стр. 477).
2) Изброенитt
до тукъ езера еж разгледани въ моята работа,
стр. 33-36.
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да установя следното : въ канала между дветt езера сжще
ствува обратно дънно теqение. То достига обикновено до къмъ
срtдата на канала ; веднажъ само бt констатирано qакъ въ

наqалото на канала. Въ езерото
вено езерото

бива

S достига около 1¾о• Обикно- ·
( XII. 34, гл.

хомохалинно и твърде рtдко

Вълк а но в ъ, 1935, табл. 1.) съ катохалинно наслоение, т. е.
съ единъ придъненъ пластъ по-тежка вода. Този пластъ по
тежка (по-солена) вода прои злиз а вtроятно отъ обратното дънно
теqение,

констатирано

въ

канала,

което

Т АБ Л ИU А (Т ABELLE)

при

9. IX.
Ст ан ц ия

(St ation)

слуqаи

20. IX.

1

11

известни

I

2

3

1

>2 1

18·1

1

2

1

1

1

9 m

20·9

11
12
13

-- --

17·9
--16·4
19·1

- ~

---

-

15·4

14·8

--

-- -

.

15

--

20·1

.

14

--

18

14 ·а

13·9

-

--

13"8

13·7

с р

t

д на

•

на

9.

и

16'1

- -- · - - -

16'4

-

16·3

-- - 15·1

-- - -

,_

16·5

20. IX. 19 36.
(mittlere ta g lich e) t 0
,,
t0
•

=
=

д не в н а

•

---

12·3

12·2

"
t

9, IX. 20, IX. IX. 936. -

16·5

-

-- -- -- -

-- -- -

1

18·1

--1-;;-

20 •5

-

1

19·6

----

.
.
.
.

10

20·7

tO -

20·8
16·0
18"4

достига не само до езерото, но ще да нахълтва и въ него. До
своето изqезване, което се дължи вtроятно на по-силнитt
вtтрове, солениятъ пластъ се държи независимо и въ термиqно
отношение, като се създава понtкога въ зависимость отъ
сезона и юiтотермия (напр. XII, 34, на повръхностьта 7°,
на дъното 10°) .

Следъ прокопаването на канала меж ду Гебедженското
езеро и Варненското езеро и следъ спадане на нивото на пър
вото,

неговата

площь

тя възлиза на около
Вълкановъ, 1935),

се намали твърде много. Понастоящемъ

3800

декара

(други

подробности

гл.

Варненскитъ езера

Въ

127

следнитt редове ще изложа наблюденията

си върху

хидрологията на Варненскитt езера, които извършихъ презъ
последната година. И сега пакъ моето r лавно внимание бъ

спрtно върху f;O и S на тtзи два басейна.

Новитt изследвания потвърдиха напълно гореприведената
моя характеристика за Варненското езеро. И презъ последното

лtто {1936) водниятъ пластъ отъ дълбочина са 10 м. до дъ
ното бъ изолиранъ отъ общитt езерни циркулации, поради
което,

както

и по-рано, въ него се бъ

12°

16°

натрупалъ

H2S.

Презъ

18°

От

4 "

8 "

12.

16.
20.
Обр.

Die

Температурни криви за 9. IX ( 1 ) и 20. IX
Temperaturkurveп ftir 9. IX ( 1 ) uпd 20. IX (

6.

( II ).
II ).

следващата, токущо изтекла зима този rазъ бt пакъ изчезналъ
напълно.

Твърде ценни наблюдения върху f;O на Варненското езеро
извърши сту дентътъ - естественикъ r. С т. Сто я но в ъ презъ
началото и края на м . септемврий 1936 r. на 3 ре с п. на '2
станции. Докато при първото наблюдение (9. IX) и на двегt
станции, на които е било снето вертикалното разпредъление
на 0, последното е показвало ясно анотермиченъ характеръ (табл .

t

наблюдение (20. IX) кривата за t0 е съ 3 max.
6). За единъ периодъ отъ 12 дни t 0 на дъното
се покачва отъ 12° на 16·5°. Очевидно тази по-топла водна
при второто
и 2 min. (обр.

I)

маса е била довлtчена въ интервала между дветt наблюдения

чрезъ обратното течение . Кривата за
нататъкъ

много ясно, че въ този

t0

отъ

20 XI.

показва по

сжщия интервалъ обратното

течение се е отклонило най-малко п о не два п ж ти отъ своето
.лtтно легло" въ междиннитt дълбочини (8-10 м.), като единия
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пжть е

нахълтало

залегнало

на

въ

дълбочина

Направеннтt отъ менъ на
навредъ

13-14

м. ,

а nтория пжт1? е

дъното.

29. IX. 36

изм-врвания показаха

типична анотермют, а сжщо тъй и едно

бавно покач

t

ване на дънната 0 отъ W къмъ Е (табл. II.). Слецъ описаната
ситуация за 20. IX. тtзи факти показватъ, че обратниятъ токъ,
който е

Станция

нахълтвалъ с,тъ

(Station)

1

12

време

на

време

въ

доJшия воденъ

ТАБЛИЦА (Т ABELLE)

11

3

8 : 9 : 10

1

r--м--а--кс--.--дъ__л__б__о__чи__н__а__ ___3~,--4~,-5-
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1

5

1

7

1

1

11

Um

19·4119·5

5·5 [ ~ -- - 1- 15 115·51

Оm

19·81

1- - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - -

12

1

14

12 117·31 17 1 11 117·7

19·6

119·8

1

-

~

19·8

4 "

19·0 19·4

19·4

19·1

7 " 18·2

1и ~

8 • 18·1 18·2 18·5

119·5
19·5

l 19•2

17-~--1------------~-o,i.,_,_ -- ---- -- --- 5

13

3 • 19·2

- - - - - -- -11 - - - - - -

3 •

19·2

111

---- - - - - - - - - - - - - - - -

20·0

2 "

1

-

-

---18--7-9-. -17--5-17--5 10

„

;8·3 1-18- -5 -

16·8 16·8 15·8

19·5
--19--5

- -19·3 19·0

18·3

11 . 15.6

18·1 18·1

18·4

12. 14"7 15·5

16·5 17·5

17"4

15. 14·4 14·5

15"3

17·4

-

-

--

--- - -

-------

t:_______. . ;.__1_1_4._8_ _ _ _15_·6.·.
t
Ср

пластъ,

на

29. IX. 936.

-t д на дневна (mittlere taglichc) t 0

е влияелъ

по-силно

въ източната

=

19·6

половина на езерото.

Единъ друrъ фэктъ отъ тази дата заслужава да бжде споме
натъ: въ

източния край

на

най- дълбоката зона на дълбочина

13 -14 м. липсваше както H2S тъй и специфичниятъ за ctpo •
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водородната

вода

на
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Варненското езеро сапропе ленъ1)

план

ктонъ, докато надъ и подъ тази дълбочина този rазъ, както и
сапропелниятъ

планктонъ

можаха

да се установятъ много лесно.

Този фактъ стои въ хармония съ констатацията отъ

20. IX

и

може да се обясни съ нахълтването на обратното течение - което
носи 0 2 и следователно унИi:цожава H2 S - въ дълбочинаlЗ-14 м.
Температурнитt криви въ боаза отъ 29. IX показватъ ту
анотермиченъ,
ту
катот~рми,,енъ
характеръ особености,
които

еж

констатирани

и

по-рано

тамъ.

От

4.

8•

12 .

16.

20.
Обр.

7.

Температурни криви за станция Чайка за датитt
Temperaтurkurven am 6. XI (1) und am 4.

6. XI (1) и 4. XII. (11).
XII. (11).

Началникътъ на Метеорологичната служба при Дирекципта
на въздухоплаването, r. Не r е н ц о в ъ, бt пакъ тъй любезен ь
да нареди да се правнтъ измtрвания на 0 и презъ последната
есень, реJултатитt отъ които давамъ въ табл. 111. Наблюде
нията еж правени пакъ на една строго опредtлена станция
срещу летище Чайка и еж започнати на 10. Х . 36 г. при една
слабо изразена анотермия ; на 30. Х, 6., 11. и 19. XI е конста •
тирана слаба мезотермия ( обр. 5, 1), докато при следващитt

t

две

(обр.

наблюдения

7, 11).

и при

данни за

липса на

S

и

H2 S

1 ) Сапропелни

02

констатирана

останалитt. следващи

При

на

е

много

ясна

катотермия

Катотермия, само че по-слабо изразена, е констатирана

данни
презъ

Известия на Бъпr.

reorp.

този

организми

и присжтствието на
д-во

измtрвания,

за

fJ

правени

следъ това.

за други станции, както и на

периодъ, трудно би било да се

наричаме тtзи, които

издъ ржатъ липсата

H2 S.
9
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станало първото основно размъсване на

водата въ езерото. Съ голъма доза въроятность може да се
твърди, че това размъсване е станало презъ втората половина
на м. октомврий. По-късно еж станали това съ сигурность
може да се твърди - още нъколко размъсвания, · предизвикани
отъ силни и студени вътрове. За това свидетелствува бързото

падане на
докато на

t 0 въ почти цълата дълбочина на
19. IX t0 iiъ всички дълбочини е

езерото. Тъй напр ,
около 13°-14°, при

следващето наблюде~ие отведнажъ тя се явява почти навредъ
понижена с ь

5-6° 1 Това

изстудява не е било предизвикано, както

за това може да се сжди отъ дневницитt на метеорологичната
станция въ Пейнирджикъ, отъ силнитt NW вътрове на 26. и

27. XI,

които еж достигнали

13 m/s

и еж траели по

4-5

часа.

Тъзи вtтрове еж размtсили водата, както се вижда отъ таблица

не до дъното, а до 13-14 м. дълбочина. Сил
ниятъ вътъръ отъ 3. XII. 36. духащъ презъ цtлия день съ
скорость 14 m/s, отново е _ разбъркалъ водата до 15 м. дъл
бочина, като я изстудилъ съ около 1

III. (28. XI).

°.

Т АБЛИUА (Т ABELLE)
От

4-1

4 •

3·96

5 •

3·95

6 •

3•94

8 •

3·1

10 .

3·1

12.

2'48

13 •

2·40

14 .

з·1

16 •

3·36

18 .

3·50

t0

1. III. 36 1. 11. 36-

на

IV

3-2

1. III. 936.
(mittlere taglich) t 0
месечна ( • monatllche) t 0

ср ъдна д невн а

Въ нашата таблица

III.

=

5.7

= 3·7

еж включени и данни за силата и

времетраенето на нtкои по-силни вtтрове отъ тази есень. Така
нагледнр изпъква връзката, която сжществува между
вtтрове и размtсването

resp.

силнитt

изстудяването на водата.

Въ началото на мартъ, следъ като езерото е било вковано
въ ледъ около 10 дни (съ прекжсване отъ 25. 1 до 7. Il),
кривата за t0 въ източната му половина бt дихотермична
(табл. IV.). Поради силнитt и студени вtтрове по него време
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не можахъ да снема повече отъ единъ профилъ. Ето защо, не
бихъ могатъ да кажа дали по-високата t0 на дълбочина 14 - 17 м.
се

дължи

на

тази по-топла
ното

прииждането на
водна

изстудяване

маса

на

е

по-топла

останала

морска

тукъ

отъ

пода
преди

или

пъкъ

максимал

езерото.

Ходътъ на стоплянето на повръшния слой вода е пр~да•
денъ на таблица VI, с ь ставена споредъ дневника на летище
Чайка. Тази таблица включва числата за измърванията правени

въ

презъ 5 дни за времето VI. 1936 II. 1937 г.
.
Наблюдения върху S бъха направени : въ края на IX. 36
и началото на III. 37. Кривитt презъ IX: 36 на всички станции

20 h.

ТАБЛИЦА (Т A,BELLE)
№на
ст.

от ,

\ 1

1

Гз l

2·481

4

5
1

7
1

6·21

6·87

4 •

1·04 6·94 7·07 6"9

5 "

1·02 1·11 6·9

7 •

6·9

8

6
1

8
1

9 [ 10

l

11 [ 12 [ 14 [ 1s [ 16 [

1

6·50

6·94 6·97

6"52 6"74

6·89

7·03 6·69

6"91 6·94 8·01

п
7·07

6·83

2 •
3 •

2

V

.

7·9

7·30

7·04

6"88 6·93

7·64

6·91 6"92 7·53

6"95 6"93

7·65 7·44

7·01 7·33

7·90 7·74

9 "

7-37 7"82 7·89 7·88 7"63 7"62

10 •
11 •

1·э3

12.

7·94

8·05

7·55
8·o.i

13.

1пв2•1 ::ШJ

15 „

8·06

7·9в

17 „

8·6]

8·22 7·94: 8·57
1

1

Хлорнитt числа на В. ез. на 29. IX. 936.
Die Cl'- Zahlen des Varnasees am 29. IX. 936.

източно отъ боаза показватъ ясно катохалиненъ строежъ (табл.

V). Въ боаза, както винаги, катохалинията е много силно изра
зена. Направениятъ презъ 11. 37 единственъ профилъ за S
въ

източната

полоuина

халинность (табл.

VII)

на

езерото

показва ясно изразена

като-

.

Твърде интересно би било да се проследи разпредъле
нието на t0 и S презъ време на заледяването и непосръдствено
следъ него. Това би ни разкрило нови интересни особености
оть тъй сложната хидрография на езерото.

Варненскит~ езера

Обратното
се простираше
неговата

дънно течение въ канала
въ

края на

дължина,

сега,

до

и

езеро

при

всички

бtше

мои

Год .

Мес.

"'

S

= са

VI

-

1х

1937

IХ

-XII

1

21 ·2 24"8 27·3 22·5 17·0 13·5

VIII [

1

XI

I

ч

11
1

5·2

3·4

о·8

19"1

25"6 24"2 21 ·7 16·6 14·1

6"1

2•3

0·9

15

19"2 25·5 24·3 19·2 14·7 12"8

5·4

0•4

1·1

20

21•5 26"4 24"5 18

12-J

5·4 -1 ·о

1·7
2·7

::с

О)

1·Б°!оо.

10

5

1

I VII

VI

Mon.

ь.о

VIII).

1936

Jal1r

"'

канала, поради

други екскурзии, в ъ

констатирана

ТАБЛИЦА (Т ABELLE)

f-,

между дветt езера

първата четвъртина отъ

t

както

Гебедженското

IX. 36

като
създаваше
тукъ, въ
0 , слаба ка rотермия (табл.

малко по-високата си

И
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25

22"4 26"3 23·8 18·7

7·0

4·8 . 1·0

50

27·2 25•9 21 ·8 19·5

l

7"1

3.3 -0·3

1

1

ТА Б ЛИЦА (Т ABELLE)
Ст.

St.
От

6"14

4 •
6 "

6·17

8 "

6·50

10 "

6·89

„

7·09

14 „

7•22

16 „

7•45

„

8"72

1 18

4
1

6·11

6"11

5·12

12

1

1

2 "

3

2

1
11

VII

6·89

7·74

7"80

1

_ _ Хлорни т-1; tJисла н а В. сз. на 1. 111. 936.,,

Dic Cl'- Zah lcn_des Varn asecs am 1. III. 930,

Въ

А. Ьълканов1,

134

ТАБЛИЦА (Т ABELLE)

Станция
11
Station

1
CI'

о

3

2

t0

CI'
0·99

m

з·5

4

t0

5

t0

С\·

19'2

1·2

1•32 19·5

1'89

5'68

6'52

6·37

6'57

6'88

1
2·5 •

VIII

CJ·

t0

CI'

1·02

t0

20

•

5'14 19'9

20

6·88

19·5

Хлорнитt числа и to въ канала между дветt езера на 28. IX. 936.
Oic CJ ·- Zahlen und t 0 im Kanal zwischen den beiden Scen am 28. IX. 936.
ТАБЛИЦА (Т ABELLE)
Станция

Statlon

1

2

0·88

о

m.

о·в1

1

.

о·вt

2·5

.

1
1

4

3
1

о·в2

2•39

.

з•5

IX

0·88

1·01

Хлорнитt числа на Гсбедженското ез. на

28. IX. 936.
Die Cl'- Za111en des Oebedze-Sees am 28. IX. 936.

края на
вода на

IX. 36

бt заваренъ единъ изолиранъ щокъ по-солена

дъното и

на езерото (табл.

то,

IX.).

за

Че

забелязване,

въ западната половина

този

по солена вода произ•

лиза отъ Варненското езеро

-

щокъ

значи

билъ е първоначално въ

източния край на Гебедженското езеро -- въ това н·вма ни
какво съмнение. Какъ е билъ премtстенъ той на западъ, това

мжчно би могло да се каже. Причината за това може да е
нtкое хоризонтално компенсационно течение, r:редизвикано отъ
силенъ западенъ вtтъръ.

Положението на станциитt при nоследнитt ми изследвания е след
ното : 9. и 20. IX. 1936 г. - Станция 1 се намира тамъ, дето линията на

фарватера сече изобата

NE край, при онази частъ на
17-18 м.; ст. Ш се намира въ срt
дата на езерото NW uтъ Ташъ-бурунъ. - 29. IX. 936. Станциитt еж раз
положени поредно отъ W къмъ Е. Ст. 1-IX се намиратъ въ боаза, а оста
налитt - източно отъ него. - 1. III. 936. Станция I отъ това наблюдение
съвпада съ ст. 11 отъ 9. IX. 936.; ст. Х и У се намиратъ покрай старата
гара; ст. Х се намира въ началото на канала, а ст. У - 300 м. източно
отъ последната. - Въ Гебедженското езеро, както и въ канала между дветt
езера, сt.анциитt еж наредени отъ W къмъ Е.
9

м.; ст.

11

се намира въ

езерото, която е включена въ изобата
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Флора и фауна.

Специални изследвания

върху

флората

на

варненскитt

езера не еж правени нито сега, нито преди тtхното осоляване.

Отъ по-едритв водни растения сега се срвщатъ въ Варненското
езеро само следнитt: Pvtamogeton pectinatus, Zostera marina
(морска трева), Phragmites communis tтръсть). както и пред
ставители на водораслитв С h а r а с е а е. Първитt две растения
заедно съ харацеитв образуватъ

пространни

подводни

ливади

въ дълбочинитt 0·5-5 м . Тръстиката нtкоrа е образувала про
странни фпрмации и е била използувана за стопански цели ;
днесъ тя е запазена почти само въ зоната на боаза. Освенъ из
броенитt видове, въ езерото

се ср·вщатъ rолtмъ брой морски

водорасли.

Въ Гебедженското езеро се срtща само сладководна флора.
И тукъ нtкоrашнитt обширни тръстени формации, даващи пре·
питание

До

на

много

хора,

осоляването

еж

почти

си

напълно изчезнали.

Варненското

езеро

е

представяло

единъ сладководенъ лиманъ, каквито се срtщатъ твърде много
край Черно море. Фауната на сладководнитt или ПО'tТИ слад
ководни

черноморски

показаха

изследванията

други

руски

лимани

изследватели

на

е

комплектувана,

Ост роумовъ

отъ

края

на

миналия

и
и

както

на

това

редица

началото

на

този ввкъ, отъ чисто сладководни и отъ сарматски реликrr~ни

форми. Фаунистични проучвания на Варненското езеро преди не
говото осоляване не еж правени и затова не би могло да се
каже, какъвъ процентъ отъ населяващитв го до тогава видове еж
представлявали реликти. Въ едно стъкло съ Dreissensia (мида),
събрана отъ r. проф. Шишков ъ отъ Варненското езеро въ
1905 r. - значи преди осоляването му- се намвриха нtколко
десетки бентални форми, които поради твърде rолtмия си зоо
географски интересъ заслужаватъ да бждатъ споменати тукъ ;
това еж бентални организми, случайно задържали се между че
рупкитt и бисуснитt влакна на мидитt :

1. Gyrathrix hermaphroditus
2. Diplogaster rivalis
3. Trilobas gracilis
4. Dorylaimus sp.
5. Nais sp.
6. Halacarida sp. I
7.
"
sp. 11

8. Monospilus dispar
9. А/.опа tenuicaudis
10. Halicyclops sp.
11. Paracyclops Jimbriatas1)
1) Опредtлени
благодарность.

отъ

W.

К

I i е,

Laophonte mohamed1)
Mesochra aestuar-ii 1)
Nitocra inuber1)
Candona neglecta1)
Darwinula stevensoni1)
Cyprideis litoralis 1 )
Hemicythere sicula1)
laera sarsi
Dikerogammarus
haemobaphes
21. Corophium carvispinum

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

на когото изказвамъ

и тукъ своят~
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Въ пръстиа

и п-всъка

край бр-вга се ср-вщатъ често че

рупки отъ следнит-в мекотели, живtли по-рано тукъ

:

22. Dreissensia polymorpha - 25. Planorbls sp.
23. Planorbls planorbls
:16. Neritina sp.
24.
~
corneus
27. Unio gentilis
Това е единспвенлта фаунча листа за Варненското
езеро отъпредиосолявзнето му. Отъизброенитtвидове№19-21
еж реликтни

форми,

Понтокаспийския

ограничени

басейнъ

и то

въ разпространението

изключително

въ

си въ

сладки или

слабо солени води на този последния. No 9 е новъ за българ
ската фауна. За останалитt ракообразни сведения могатъ да се
намtрятъ въ моята работа • ( 1935, стр. 31 О). Двата вида хала
кариди представляватъ особенъ интересъ . Останалит-в видове
еж сладководни козмополити, широкоразпространени въ нашитt
сладки и слабо солени води. Заедно съ бързото осоляване на
езерото пром-внила се е, и то пак-ъ тъй бързо, и фауната му.
Година-две следъ прокопаването на канала въ езерото е нi,
мало вече сладководни раци и риби, а на тtхно м-всто еж се
заселили морски риби.

Понастоящемъ фауната на Варненското езеро е морска ;
подробности за безгръбначната фауна могатъ да се видятъ
въ моята работа, стр. 326. Отъ гръбначнитt тукъ се срtщатъ
почти всички видове черноморски риби, както и единични, слу
чайно влtзли делфини.
Въ връзка съ присжтствието на H2 S въ единъ тъй дебелъ
воденъ пластъ въ Варненското езеро стои своеобразното верти
кално разпред-вление на живота тамъ : до дълбочина 1О м.

презъ

лtтото

се

ср-вща оксибионтна

флора

и фауна (т. е.

такава, която се нуждае отъ 0 2); отъ тамъ до дъното се
срtща сапропелна флора и фауна (т. е. такава, която може
да сжществува и въ присжтствието на H2S и отсжтствието на
0 2). Докато първата категория организми е твърде разно
образна това еж всички риби и стотицитt видове малки и
гол-вми безгръбначни (раци, мищ1, охлюви и пр.), втората е пред
ставена само

отъ

около

десетина вида

едноклетъчни

организми

(инфузории и водорасли). Презъ зимата, когато H2S изчезне
отъ езерото, оксибионтната фауна навлиза до езерното дъно, а
сапропелнитt организми изчезватъ. Напролtть окси_бионтната
фауна отново се от дръпва въ плитковинитt, а на нейно мtсто
отъ 10 м. надолу с_е появяватъ отново сапропелнитt организми.
Този периодицитетъ се наблюдава вс-вка година. Рибарит-в
отлично знаятъ, че презъ зимата рибитt и скаридитt се нами
ратъ въ централнит-в дълбоки части на езерото, а презъ л-втото
б-вгатъ отъ тамъ. Богатиятъ ловъ на скариди, който става въ
Варненското езеро въ началото на прол-втьта, ·се прави именно

~ъ неговитt най-дълбоки чщ;тц.
'-'·
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Въ Варненското езеро сжществува постоянно разпредtле
ние на аксибионтния бенталъ въ вертикално направление : дъл
бочинитt до 5 м. еж заети отъ водорасли (Chara) и треви
(Potamogetun, Zostera), които образуватъ обширни подводни
ливади. Всрtдъ тази растително~ть се намира по rолtмата маса
бентални организми (червеи, молюски, ракообразни). Отъ 5 до
8 м. дълбочина дъното е заето отъ мидни полета; тукъ отсж.т
ствуватъ напълно rорнитt растения. Като вторични елементи
на мидната биоценоза се явяватъ нtкои червеи, ракообразни и
молюски.

ТАБЛИЦА (Т ABELLE) Х

-

БЕНТ.f\ЛЪ

плннктонъ

BENTHRL
1

О

1

биоценоза на воднитt растения. -

5 "

Biocoenose der
Wasserpflanzen С h а r а, Р о t а m оg с t а Z о s t е r а. ·

m

2 "
3 "
4 "
"

6

„ J Мидна

9 "

11

.

02

биоценоза

7 ,, \ Musche!Ьiocoenosc
8 „ Mytillus

10 „

Proiozoa, Hydrozoa, А с t i n f а
sp., ~olyc~aet'u, Nematod'u, ~оtatoria, R 1 s s о а, Н у d r о Ь 1 а,
С е r i t h i 11 m, С а r d i u m,
S у n d с s m у а, М У t i 1 1 u s,
Ostr acoda, Copepoda, Decapoda,
Schi~o poda, Cumacea, Goblidae

Биоценоза
nротелнитt

на

са-

орга-

1

PLRNKTOЧ

1

Dinoflagellata,
Infusoria Hydrozoa Cop~poda
Cladocera, La:vae
(Polychaeta Mol, Jusca, Crdstacea),

Infusoria, Nereis, Ceritl1ium Sagitta
С а r d i u m, Dccapoda, Goblidae

-

-

Infusoria

Infusoria

низми.

Biocoenose der Sa- H S
2
12"
15. С уpropelorganismen
а n о р h у с е а е,
18. D i а t о m е а е.

1

--

Вертикално разпред-вление на фауната въ Варненското езеро презъ
Въ лtвата колона еж дадени ржководнитt форми.

късно лtro.

Die vertikale Verteilug der Biocoenosen im Varnasee wahrend des Sommers.
На таблица Х е дадено съ нtкои подробности разпредt
лението на биоценозитt въ Варненското езеро презъ лtтния
сезонъ.

Фауната на Гебедженското езеро е сладководна съ слабъ
примесъ отъ бракични и морски сврихалинни видове
(rл .
Въ лкановъ 1935).

Преди осоляването на езерата тtхната полезна продукция

е била

много по· rолtма, отколкото

сега.

За съжаление точни

данни за годишния уловъ на риба и раци отъ него време нt.ма
запазенъ въ респективнитt държавни учреждения.
До прокопаването на горния каналъ въ Гебедженското
езеро еж се ловили до 1,000,000 рака годишно и около
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кгр. риба. Следъ прокопаването на канала, то значи
следъ спадане на нивото на езерото, неговитt плитковини а това е неговата най-прудоктивна на храна за рибата и рацитt
частъ еж изчезнали, превърнали еж се въ суша. Освенъ

50-60.000

това тукъ

е

нахълтала

солена

вода,

която пречи

на

сладковод

·

нитt риби и раци, а еж.що тъй заселили еж се и едни особени
морски животни (морски жълади), които полепватъ по рацитt
като ги
правятъ тромави и нежизнеспособни. Поради тtзи и
други още причини, както рибоJiовътъ тъй и раколовътъ еж
западнали твърде силно.
Днесъ тукъ се ловятъ годишно
30-40,000 кгр. риба (предимно кефалъ) и около 200,000
рака. Интересни сведения за риболова въ Гебедженското езеро
могатъ да се намерятъ въ работата на Н е ч а е ·в ъ, 1936.
Въ Варненското езеро еж се ловили до прокопаването на

канала

около

500,000

рака

годишно (за годишния уловъ на

риба не намtрихъ никакви сведения). Днесъ тукъ се ловятъ
годишно 70 - 80 000 кгр. риба (предимно попчета), 3-5000 кгр.
скариди и около 15,000 кгр. миди.
Трtбва да отбележимъ,
отъ минали
да

еж

времена еж

съвссмъ

взети

че

всички

данни

отъ

устни

сведения

за улова на раци и риба
и

като

така

не

могатъ

точни.

DIE VARNASEEN
Beitrag zur Hydrographie
В i о 1о g i е d е r s е 1Ь е п.

und

Diese Arbeit stellt eine Erganzung zu einer im vergangenen
J ahre erschieneпeп ausfilhrlichen Studie iiber den beiden Varпa
~~en (Varnasee und Gebedzesee) dar. Nach eiпer kurzeп
Ubersicht ilber die gesaшte Literatur zur Hydrographie des Varnasees teilt der Verfasser seine neuen Beobachtungen auf diesem
Geblete mit. Die standige Bodenstromung im Kanal, die W asser
vom Meere in den See bringt uпd die im See selbst aus einer
Bodeпstromung zu einer Zwischenstromung wird (Fig. 4; im Sommer fliesst in dеп 19 m. tiefen See iп einer Tiefe von 8-10 m.),
ist im Verlaufe des letzten Herbstes mindesteпs zweimal in der
isolierte untere W asserschicht eingedrungen; deshalb weist die
Temperaturkurve vom 20. IX. 1936 (s. ТаЬ. 1, Fig. 6) zwei Minima
und drei Maxima. Auch iп diesem Sommer faпd sich in der isolierten Schicht H 2S. Wahrend des letzten Winters bewegte sich,
wie Ьisher stets zur Winterszeit, die seeeinwartsgerichtete Strб
mung am Boden des Sees (Fig. 5), sodass auch diesmal der H 2 S
aus dem See verschwand und, als Folge hiervon, die Fauna Ьis
zum Seegrund vordrang. Die Beobachtungen aus dem letzten
Jahre bestatigen in jeder Hinsicht die in der frilheren Arbeit gegebene Charakteristik des Varnasees: D е r V а r n а s е е i s t е i п
Bassin mit periodischer Isolierung einer unteren
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S с h i с h t е u n d m i t р е r i'o d i s с h е r А n h а u h u_n g v о n H2 S
i n d е r s е 1Ь е n.
Auf Seiten 135 und 136 findet sich ein Verzeichnis von 27
Arten, die im Jahre 1905 (August) gesammelt wurden, d. h. das
Verzeichnis bezieht sich auf eine Zeit, zu welcher der See noch
ein reiner Siisswassersee war (s. V а 1k а n о v, 1936). Es ist dies
die einzige Faunenliste aus jener Zeit . .No 19-21 sind typische Reliktenformen des Pontokaspischen Bassins. Die meisten anderen
sind ausgesprochene Ublquisten.
1\. Valkanov
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Бележки эа Варненското еэеро
отъ инж. Любенъ Божковъ

нище

Презъ времето на моята служба въ Варненското приста
(1905-1919) съмъ събиралъ нtкои материали за морето

и езерото,

които лежаха неизползувани

изъ моитt книжа, до

като нtкои приятели ми напомниха, че ще е по-добре, ако тt
бждатъ извадени на бtлъ свtтъ. Следъ известно колебание,

Обр.

1.

азъ решихъ да сторя това, съ надежда, че може би нtкой ще

намtри въ тtхъ нtщо; което да не е било съобщавано до сега
въ книгитt.
Тази ми статия засtга Варненското езеро. Въпрtки, че има
доста писано . за него 1 ), азъ мисля, че и бележкитt, които публи
кувамъ тукъ
не ще да еж безинтересни.
1 ) Гл. Библиографията въ книгата на г.

А. Вълкановъ, асистентъ въ

Държавния университетъ, "Бележки върху нашит ·!; бра1шчни води (2)", Го
дишникъ на Соф. университетъ , Физ.-мс1тем. факултетъ, т. XXXII, кн. 3,
Ест. история, 1935/1936.
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допринасн

за

разбирането на последното, крие въ себе си и известна пре
лесть, _ макаръ и често миналото да ни се явява въ форма на ку
риози. Не малко куриозенъ е и начинътъ по който е третиранъ за
падния бр~гъ на Черно море въ нtкои по-стари карти (обр. 1 и 2).

Въ тия. карти се срtща предимно името Д е в не н с к о е з е р о,

Обр.

2.

което название трtбва да се признае за

най-разпространеното

;

предполагамъ поради тoria, че това езеро, както и Гебедженското,
получаватъ воднитt си маси главно отъ Девненскитt извори
(3,500 литри въ секунда, срещу само 250 отъ Провадийската

рtка). Ако
ще трtбва

се приеме това название за правилно, то тогава
да се говори за Горно и Долно-Девненско езеро.
Ние обаче тукъ ще наричаме езерото Вар Ii е н с к о, както е
прието вече това въ нашата географска терминология.

Обр.

1.:

Обр.

2. :

Фрагментъ отъ една карта отъ
отъ около 1720 год.

Conr. Lotte1

Фрагментъ отъ една карта отъ 1. М.
отъ 1744 год., Homannianis Heredibus.

Hasius
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Сжществува голtма прилика между това езеро и езерото
Манга.1ия, и лесно и естествено е да се заключи за тtхното
еднакво далечно минало. Що се касае до настоящето, Мангал
ското езеро се изтича къмъ една почти изравнена морска брt

гова линия (Ausgleichskiiste), при която не могать да се очак
ватъ голtми промtни, докато изтичането на Варненското езеро
е въ единъ заливъ, при който могатъ да се очакватъ засипвания
съ тенденцията да се образува и тукъ едно изравнено край
брtжие, напримtръ по линията Н. Св. ,цимитъръ Н. Галата
и по-навжтре, на която сега техниката трtбва да противопоставя
своята сила.

Една аналогия може обаче да се тегли и между долното
течение на Камчията и езерата Варненско, Гебедженско и по
нагоре блатата Караагачко и Султанларско, включително рtката
Провадийска, която съставлява част~, отъ тази систем~J. Тия
две системи иматъ басейни, които така близко еж прилепени

единъ къмъ други,

щото при Султанларъ-Чалжмахле главнитt

течения на рtкитt еж раздалечени едно отъ друго на не повече

отъ 3 клм., а прилежащиrt краища на мочурливитt имъ низини
на не повече отъ 2 километра, като при Султанларъ ги дtли една
височина отъ само 32 метра. Явно е, че тия две рtнни системп
еж имали аналогична геоложка и морфоложка история. Но
много по-голtмиятъ басейнъ на Камчията (5149,5 кв. км. срещу

2410,8 кв. клм. за Провадийската система), който включва въ
себе

си

цtлия

източенъ Балканъ,

е даль другъ изгледъ на

долната часть на тая рtка. Тя е довършила своята работа,
като съ изобилния материалъ, който е стоялъ на разположение,
е затлачила коритото си и образувала това, 1,оето днесъ нари

чаме Лонгоза. Всички езера въ тази система еж изчезнали и
на тtхно мtсто стои обширната 48 километра дълга и срiщно
2½ километра широка водна пустиня. Друга е картината при
северната й съседка : тамъ блатата и езерата се редятъ едно
следъ

друго,

свързани

съ рtка и

раздtлени едно отъ друго

съ мочури. Отъ Невша до Варна и отъ Кьопеклии-Ортамахле
до Султанларъ ето една отъ най-интереснитt въ морфо
ложко отношение рtчни картини на страната. Начертайте на
картата изохипсата 50 метра и предъ васъ изпъква театъра
на събитията отъ най-последнитt геоложки периоди, а сжще
временно и разликата въ морфоложко отношение на тия два
басейна.
Прочее, азъ съмъ прелъстенъ отъ тая картина, за да кажа
поне две думи за тия геоложки събития. Вече съ навлиза
нето на Провадийската рtка въ красивия каньонъ при с. Ма
халата започватъ съвременни образувания, алувий. Каньонътъ се
разширява и при Вtнчанъ, при вливането на Яйла• дере, обра
зува първото разширение, за да се стtсни отново при самия
градъ Провадия. Веднага следъ това, на 4 клм., следва ново

много

по-rолtмо

разширение, което се простира до Караагачъ,
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Султанларско блато

-

най-горното отъ езерата, прибирайки въ себе си низинитъ на
притока Анна-Дере . Третото разширение започва отъ Караагачъ
и

свършва

при

тtснината

около

Гебедже.

Това

не е нищо

друго, освенъ изпълненото съ мочури пространство, въ най
долния край на което се очертава свободната водна повръхность

на Гебедженското езеро, следъ като е прибрало като мощенъ
притокъ бистритъ води на Девненската ръка, изтичаща изъ
прочутитъ красиви карстови извори, к,Jито направиха отъ селото
Девня единъ значителенъ индустриаленъ центnръ, нtкогашната

столица на Долна Мизия - Марцианополъ. Стtснението на
долината при Гебедже между еоценни нумулитни скали . между
кариеритt Лж.джата и Малъкъ f\ладънъ, които дадоха скалнстъ
материалъ за направата на Варненското пристанище, е послед
ното. Ние навлизаме въ последния широкъ басейнъ, въ краси
вото Варненско . езеро, заобиколено северно отъ височинитt на
Франга и южно отъ височинитt - издънки на Балкана. Тукъ
срtщаме единъ отъ най-горнитt катове на миоцена -- чокрак
ски и спаниодонски които започватъ западно отъ ре9енитt
кариери и свършватъ източно при Евксиноградъ и Галата .
Пълната морфоложка история на този иитересенъ край е
възможно да се проследи, само ако бихме имали достатъчно
сондажи, за да се

достигне първоначалната основа,

върху

която

сега лежатъ мощни затлачвания. Въ това отношение ние сме
много бедни.
При проектирането на днешното Варненско пристанище и
направата на морския каналъ, съединяващъ морето съ Вариен
ското езеро, еж. правени сондажи
доколкото това е било
нуждно за извършването на работитt на дънодлъбачкитt.
Специално за мочурливата ивица между морето и езерото имаме

направени четири сондажа, 1 ) резултатитt отъ които
датъ отъ следната таблица :
Сондажи:
А
Теренъ на кота
Пtсъчно-органическа
почва

до

Пtсъкъ съ глина до
до
Ситенъ пtсъкъ
Тинестъ пtсъкъ до
Едъръ пtсъкъ
до
Глинестъ пtсъкъ

Очевидно
рането

на

5,00
7,00
-10,00

сондажитt

виж

в

г

+ 0,50

*

*

+ 0,00
4,00

*
*

*
*

Б

+ 0,30
+ 0,00

се

5,00
5.00
6,30
*
7,0::J
7,50
-10,00 -10,00

еж. имали предъ

канала, който ще се извърши

5.00

*

7,00
-10.00

видъ само драги

въ пtсъчлива почва.

1 ) Списание на Б ИАД въ София, го д . 1910, стр. 414 и сл .: Под полк.
Д обре в ски , .Каналътъ Черно море-Девненско ез еро " .
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Точкитt на сондажитt еж се намирали : точка А на шосето
Варна.-:...Бургазъ; точка Б на брtга на Варненското езеро;
точка В на два метра дълбочина въ езерото и Г на 5
метра дълбочина.
Единъ достатъчно дълбоь:ъ сондажъ е направенъ напо·
следъкъ на новото шосе Варна-Бургазъ, тамъ, гдето ще се

строи подвиженъ шосеенъ и желi,зопжтенъ мостъ (гл. обр.

3).

Най-долнитв два пласта, глината, еж отъ интересъ за насъ,
защото е очевидно,
че тi, представляватъ основния теренъ,

върху който еж наслагани отпосле другитi, пластове. Тая
твърда глина се продължава на изтокъ въ залива. На северната
му

страна,

подъ

самия

градъ,

се срtщна при драгирането на
ОСНОВИТ"В на ИЗТОЧНИТБ приста
нищни кейове сжщата твърда
глина

и тя даде такива затру дне

ния въ работата, щото трtбваше
да се направи едно измi,нение
въ

проекта,

което

има

за

по

следствие да се скжси прибрБЖ·
ния кей
и
се създаде единъ
новъ преходенъ
кей
между
него и приморския, който носи
днесъ названието приморски кей

1 клонъ
Сжщата
намира

и

сондажъ
твърl'.Ъ

твърда

западно
за

моста,

пластъ

глина

отъ
само

не

е

се

речения
че този

още

точно

цифрено посоченъ. Тукъ трtб·
ва обаче да обърна вниманието
върху
тинеститi, пластове отъ
органиченъ прпизходъ. Tt иматъ
сi,роводороденъ
резултатъ

на

мирисъ

разлагане

стителни материали.
стове

се

и

еж

на

ра

Такива пла

намиратъ

по

всички

мtста на Варненското и по-гор
нитt езера. Tt иматъ дебелина
до 10 и повече метра. При напра
вата на желtзобетонната скелп
на Лжжата ( обр. 4 и 5), при
набиването на тежкитi, жеJ1tзо
бетонни пилоти, последнитъ да
доха едно внезапно
и голi,мо

потъване
нали

презъ

тинеста

Обр.

3.

тt

-

тази

маса

и

бtха

преми

неконсистентна
следъ

това

до-

стигнаха по-твърда почва, за да
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бждатъ набивани по-нататъкъ. Такива потъвания имаше до 8
метра. Този пластъ мирише на сtроводородъ. И се случи след•
ното интересно явление

свободно

въ

тази

:

недозабити пилоти, намиращи се още

неконсистентна

маса,

на другия день при

по-нататъшното имъ забиване посочиха неочаквано едно rолtмо
съпротивление. Трtбваше rолtмо усилие, при напукване на пи
лотни

глави,

за

да

продължи

Обр.

Обр.

5.

4.

потъването

и стигането до по-

Кариера .Л.жджата".

Кариера .Л.жджата • и западниятъ край на Вари. езеро.

консистентната почва. Причината бtше, че при оставане на по
кой, сир. при прекжсване на живата сила на набиването, се
получаваше

едно силно

сцепление

на лепкавата

маса

съ

срав

нително грапавата повърхность на бетоннитt пилоти.
Такава тинеста почва се срtща
и
много по-назападъ
отъ Лжджата. Тя преобладава и въ ивицата между дветt езера.
Така, по сведенията на инж. инсп. В. Минковъ отъ приста
нищната служба, при набиване на пилоти за направа на моста
надъ канала между Варненското и Гебедженското езера за
ж. п. клонъ къмъ кариерата "Добрева чука", се е срещналъ
сжщия тинестъ пластъ съ дебелина не по-малко отъ 25 метра.
Нtмаме
Известия

основание

на Бълr.

reorp.

да се
д-во

съмняваме,

че този пластъ, както и
10
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други наносни пластове, нtкои отъ които могатъ да б.ждатъ и
чакълести, въ общо голtма дебелина се намиратъ и по-нагоре
подъ низинитt между Гебедженското и Караачкитt блата и до
Султанларското блато. Сжщиятъ пластъ отъ 20 метра дебелина
е билъ срещнатъ напр. при направата на ж. п. мостове по ли•
нията Гебедже - Синделъ, фундирани пневматически. Г-пъ ипже

неръ Г. Атанасовъ ми разправи, че при фундирането на тия
мостове този тинестъ пласть е достигналъ дори 27 метра
дебелина. Едва подъ тия пластове трtбва да се търси първич
ната

основа.

Каква е тая основа? Тукъ ние идваме до разрешение на
задачата. Азъ искамъ да тегля единъ паралелъ между морфо

логията на

езерото при

Мангалия и тая на Варненското.

Ман

галското езеро е добре изследвано румънитt искатъ да го
правятъ военно пристанище. И пристанищни и военни власти
еж правили проучвания. 1) Тукъ основата, посрtдствомъ много-

Обр.

7.

Надлъженъ разръзъ на ез. Манrалия.

бройни сондажи, е достатъчно добре очъртана. Единъ погледъ
на картата ни сочи нtкогашната голtма рtка, която е оформила
коритото, което се простира далечъ въ вжтрешностьта на До•
бру джа,

по

посока

къмъ

Дунава,

долната

часть отъ което е

заето сега отъ езерото (обр. 6). Едн1 тtсна ивица пtсъкъ го
дtли отъ морето и една вада дава оттокъ на водитt му. То
е образувано

чрезъ

трансгресия

на земната повръхность

на морето

поради

снишаване

(обр. 7).

И нашето езеро · е образувано чрезъ нахлувание на морето
въ

сушата.

И действително, презъ единъ периодъ, когато е започналъ

единъ по-топълъ климатъ, следъ ледниковия, при изобилни води
е протичала една голtма многоводна рtка по линията на днешна
Провадийска рtка и долнитt езера. Този грамаденъ потокъ е
образувалъ каньона Невша-Провадия и по-долната часть и е

1)

О.

Bratescu, Lacul Mangalia ; Бюлетинъ на кралското румънско
XXXVI отъ 1915 rод., Букурещъ, Sosec & С-о .

дружество ~а география;
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създалъ една широка долина, необходима за да събере тия изо
билни води. Дъното на това корито е образувано; това е твър
дата основа, която ние тъrсихме. Става промtна на климата настжпватъ сухи, аридни климати. Водитt намаляватъ. Tt еж
минимални. Нег де пресъхватъ. Дъното на устието на долината
се намира на
нивото на непромtнено
море. Следователно,
теренътъ е билъ толкова по-високъ отъ днешното дъно на залива
и езерата, колкото е приблизително се:-ашната дълбочина на
основния теренъ. Имаме единъ изравненъ морски брtгъ (Aus-

gleichskiiste ).
Започва
едно снишаване
на
теренэ..
Морето посте
пенно нахълтва въ снишената долина. Крайбрtжно движе
щитt се пtсъци започватъ да нанасятъ крайморската пtсъчна
ивица, която

при

снишаването

се

повишава

и

настъпва

къмъ

езерото.

Докж.де е нахълтвало морето? До где е сти1·налъ този
заливъ, приличащъ на фиордъ? Това не може да се каже съ
положителность, но вtроятно е той да е стигналъ нег де надъ
Султанларъ, ако предположимъ, че снишаванието е било около
20-25 метра, и ако твърдата основа на долината е имала съот

ветния постепененъ наклонъ до това мtсто (обр.

8).

Известно е, че грубитt наносни материали се утаяватъ
въ ср1щното течение на рtката, по-финитt - въ долното, а най•
финитt, каквато е тинята, отиватъ дори и до морето, но мо
гатъ да се утаятъ и по пжтя, ако намtрятъ за това благопри
ятни условия въ собственото легло : запазено мtсто при раз
ширение

на

долината

и

пр .

Развитието на надлъжния профилъ може да достигне само
тогава до една относителна стабилность, когато се постигне
равновесие между силата на течението и дъното на рtката.
Това равновесие въ случая е било може би вече постигнато при
старото корито, когато е започнала промtната въ климата, на
малението силата на течението и потъването на долината. Рав
новесието е нарушено. Постепенното разширение на водната
повръхность въ най-долното течение предизвикало тинести
утайки, въ които, rюдъ вода, се разложили органическитt ма
териали (растителность) . Долината е била подхърлена на мор
фоложки промtни и отъ влиянието на страничнитt притоци.

Пречупванията (преходитt между наклонитt) на дъното
на старата рtка трtбва да еж. се съвпадали съ мtстото на вли
ването на притоцитt, които съ своитt

оформили това дъно. (Обр.

8,

наноси еж окончателно

точка А и Б).

По тоя начинъ може да се дойде до заключение, че начер
таната въ обр. 8 линия на старото дъно не ще да е много
далечъ отъ действителната и следователно може да се приеме
за вtроятно, че трансгресията на морето е стигала до надъ
Сулrанларското блато.
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Н.

G. W ells, известниятъ

ан

глийски писатель · утопистъ, казва:
,,Нищо постоянно не мога да от
крия въ свtта, който ме окрж
жава : Нито хълмове, нито мо
рета, нито закони и обичаи, нито
природата
не

е

на

-

чов вка

постоянно,

освенъ

нищп
едното:

постоянниятъ растежъ на знание,

познание и сила". Така създаде
ното

положение

не

можеше

да

остане;
хиляди сили действу
ватъ да го измtнятъ. Действия
на странични

долини

и

наноси

разкжсватъ този дълбокъ заливъ
и образуватъ отдtлни
езера.
Нtкои отъ тtхъ се затлачватъ,
други еж на

пж тъ да бждатъ
затлачени. Човtкъ търси своитt
удобства;
за
него процеситt
на природата еж бавни или по
rрtшни: той ги ускорява или ко
ригира. Първа пром'i',на: 11рокопа
ване на канала между Варнен
ското езеро

uременно,

и

морето,

отпосле

отначало

съ

окончате

ленъ каналъ. Нивото спада съ
1,0 метъръ.
Прокопаването на морския

00
ci.

'°
о

каналъ

приравни

нивата

езерото

и

Съ това се

морето.

на

постигнаха нtколко цели: а) езе
рото

стана

дост жпно

боплаването
възможность

въ

се превозватъ
скалисти

за

изобщо и

кора·

се даде

частность

ефтино

материали

по

отъ

да

вода
карие

ритt на брtга на езерото ; б) по.
стройка на индустриални басейни

на пристанищета; в)оздравяване
на цtлата блатиста пtсъчна иви
ца,

първо

водитt
езерното

отъ

отцеждането

поради
ниво

спадането
и

второ

на

на

парад и

насипването на тая ивица съ дра

Обр.

8.

гажнитt материали и

r)

водит
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на езерото се отръпнаха и се спечели нова работна земя и пр.
Втората важна промtна, която се наложи, бъ прокопава
нето Спа канала между дветt долни езера. Първоначалното
ниво на
1

Гебедженското

езеро е било
То е

било

+2,71 м.
подържано

отчасти и отъ мелницата

на Св. Синодъ
бедже.
на

при Ге

Прокопаването

канала

е

започнато

на 27. февруарий 1921
година, а на 10. октом
врий нивата на дветt
езера се изравниха

Обр.

9.

-

из

текоха се около 8,000,000
куб. метра вода. Първо
началната дълбочина на
езерото е била 7,3, а
сега е около 4,5 метра.
Отцеждането на водитъ
отъ брtговетъ на езерото и околнитt

Пловидба по езерото.

·1

i

мочури не е още
окончателно

-

Провадийската
ръка при влива
нето

си

въ

гор

ния край на езе
рото

.i

една

10.

Плови дба по морския каналъ .

еро•

зионна база, съ
2,71 метра по 
низка. Предстои
й прочие
едно
ново у дълбява ·
не

Обр.

получава

нова

на

леглото и

едно

допълни-

телно

отцежда

не на брtговетt.
Но водната пустиня надъ Гебедженското езеро нанася
много ·вреди на населението поради наводнения и малария. Едно
оправяне на меандерното корито на тази съ слабъ наклонъ
рtка подъ и надъ Султанларското блато се наложи и то е почти
извършено.

Интересното
внцманието

на

Варненско

всички,

*

-~

*

е зеро е привличало въ миналото

които еж

посещавали този край. Азъ
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ще си позволя да направя тукъ нtкои
известно
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извадки, които еж отъ

значение.

А.

В р ~то с ъ,

гръцки консулъ въ Варна, пише!) за зна

чението на Варненското езеро въ свръзка съ пристанището
следното: • Този голtмъ трафикъ (на пристанището) показва
по единъ най-ясенъ начинъ развитието, което може да получи
единъ день Rарненското пристанище, ако се реализира проекта
за свързването на това пристанище съ съседното Девненско
езеро,

чиито

вод.1 еж

много дълбоки, чрезъ прокопаването на

тtсния провлакъ, ·който ги раздtля, и чиято дължина не е по
голtма отъ една миля. Една рtкичка, която мtстнитt хора

о
~

а

4

·

6'

& -1о

;с:·---.:;::;с-.::-=-=~-:.;;;;;.,
"10...
· -=;;:::;,o-~=+,-J

Обр.

наричатъ
движи

11.

Д е р за,

Изъ една мореплавателна карта.

вече свързва

това езеро съ морето. Дерза

множество мелници, на които варненци носятъ

за

мелене

житото си, а женитt ператъ въ нея чергитt и вълната на дю
шецитt си. По тази рtкичка моряцитt прекарватъ голtми
лодки въ езерото, когато искатъ да направятъ нtкоя разходка

по вода въ езерото . . . "Когато е миналъ презъ Варна сегаш
ния младъ султанъ 2 ), на пжть отъ Шуменъ презъ 1847 год.,
говорено му е било за този проектъ, когато той посетилъ
езерото. Султанътъ отrоворилъ, че ще се занимае съ него.
И действително, изпратили биле на м·встото турски инженери,
които

качили

гроша. Този

разнuскитв

за реализирането

на много милиона

девизъ е билъ преувеличенъ отъ инженеритt,

за

да може съ сигурность да се открадне нtщо, и отоманското
правителство, чиито финансии бtха забъркани отъ нtколко го

дини. остави на страна този полезенъ проектъ, който би напра1)

1856.

р.
2

)

Vrеt
217 и

о s А. Р., La Bulgarie ancienne
сл.
Абдулъ Меджидъ, 1839-1861 год.

et modernc, St. Petersburg.
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вилъ отъ Варна първото търговско пристанище на Черно море ..
,. И така, ние повтаряме, ако се съедини пристаннщете съ Дев
ненското езеро чрезъ удълбочаването на леглото на Дерза, отъ
Варна ще се направи най-значителното пристанище на Черно
море".
Безъ да искамъ да ставамъ защитникъ на отоманскитъ си
колеги отъ 1847 година, тръбва да призная,
че ако тъ еж

били противници на идеята да се премъсти Варненското при
станище отъ сегашното му мъс10 за да се вкара въ Варнен
ското езеро, тъ еж направили само единъ актъ на мждрость.
Отъ стопанска точка зрение такова едно начинание би било
една чиста безсмислица отдалечаване пристанището отъ

града,

удължаване

пжтя

на

корабитъ

и

увеличаване

неси

гурностьта.

И Каницъ разправя!) еж.щата история за езерото и тур•
скитъ инженери. Той прибавя, че следъ 1847 година се е гово
рило на нъколко пжти въ конференции въ Цариградъ въ Ми
нистерството на общественитъ сгради за започване на работата.
За историята на ивицата между морето и езерото азъ ще
приведа и нъкои мисли на инженеръ-инспектора на Марсилското
пристанище Ад. Герардъ, проектантъ на сегашното Варненско
пристанище. Ние използуваме за тая цель рапорта му по тоя
случай отъ 15/ 27 октомврий 1894 год. Ето какъ той описва
низината между морето и езерото: ,, Варненскиятъ за.~ ивъ е огра·
ниченъ

отъ

завършватъ

северъ
къмъ

и отъ югъ

морето

съ

съ

надвИШ('НИ терени,

стръмни откоси,

чиито

които се
височини

достигатъ до 40 метра, а отъ западна страна - отъ единъ плажъ
отъ пъсъкъ, задъ който се простиратъ на една широчина отъ
повече отъ една миля и половина ниски мъста, мочури, пре
кжсвани съ лагуни. Тия ниски м ·вста, които не еж по-високи
отъ 2,0 метра надъ нискитъ води на морето, образуватъ насипа,

който задържа сладкитъ води на Девненското езеро. Тия води
се изтичатъ
които

еж

въ морето

си

създал ·-1

презъ тия мъста,
повече или

по повръхностьта на

по-малко синуозни

легла

и

само накрая образуватъ едно по-правилно легло, което следва
северната граница на тия терени, образувайки по тоя начинъ
това, което се нарича Варненска ръка . Варненската р·вка има
при вливането си въ морето едва нъколко метра широчина и
нъколко дециметра дълбочина; нейниятъ дебитъ, въ деня. когато
посетихме Варна, не превишаваше две хиляди литри въ секунда ... "
Между другото той съобщава какво е писалъ Le Pilote de la
Mer Noire .преди тридесетина години• (следователно около
1865 година), а именно, че по това време Варна е имала
•твърде голъмо търговско значение" и че турското правител
ство се занимавало вече отдавна сь въпроса за постройката на
едно добро пристанище на това мъсто, че отдавна се е мислило
1) К а п

i t z, F., Donau -Bulgarien und der Balkan, 1882. Ш. р. 197.
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да

се използува

откажатъ

отъ

wдевнепското·

тая

мисъль,

езеро,

понеже
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но е трtбвало да се

езерото

замръзвало и че

правителството проучвало другъ проектъ, който предвиждалъ
постройката на два мола, k.Оито трtбвало да се започнатъ презъ
1866 година. Тия два мола, за които говори Le Pilote de !а
Mer Noire еж безъ съмнение дветt голtми скели, ксито сжще
стну.1:1а;1и преди постройката на новото пристанище. За проекта
да се създаде пристанище въ езерото, Герардъ се изказва,

разбира се, отрицателно. Той не вижда и ползата, за това
време, и отъ единъ корабоплавателенъ каналъ ; за какво ще
служи той? На брtга на езерото нtма нито едно индустриално
или търговско заведение, нtма дори и жилище.• Този каналъ
винаги може да се построи щомъ се появи нуждата отъ него".

Когато се бt помислило за направата на . морски съоржжения
въ Варна, идеята, която естествено наii-напредъ се била поя
вила, била да се използува .това широко и дълбоко езеро.
Нtмало освенъ да се прокара единъ каналъ между езерото и
морето. На пръвъ погледъ изглежда, че това не може да
струва толкова много : каналътъ щtлъ да бжде само 1
мили дълъгъ и щtлъ да бжде изкопанъ въ пtсъчни и тинести
терени, които раздtлятъ морето отъ езерото. Но необходимо

½

е

да

стане

се

запази

входа

засипване

на

на

устието

канала отъ
му

и

къмъ

за да

морето,

се създаде

за

една

да

не

въ з

можно:ть за сигурность и спокойно влизане на корабитt. Сле
дователно, би се наложила направата на единъ аванъ-портъ
къмъ морето, както е при Портсайдъ, Имуиденъ или Сенъ-Луи
при Рона. Работитt, които би имало да се извършатъ за този
аванъ портъ, ще бждатъ по размtръ такива, каквито еж необхо
дими,

телно

за

да

се

построи

разходитt

копаването

на

пристанището

срещу

града

и

следова

за създаването на единъ аванъ-портъ и про

единъ

каналъ, съ цель да се

построи

пристанище

въ езерото, ще еж по · голtми отъ ония, каито еж нуждни за
да се направи пристанище срещу града . . . Най-после приста

нището въ Девненското езеро би се построило на повече . отъ
километра отъ града, а това пристанище е предназначено да

2

обслужва града Варна. Герардъ е убеденъ, че ако се било ре
шило
построяването на пристанището въ езерото, фатално
последствие щtло да бжде въ скоро време да се преобърне
аванъ-порта въ главно пристанище за опериране на корабитt.
Изглежда, че турскитt инженери, за които така презри
телно говорtха и Вретосъ и Каницъ, еж били прави. Нека да

прибавимъ, че морскиятъ каналъ струва

* **

Първоначалното легло на
Вретосъ я нарича Д е р за, или
рtка не е било онова, което го
ското пристанище презъ 1894

1,300,000

лева.

Варненската рtка,
други я наричатъ
завари проучването
година. Тази рtка

или както
Девненска
на Варнен
е минавма
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нtкога негде тамъ, гдето е сегашното устие на морския каналъ
въ езерото. Въ горната си часть тя е минат.а тамъ, гдето се
намира

днесъ

тъкъ (Обр.

западната

12).

часть на

този каналъ отъ

Въ плана на Хертлей 1 ) отъ

1890

кривата

ната

·

година е снето

точно rова старо корито, което е имало дълбочина до 51/2
фута= 1.68 метра и широчина до 40 метра. Отъ този завой рt
ката е отивала СИ, минавала е западно и край самото пред
мостово укрепление и следъ това покрай самия градъ, за да
се вл ·вс въ залива близо до сегашния главенъ входъ · отъ при~
сrанището въ града. Може би устието на рtката да е било и
о!

l,j
,/

•
Обр.

12.

Ивицата между морето и Варненското езеро.

малко п<иожно отъ тая

точка,

защото се

казва,

че

при

съгра

ждането на Варненската крепость, 1828-1836 година, старата
р·вка е била измtстена и прекарана край самата крепость съ
цель на по-лесна отбрана. 2) Молтке 3 ) съобщава, че низината
между .долното", Девненското езеро и морето е винаги мочур
лива и може да се преминава само край брtга по насипа, на
хвърленъ отъ вълнобоя. Сж.що и рtка „Девна" имала тинесто

1

)

Sir Charles Hartley. Този планъ е снетъ презъ юлий, августъ,
октомвий 1890 година отъ инженеръ Coveпtr-y, ingenieur

с~п_тсмврий и

c1v1l, подъ ржкщюдството на Хартлея. Планътъ има следната легенда : ,,Сон
дажитt еж въ английски стжпки = 0,305 м. и се отнасятъ що се касае

до залива, до ср ·l;дното -ниво на морето, което е прието за нула. Що се
отнася за езерото то нивото му е 3' 28 надъ нулата . Тази нула е означена
две стжпки надъ

една

репсрна точка, издълбана на върха на единъ

го

лtмъ камъкъ, който се намира на южния жгълъ на западната страна на
първия стълбъ, който съставлява часть отъ западната скеля срещу града
Варна•. ·

·
•
) Известия на Вар. архиологическо д-во, г. 111, 1910, стр. 13.
3
·
) F r е i 11 с r r v о n М о I t k е, Der Ru sisch-tiirkischc Fcldz11 g, 18281829 год. Берлинъ, 1877, стр. 139
2
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дъно, така че не можела да се преминава при мелницата безъ
мостове.

Пtсъчната ивица се постоянно увеличава отъ приижда•
нето на пtсъцитt, докарвани отъ крайбрtжното течение и отъ
действието на .вълнитt. 1 ) По единъ своеобразенъ начинъ е из
численъ периодътъ на време, презъ който е била образувана пре
градата отъ наносъ между морето и езерото въ Известията на
Варн. арх. д-во 2 ): тъй наречениятъ • Аспаруховъ" насипъ на ЮИ

- - - - в2.лг1и
Обр.

13.

-

-

~Б-ФлЕ:К:<:1-1и е,3лнv\.

Ходъ на вълнит'I! въ Варненския заливъ.

край на провлака, който сега се намира на около 600 метра отъ
брtга, въ времето на Аспаруха трtбва да се е намиралъ на
самия брtгъ, защото е служилъ за отбрана на брtга отъ мор
ско нападение. Тия 600 метра еж били насипани въ продълже
ние на 1240 години, сир. по половинъ метъръ на годината.
Следователно цtлата 1
километра ивица е била насипана въ
продължение на 3000 години 1

½

1 ) D-r А I f r е d R ii h 1, Beitrage zur Kenntniss der morphologischen
Wirksamkeit der Meeresstromungen, стр. 5, Берлинъ , 1906.
2) Год. VII, 1924, стр. 46 и сл .
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Интересни еж даннитt, които дава съръ Ш. Хартлей 1 ) за
придвижването на пtсъцитt по плажа на Варненския заливъ.
-Той е използувалъ за едно сравнение снимкитt, правени отъ
английското адмиралтейство презъ 1854 година отъ капитанъ
Спраттъ съ помощьта на офицери отъ кораба „Spitfire", една

друга снимка отъ 1872 год. и своитt собствени снимки отъ 1889
година. Той намира следнитt резултати: "Презъ течение на 36
години линията

на

западния

плажъ

е

напредиала

къмъ изтокъ

съ

100 до 300 стжпки, като най-голtмото напредване е въ ЮИ
часть. Кривата на дълбочинитt (изобатата) 6 стжпки е напред
нала съ 400 стжпки въ СИ ж.гълъ, обаче на една дължина отъ
около една миля паралелно на западния брtгъ тая крива не е
никакъ мръднала, макаръ и въ ЮИ жгълъ тя да е напреднала
съ отъ 100 до 300 стжпки. Кривата на дълбочинитt 12 стжпки
е напреднала отъ 100 до 400 стжпки отъ скелята на митницата
до ЮИ жгълъ. Кривитt 30 стжпки и 42 стжпки не еж никакъ

мръднали". Герардъ обаче не е съгласенъ съ изводитt на Харт
лей. Той намира, че снимкитt, които Хартлей взема за основа
на своитt изчисления, еж правени при основа на различни нива
на морето. При една по-точна, споредъ Герарда, калкулация
еж.щото сравнение може да доведе и до обратни заключения.
Въпросътъ за движение на пtсъцитt и предвижването на
брtговата лииия е въпросъ на провtрени факти. Измtрванията,
които се правятъ въ пристанищната служба за натрупванията въ
външния
да

жгълъ

дадатъ

между приморския

по-точни

вълноломъ и плажа

могатъ .

данни.

К. Шкорпилъ разправя 2 ) за вtроятното положение на „ста
рия" градъ Варна и намира, че този градъ не е билъ на сегаш

ното мtсто, а негде на брtга на езерото (?) между Бабабурунъ
и Бtлия брtгъ. Той се осиовава на преданията на народа, че
градътъ билъ потъналъ при едно голtмо наводнение, причинено
отъ появяването на девненскитt извори. Разказвали, че еж

били виждали въ езерото "кубета на подводни църкви" и че
рибаритt закачали съ мрежитt си на дъното "нtкакви зидове,
които били наредени на улици"(!). Ето една красива легенда
съ

геологически оттенъкъ,

много прилична

на

преданията

въ

о.

Самотраки 3 ) за катастрофата при образуването на Срtдиземно
море чрезъ пробива на Дарданелитt и Гибралтаръ !

* * *
Формата на Варненското езеро ни е позната по два плана.
Единиятъ планъ-карта е снимката на лейтенантъ Стойковъ
презъ 1897 година, когато се реши да се премtсти военния
флотъ отъ Русе въ Варна. Изглежда, че пакъ езерото е при1 ) Взети отъ горецитирания рапортъ на Гераръ.
21 Извест. Вари. археол. д-во, год. Ш.1910, стр.
8)

Alex.

vоп

2.
Humboldt, Ansicht~n der Natur, Reclam,

стр.

222

и

267.

ТАБЛИЦА

1-а

за изчисление обема на Варненското езеро

:ilfl

м

2

м2

Б

1

r

м2

в
1

л

м2

1

м2

1

1

Общо fм21 Л F м2

о

859,000

4,536,000

3,697,000

6,054,100

2

685,000

3,833,700

3,238,000

4,853,000

1,534,900

14,144,600

4

550,500

3,553,500

3,040,000

4,425,750

796,250

12,366,000

б

161,000

3,370,000

2,907,000

4,231,100

682,250

11,351,350

8

700

3,170,700

2,765,000

4,035,000

525,666

10,497,066

2,750,000

2,607 ,000

3,948,850

77,250

9,383,100

12

-

1,734,500

2,395,500

3,690,500

14,200

7,834,700

14

-

634,000

2,062,000

З,ЗЗЗ,500

-

6,029,500

16

-

49,000

906,900

2 ,935,000

-

3,890,900

18

-

-

370,000

2,118,960

-

2,488,960

19

-

-

220,000

-

220,000

о

-

о

10

-

20
~

-

-

-

-

17,440,350

2,294,250

-

·1

-

1

Обемъ мз

3,295,750

З!,520,000

1,718,600

26,300,000

1,014,650

23,710,000

854,184

21,840,000

t71

n,
::а

n,

;!:
:,:

=
"'

р,

о:,
р,

"О

1,113,966

19,840,000

1,548,400

17,190,000

:z:
n,
:z:

,,;,;

...
С>

С>

1,805,200

/

13.850,000

2,138,600

9,840,000

1,401,9Ю

6,340,000

2,268,960

1,350,000

220,000

11,000

17,440,3501171,920,ООО

n,
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"О
С>

....,:,,
'-1
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влtкло погледитt на военнитt.
фическия ипститутъ.

Втората карта

Дветt карти

е на Картогра

се взаимно попълватъ,

за

щото и дветt еж въ мtрка 1 : 10,000; картата на Стойкова
съдържа само дълбочини, безъjначъртани изобати, а тая на Ин
ститута само

снимка на

сушата

съ

хоризонтали.

-- -4-t---,.;..;.....+-__,,~~~~__,;;_+---'--+~--+-~~--J+!.-f

1
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О бр .

14.

Отъ тия две карти азъ комбинирахъ една. И по така ком

бинираната карта,
ния

все въ мtрка

1 : 10,000,

направихъ измtрва

за размtритt на езерото, които предавамъ по- долу.

Горнитt две снимки еж правени, разбира се, преди проко

паването на временния и окончателенъ морски каналъ. Както е
известно,

временниятъ морски каналъ

е ималъ

за цель да за

мtсти рtката, която е трtбвало да бжде засипана при построй-
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ката на пристанището. До тогава нивото на Варненското езеро
е било, споредъ Хартлея, 3'28
1.00 метъръ надъ морското рав•
нище, срiщно море, което се смtта да е 40 см. надъ днешната
нула (ниско море). Следователно
дълбочинитt въ картата на Стой
кова · би трtбвало да се намалятъ,

=

за

да

отговарятъ

на

сегашното

положение спрямо нулата, съ

тиметра.
езерото

Оl{ончателно
се

е

60 сан

нивото

установило

съ

на

про•

копаването на голtмия морски ка

налъ. Нашитt изчисления правимъ

съ ненамаленитt коти на Стойкова.
За изчислении повръхностьта
и обема на езерото, раздtля се
последното на 5 части (r л. прилож.
карта), разграничени отъ западъ

къмъ

изтокъ

линиитt 1-1,
и означени
въ таблица 1. съ А, Б, В, Г, Д.
Плоскостит·в еж мtрени съ плани

11 -11, 111- 111
метъръ,

съ

и

IV-'--IV

а изчисленията правени съ

логаритмическа линия

Резултатитt

за смtтане.

отъ

измtрва

нията за плоскоститt и обема еж
дадени въ таблица 1 на стр. 157.

Обемътъ

е

изчисляванъ по

Обр. 15. Батиграфска крива на

формулата

ез. Мангалия.

V=___!:IJ ( F n

+

Fn

+ +]/- F
1

п

. F

)

n -+ 1 .

Повръхностата на езерото е следователно 17,440,350 кв. метра
която не схожда съ посочената отъ проф. Ишир·<овъ повръх
ность отъ 18, 7 милиона кв. метра. Разликата ще се дължи
на различнитt употрtбявани карти. 1 )
Като обемъ на езерото се получава 171,920,000 куб. метра,
срещу 183,3 милиона куб. метра,
които посочва Иширковъ.
Срtдна дълбочина 171,92:17,44=9.86 метра, срещу 9,75
при Иширковъ.

Обиколката на езерото е 32,850 метра. Обиколката на
единъ кржгъ съ сжщата повръхность е 14,804 метра или е
2,21 пжти по-малка.
Дължината на фарватера (линията която съединява най
дълбокитt мtста на •длъжъ) на езерото отъ вливан~то на Ге
бедженския каналъ до устието на морския каналъ е 15,200,

Б

+

1 ) Въ

новата

карта

на

Географския

в+г +д дава една повръхность отъ

въ нашата

таблица.

институтъ

15,812,500

1 : 50000 частьта
16,581,350

кв. м . , срещу
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=

метра, а срtдната широчина следователно 17,440,350: 15,200
11,200 метра. Дължината между крайнитt меридияни е 13,25 клм .
а между крайнитt паралели 2.98 клм.
Единъ теоретиченъ срtденъ профилъ на езерото можемъ
да получимъ, а оттамъ и срtдната широчина, като изчислимъ
срtднитt наклони между съседнитt изобати. За тази цель
ние преобръщаме изобатитt въ кржгове съ еднаква плоскость.
Диаметритt на тия кржгове и наклонитt на напрtчното сече
ние между две непосрtдствено следващи изобати на едно та
кова ротационно тtло еж представени табеларно въ табл. 2,
и графически въ обр. 16.

ТАБЛИЦА

-..........
~
С>

м.

Половина
Диаметръ на

ра;!лика 111еж-

кр ж rа

ду

Наклони

д иамет-

ри г!;

1

233·5
4245

1:

3970

6

3800

8

3655

10

3455

12

3142

14
-16

2767

18
-

1765

19

529

- -0,857
- - -1·455

137·5
- -85·0
- - - -72·5
--- 100·0

2·760
2·000

156·5

1·277

187·5

1·066

241·0

0738

230·0

0·870

118·0

0·848

264·5

0·378

2225

wl

01L -

м.

м.

1

4702

Срtдната

2.

2·350

о

широчина

на

езерото,

която по-горе посочихъ

м., можемъ да изчислимъ и по даннитt на таблица 2-а,
като интерполираме една изобата между 8 и 1О метра:
2. (233,5
137,5 85,0 72,5 92,8) 1241,5 метра, коя

1150

то

+

+ + +

=

цифра се приближава доста много до по-горе посочената
1150 м. Ако бихме включиJlИ въ изчисленията за повърхность
и обемъ и изобатата 9.86, то по тоя пж ть ние щtхме да можемъ
да изчислимъ точната срtдна широчина на езерото. Точката, която

отговаряна

срtдната

дълбочинаJ . върху

профила на срtднитt
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наклони и в ьрху батиrрафската крива, които две криви не
моrатъ да не бждатъ подобни, се намира на прехода между
конканната и конвексна страна на напрtчния профилъ.

*

-:•:•

Осоляването на езерната вода е започнало веднага съ
про копаването на rол·вмия морски каналъ. Непосрtдно следъ
като това прокопаване е било извършено, не еж били правени
за

жалость

изследвания

за

напредване

Обр.

Презъ

година

1918

соленостьта.

16.

направихъ

пробни и з м ·врвания, които

на

нtкои

имаха по - скоро за

цель да установя една програма на по - системни

изследвания. Резултатитt отъ тия проби а зъ
излаrамъ

тукъ.

Пробит-в еж взети съ шише привързано

на вжжената сонда за измtрване дълбочини,
нагласено така, че

разни
рено,

да може

дъл'5очини и

се

да се

отваря

на

изтегля нагоре отво

следъ като се е напълнило на исканата

дълбочина.

Предполага

нахлуе въ пълното

пластове (обр.

се,

че

не може да

шише вода отъ по-горни

17).

Пробит-в се взеха: презъ януарий (на

и на една неотбелязана дата), на
на 2 май и на 3 май.

24

16. 1.

априлъ,

Не можахъ да реализирамъ по-широката

програма за изследване,
се разпростре въ

която

трtбваше да

дълбочина и широчина въ

ПОI!ече точки, защото наскоро бtхъ повиканъ
на служба въ София.
Известия на Б ъ лг. геогр, д·во

Обр.

17.
11
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Анализата на водата се извърши отъ г. проф. Ц. Калянджиевъ
отъ Висшето търговско училище въ Варна. Г-нъ Кадянджиевъ
опредtляше количеството на ХJюра:дитt, приведени като на
триевъ хлоридъ. Тия хлориди съставляватъ, каюо е известно,

отъ солитt въ морската вода. 1 )

88.636¼

'l'очкитt на вземание на пробитt еж означени
жената

въ

прило

карта.

Резултата отъ тия изм ·врвания даваме въ табеларна форма:

ТАБЛИЦА
Януари й

Дата

\ 16. I.

>(

:,-

На пов ъ р х -

о

!-

ностьта

12·35 1 -

1

, 1><:,,
, ei
"'-f--<

---

~

CQ

=

о

~

10

м.

5

м.

1

10·95 112·50 12·10 12·00 . 10·98
1

1

-

1

м.

15

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

10·82

-

4

10·66

-

5

10'25

-

10·20

-

6

10·05 12·30 11 ·95 14·22 10·33

-

-

7

10·51

-

-

-

9 ·50

-

1 11·05

i
1

-

1

12·53 14·45 10·38 10·69 1242 12,42

-

-

-

, 10·26

1 З· Ы

11·63

Дъ но

1

-

з

8

1

1

-

1350 13·50 1

-

1918

дъ лбочини :

отъ

о
e<j ....
:r:
~
,Q
e<j,Q~ 1

о

:r:

май

-

1

2

'

3

24. IV. 1918

1918
:,::

3.

10·26

-

1

1

12·63

-

12·52

-

12·50

-

-

13•00

-

11 ·82
1

12·42

1

9

6·60

10

4·75

-

-

-

-

1·92

1·80

-

-

-

11·40

9·52 1 -

-

-

10·92

-

-

11 22

10·31
1

1

-

11

1 12

1

0·27

1

6-88 12·1 4 ! 8·75

-

-

-

Соленостьта

се

1

1

-

1

-

9 ·32 1 -

опредtляше,

като

се помножи

9·101
цифраrа,

която изразяваше процентовия съсгавъ на хлоридитt, съ

1.128.

Отъ таблица 3 се виждатъ всички взети проби, освенъ
пробитt, на 2 май, които не еж посочени и които целtха опре
дtление прибJшзителното разпредtление на повръхностьта на
тая

дата.

Азъ съобщавамъ тия цифри
ми

се налагатъ
1)

ед но

.

На т ри ев ъ

88,635%,

съ всички1 t

резерви,

които

за случая.

х лоридъ

77 . 7 580/о;

м агнс зи е в ъ

х лори дъ

10.878%;

на

Бележки за
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Поради малкото проби, взети между повръхностьта и дъ
ното, изохалинит-в въ дълбочина не ни даватъ сжщинска ка,р
тина на относителното разпред-вление на соленостьта. Въ вс-вки
случай отъ профила на точка 4 може да се заключи . за една

сходность на това отношение съ профила на соленQ~fГЬТа въ
дълбочина съ Черно
на

подводното

море (обр.

по-солено

~2).
-

И въ двата случая базит-в

течение

дъното на

морс){ИЯ каналъ,

респ. ср-вдната дълбочина на Босфора , даватъ характеристи
ката на тия профили: и въ двата случаи има една преходна

Обр.

20.

Солсность на повърхностыа на Варненското езеро.

зона на бързо нарастване на

соленостьта, при

езерото на дълбочина
рето 55-90 метра.

метра,

5 -1 О

при мо

Разликата между цифрит-в на соле
ностьта за датит-в 24. IV. и 3. V., които еж

значителни

(на

соленость),

показва колко лесно е изложена

на

дъното отъ

пром-вна соленостьта

1·82

до

0·82°/0

отъ повръхностьта

до дъното поради най-разнообразни причини.

Отчитането

14. IV.

при

точка

10

на

16. 1 и

21

06

на повръхностьта заслужава да се Соленос:~ на ~овърх

отбележи. Наблизо се

влива

вора „Аязмото~ отъ южна
карстовъ

изворъ

отъ

водата отъ из- ностыа

страна,

северната.

Поради сравнително

а

на

има - . и море, Май,

..

малката си дълбочина

Черно

1891

год.

Варненското

езеро не ще може да установи едно трайно положение на своята

соленость.

Тукъ

пров-втряването

на дълбочинит-в (проникване

въ дълбочина на кислородъ) ще става не толкова трудно. Про
в-втряването на Черно море става въ дълбочината на горния
по-слабосоленъ воденъ пластъ 40-50 метра. По-надолу кисло

родътъ вече постепенно изчезва и разлагане.то на органическит-в
вещества става безъ · съдъйствие на - кислорода при образуване
на отровент, с-врр1юдqроденъ газъ по начинъ, щото подъ около

Инж. Любенъ Божковъ
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200
на

метра Черно

море се

обръща въ едно обширно Царство

смъртьта.

Другъ
Норвегия едно

водно

случай имаме съ единъ езеровиденъ фьордъ на
Мофйордъ. Тукъ имаме дълбочина до 200 метра,
пространство

почти

затворено

отъ

оттокъ чрезъ единъ много плитъкъ кана;1ъ. Обр.

Обр .

морето

22

и

съ

ни посочва

22.

разпредtление соленостьта му въ дълбочина. И тукъ въ дъл
бочина 60 метра вече Jiипсва всtкакъвъ кислородъ въ дъJI 
бочината му се шири свроводорода, който убива живота - и
ту1{ъ

имаме друго

царство

"· 1-. -· ., - -· .

Обр.

23.

на

смъртьта.

. '

З ападниятъ край на Варненското езеро.
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Сръдъ най-широкото мъсто на езерото.

BEIТRAGE ZUR KENNTNISS DES SEES VON VARNA.

Der See von Varna ist auf den alten Karten als See von
Devnja eingetragen und unter diesem Namen ist er auch heute
11ocl1 im Ausland bekannt Die Bohrungen, die zwecks verschiedener
Bauten ober- und unterhalb des Sees gemacht worden sind, zeigen,
dass die rezenten tonigen und moorigen AЫagerungen Ьis einer
Tiefe von 25 m. und dariiber unterhalb des Meeresniveau zu finden
sind. Der See von Varna ist von einer Meerestransgression bedingt
wordeп und hat sicher eine viel grбssere Verbreitung gehaЬt in der
Richtung der Provadijska reka. Die von diesem Flusse so wie
vоп seineп Zufliisseп zugefiihrteп AЫageruпgen haben den friiher
grosseren See nicht nur verkleiпert, sondern auch iп mehreren
Теi!еп geteilt. Iп diesem Aufsatze wird nur der grossere untere
Varna - See betrachtet.
Bis zum Aпfang des 20. J ahrhuпderts hatte der See
siisses Wasser und lag 1 m. iiber dem Meeresniveau. Seitdem wurde
еiп Капа! erbaut, der dеп See iп direkter Verblпdung mit dem
Meere brachte uпd jeпer eine Sa!iпisierung des Wassers erfuhr.
Die Oberflache des Sees betragt 17,440,350 qum., die mittlere
Tiefe 9,86 m., das Volum 171,920,000 kubm. Die Uferlinie betragt
32,850 m, d h sie ist 2,21 Mal langer als еiп Kreis mit derselben
Oberflache. Die Laпge der Liпie der grossten Tiefen betragt
15,200 m, die mittlere Breite - 1120 m. Die Tabelle 11 (S. 160)
und die Figur 16 (S. 161) gеЬеп die batigraphische Kurve an.
Die Figureп 18, 19 tшd 20 geben die Isohaliпeп des Sees
an . In dieser Hinsicht uпterscheidet sich heute das Wasser des
Sees fast gar nicht von dem Wasser des Golfes von Varna.
lng. Ljuben Boschkow

Метеорологическитъ условия въ
Ихтиманско
отъ Д. Т. Бакаловъ.

Въ тази работа, метеорологическитъ условия въ Ихти
манско еж разгледани отъ въздухоплателна гледна точка. Този
новъ елементъ въ климатичнитъ разисквания се налага отъ все
повече и повече нарастващитъ нужди на въздухоплаването,
което клони да стане важенъ дълъ отъ държавната политика,

еднакъвъ
на

по значение съ стопанския и съобщителния

дълове

сжщата.

Като изразъ на това разбиране, точното заглавие на тая
ни работа би следвало да бжде : "Метеорологическитъ условия
въ Ихтиманско, съ огледъ на летенията".

** *

Ихтиманското поле е разположено по историческия пж ть,
който е пресичалъ Балканския полуостровъ по диагонала и е
свързвалъ най-източната съ най-западната му точки. Въ по-ново
време, презъ това поле минава ж. п. линия, представяща гръбна
кътъ на съобщенията въ южната часть на нашата страна. Въ най
ново

време

пъкъ, когато самолетътъ се наложи като превозно

и

съобщително срtдство, въздушниятъ пж ть за Южна България
минава

пакъ надъ

сжщото

поле.

Веднага трtбва да отбележимъ, обаче, че, докато земнитъ
пжтища намиратъ за най-удобно да прес,Jшатъ планинскит,в
прегради тъкмо въ това мtсто, въ въздушнитt съобщения то
се явява подъ съвършено друга свtтлина: никжде у насъ не
еж

се

случвали

толкова

въздушни

злополуки,

колкото

именно

въ. тоя край.
Трудностьта да се обясни това положение, обаче, не
произтича само отъ орографс к итt особености, къмъ които водятъ
вжтрешнитt ни предчувствия и познанията по авиационна метео
рология,

но

и

отъ

липсата

на

една

под х о д я ща

метеороло

гическа станция, нагодена за подобни проучвания.
Наистина,
както ще видимъ, смущенията въ
които

се

проявяватъ

въ

главно

отъ отклоненията

ограниченъ

въ

нормалния

районъ,

се

времето,

пораждатъ

ходъ на метеорологич

нитt елементи, дължими на планинскитt вериги. Следователно,
Ихтиманското поле, заобиколено отвредъ съ почти еднакво
високи планински дtлове, ще се обхваща винаги отъ „смутенъ",

Мстсорологичсскитъ услови11 въ Ихтиманско

въ летателнt> отношение, атмосференъ слой,
лични случаи

-

ще

се

който

169
при раз-

проявява различно.

Отъ туй се вижда веднага, че тукъ не еж вложени отъ
природата никакви особени
.смутители" на времето и, че
всички планински мtста у насъ, па и по цtлия свtтъ, ще се
отличаватъ съ по - гол·вмъ брой случаи на неблагоприятно за ле
тения време. И ако Ихтиманското поле се ползува съ славата
на „Сцила и Харидба• въ въздушния пж.ть. за IОжна България,
то е, защото то най-често е прелитано.
Цельта на работата ни е не само да подчъртае позна
тия на мнозина по-горе споменатъ фактъ, но да се опита
да

постави

въ

известни

граници

и

взаимоотношения причинната

връзка между тереннитt особености и проявитt на времето въ

тоя край.
Последната задача сме се старали да разрешимъ само съ

срtдствата

и възможпоститt,

които

сж.ществуващитt наблю•

дения въ това поле даватъ. Естествено е, че лри тtхната непъл
нота и недостатъчность и добитото решение притежава недо
статъцитt имъ.

'

Метеорологическитt наблюдения въ Ихтиманското поле еж.

извършвани,

презъ

по-дълъгъ

срокъ

само

отъ две

постоянни

станции : тая на Центр. мет. институтъ (ЦМИ), третокласна, въ
земедtлския разсадникъ до града (отъ 1929 г.) и помощната
мет. станция на Службата за времето (СВ)
въ мtстната т. п.
станция (отъ 1926 г.).
Първата

отдавна 1 )
обърната

отъ

тия

две

станции, въ сж.щность, е открита

(1892
въ

г.), но първомъ е била дъждомt.рна, после
четвъртокласна и наи-сетне въ III класна. Отъ

нея еж. взети за съотв. периоди

(както това ще се

посочва на

съотв. мtсто) даннитt за валежитt, температурата, общата
облачность и пр.
Използуването на даннитt отъ станцията на СВ за нуж
дитt на една климатична работа, е по-трудно. Помощнитt
станции, отъ който типъ е ихтиманската, еж. устроени съ огледъ
на летателнитt нужди (бързи съобщения за състоянието на
времето) по главнигв въздушни пж.тища и часоветt на наблюде
нията имъ еж. измtнявани спроти летателната програма. Това внася
голtмо затруднение въ обработката на материалитt. Ала като
се има предвидъ, че отъ наблюдаванитt въ такива станции
метеорологически елементи (видимость, височина на облацитt,
вtтъръ, състояние на времето и др.) само вtтърътъ е който
най-бърже се мtни, то, при съставянето на таблицитt за оста
налитt елементи, наблюденията еж събрани въ групи по след
ния

начинъ:

1 ) Върху nромънитъ въ катсrорията на тая станция, вж. календара
на ЦМИ за 1931 г., стр. 48 и юбилейния сборникъ на ЦМИ, стр. 28.

д. Т. Бакаловъ
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"сутринь" -

наблюдения въ 730 или 8 часа

„пладне" ,, сл. пладне"
Съ тая

групировка

,,
-

10 или 11 часа
14, 1430 или 15

значитеюю се намал11ва

непостояннитi, часGве за наблюдения.
Освенъ тип
две посгоянни станции,

часа.

неудобството отъ

въ

Ихтиманското

поле еж. били откривани и временни такива, по поводъ на раз•

лични нужди. Така презъ 1930 r. въ с. Живково, а въ 1932 r.
при rp. Ихтиманъ, еж. се установявали временни походни .ле·
тищни' 1 ) станции съ пилотш1 балони за изследване в·втъра въ
високата атмосфера.
Презъ м. маЙ' 1935 r. СВ бt устроила въ СJ1еднитъ 11
села: Бухово, Казичане,
Горубляне, Панчарево,
Новоселци,
Горна-Малина, Нови-Ханъ, Вакарелъ, Стамболова, Костенецъ
Баня и Чамшадиново (Въринско) временни окомърни наблюда
телни станции, чиято задача бi, да улеснятъ летателното про
учване на тоя край.
Изчерпвайки въпроса за станциитъ, тръбва да се спомене,
че въ Вакарелъ - Хановетt сж.ществува отъ 1905 r. 2) дъждо•
мърна станция на ЦМИ.
Разположението на полето, както и околнитъ му планински
оrраждения еж. толкова добре разгледани отъ други автори 3 ),
че е безпредметно да се спираме отново върху тtхъ. По тая
причина

ние

ще

пристжпимъ

направо

къмъ разглеждането

на

отдtлнитi, метеорологически елементи.
1. Температура. Измtрването на температурата е пра

вено само въ станцията на ЦМИ въ разсадника край града.
Следната таблица I дава ср·вднитъ месечни и годишни стой

ности за петнадесеть годишния периодъ 1921-1935
Табл.

r.

1.

Срtдни температури въ Ихтиманъ.

1

II

Ш I IV I V I VI

VII VIII IX

---- - - - -,- - - - - -2·6 -1 ·6 3·4

Х I XI I XII
------

rод.

9·2 14·2 17·4 19 9 19·8 15·5 10•41 5·0 -0·7 9·2
1

доста низката температура, която се получава като ср·вдна
годишна стойность, бJJ моr ла, на първо време, да се обясни съ
по-голtмата височина надъ морето. Ако се вземе за сравнение
1 ) По класификацията

на

СВ,

лстищнитъ

станции еж като 11-клас

нитъ на ЦМИ.

Съ прекжсвания, а отъ 1930 г. редовно.
Ив. Батаклиевъ - Земно1ювръхни форми въ долината на р. Мжти
виръ. Изв. Бълг. геогр. д-во, т. 1.; Г. Гунчевъ, Вакарелъ, rод. Соф. у-тъ,
2)
3)

Ист. ф. фак., кн. ХХХ,

8.
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напр. София, чиято ср. rод. температура е 10·0°, и чрезъ срtд
ния годишенъ градиентъ за височини надъ 500 м. 1) я приве
демъ къмъ височина 640 м., то за Ихтиманъ би следвало да

се получи
между

· обаче

9·8°.

Тази

приведената

малка разлика отъ О·б,°
и

15

ср·вдната

годишна

която се явява
стойность, може

да има и съвършено друго обяснение.
Ихтиманското поле, както всички части на Ю.

3.

Бъша

рия, не попада подъ прtкото нахлуване на студени арктични и
полярни

въздушни

маси,

както

това

става

съ

полетата

въ

северната и с.-и. части на страната. Напротивъ, отъ специал
нит-в за това наблюденип по синоптичнит·l; карти на Службата
за времето при въздухоплаването, се установява, че тия студени
маси достиrатъ Ю. 3. България късно, следъ като заrубятъ
вече доста отъ първоначалнитt си • качества" и, на първо мtсто,
типичнитt
за
тtхъ температури. Този изводъ
се отнася

предимно

за

арктичнитt

континентадни

маси (сАМ), които у

насъ нахдуватъ главно отъ североизтокъ. Прочее, основанията
ни да диримъ причинит·в за по-ниската годишна температура
въ нtкакъвъ свободенъ достж.пъ, който студенитt маси иматъ
до . полето,

еж.

твърде

малко.

За да изследваме по-отблизу причинитt на такова пони
жение, ще сравнимъ месечнитt температури съ тия въ Само
ковъ.
Понеже и дветt станции
нtматъ наблюдения
за
единъ и сжщи
периодъ,
съставили сме нова таблица за
периода 1924-1935 год., въ която липсващитt само за нt
I<олко месеца данни за Самоковъ, пп, познатитt методи, еж
попълнени съ приведени. Въ тая таблица (rл. табл. II) освенъ
тъй полученитt истински стойности (Те, Ти) еж. дадени още:
а) приведенитt 2 ) температури на Самоковъ, къмъ нивото
на Ихтиманъ, означени съ Т'и
6) разликитt Ти-Т•и=ЛИ

Табл.

надм. 1
височ.

1

означение

11

1

1

IV

1

V

I

VI 1

~~: IX

Х

I XI I XII
4•3 -1 ·3

ср.

год.

7·8 12'41158 17·8 17•3 13"8 9·5

Ти

-3'1 -1 ·9

2·8

9·2 ]4·0 17·5 19·8 19'5 15·5 10·4 5·1 -0·7

9·0

Т'и

-3·0 -1 ·5

3·7 110·0 14·6 18'1 20·2 19·7 16·0 11·3 5'7 1-0·2

9·6

640

Ли=Ти-Т'и

7'7

-0·1 -0·4 -0·9 -0·8 -0·6 -0·6 -0·4 -0·2 -0·5 -0·9 -0·6 -0·5 -0·6
1

С

=

Самоковъ

1

; И

=

Ихтиманъ.

S t а i' k о w, Beitrage zur Юimatologie vоп Bulgarien. TempeDissertation, Berlin 1914.
Па къ съ 1·радиентигt на Stai'kow, (ор. cit.).

1) S t. D.
raturverteilнпg ,
2
)

1

1'7

Те

-

I

-З-0

945

640

-4·1

Ш

II.
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Поради това, че Ли

< О излиза,

че винаги Ти

<

Т'и, което

означава, какво температуритt, наблюдавани въ Ихтиманъ еж
по-низки отъ ония, които би следвало да се измtрватъ за еж
щата височина въ сравнение съ температуритt на Самоковъ.
Ясно е, че за това понижение ще влияятъ нtкакви мtстни
причини. Тия причини не могатъ да бждатъ други, освенъ т.
н. приземни инверсии, особено
чести за котловиннитt мtста.
Но и Самоковъ е разположенъ въ такава „котловина", което
отъ своя страна отнема абсолютния характеръ на приведенитt
числа. Това положение, обаче, не обезсилва ни най-малко нашия

изводъ, а го подчъртава още повече, защото ако Самоковъ би
билъ вънъ отъ подобно влияние, то разликитt Ли биха добили
още по· голtми стойности.
За сжществуването на такава инверсия утвърдително го
вори и мtстното население. Като продуктъ на нея се явява
мъглата или омарата, които населението въ тоя край нарича
„синявица" 1 ). Това име много добре показва, че мъглата не е
отъ замърсяване и запрашване

на въздуха {тъма,

суха

мъгла,

съ тъмно-сивъ или ржждивъ цвtтъ), но се дължи на воднитt
пари, отличителниятъ цвtтъ въ който случай е синкавиятъ 2 ).
За да си обяснимъ повече строежа на тия инверсии, ще
разгледаме единъ случай на такава по-отблизо.
На 26.1.1935 г. въ Ихтиманъ еж били измtрени най-низкитt
за

тая

година

температури, дължими на застояването

въ

котло

вината на остарtлъ арктиченъ въздухъ. Предния день времето,
отъ напълно облачно въ 7 ч. се изяснило ,съвсемъ въ 21 ч.,
и презъ нощьта, при безвtтрие и 42 см. снtжна покривка,
земното лжчение е било толкова силно, че температурата спада

отъ

+ 3 0°

въ

14

ч. на

на

251,

-

18·5°

на

26 1.

Презъ нощъта

се образувала мъгла .синявицата" - съ скрежъ, която за
раньта се вдигнала и деньтъ 26 I е миналъ като ясенъ. За 7
ч. зараньта на сжщата дата, следващата табл. III ни дава измt
ренитt температури, влага и вtтъръ въ нtколко станции.

Табл. Ш
Станция

Ихтиманъ
Самоковъ
Чамъ Кория
Ситнqково
Хижа Мусала
Връхъ Мусала

1)

надм.

темп.

вис.

-18·0°
- 9·1°
- 2·4°
- 2·2°
- 7·6°
-12·9°

640 М,
945 м.
1345 м.
1745 м.
2393 м.
2925 м.

Г. Гунчевъ, ор.

cit,

стр.

37.

отн. вл. въ°lо

95
83
64
55
42
47

вtтъръ
тихо

SE lм/с.
NNE 3 м/с.
SE 10 м/с
SE 15 мiс.
W 23 м/с.

2) Т. В е r g е r о n, Нова дефиниция на хил;рометсоритt. Меморандумъ
до междунар. синоптична комисия,

1936

г.
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Ако по тия данни изчислимъ еквивалентпотенциалнитъ
1
температури ) и съ т-вхъ съставимъ тетаrрамата 2 ) за състоя
нието

на

въздушния

слой,

получаваме

графиката

на

обр.

1,

която очебийно
около 1800 м.

ни сочи, че до е дна надморска височина отъ
(1000-1200 м. надъ станциит-h) се простира

силно

отъ

повлиянъ

земното излжчване

.. . . ... ...... .. . -

преизстуденъ

възду•

-,
PL

t; 't~
: C> ·S

: 5 о
• ~ <

.,
.: "'r
! •
.---:J'
,.,.
•

,~·

,о•

o_J

~ о•

Те ,.,_ с рама ~ь 7, ~. мЪсrн о е р. - 2.6. 1. 1 9J5 - Т"h.,eta.g ro.,n'\">\"- .с" r. loe-a. t
Обр.

1.

шенъ слой, който е инверсионния такъвъ (съ височината тем•
пературата му се увеличава). Надъ този слой е неповлияниятъ
поляренъ въздухъ (PL).
Образуваната презъ нощьта мъгла е записана въ дневника
на Ихтиманъ много общо. Ако (за по-леко, чрезъ графит-в на
Stiive) изчислимъ точката на оросяването 't при различнитъ
наблюдения около появяването на тази мъr ла, ще получимъ
следнитъ резултати:

Табл.

14
точка

на

разлика

't

оросяван.

темп. на въздуха

д

=

t

(t-'t)

ч.

IV.

25. ,.
21

4.7°

+ з·о
7·7°
0

26 ,.
ч.

7

ч.

14

ч.

- 12·5°
-

12·2°

0·3°

Понеже мъглата се образува само около насищането на
въздуха, т. е. когато точката · на оросяването е близо равна на
температурата на въздуха, то отъ горната таблица се вижда, че
въ разглеждания случай условията за образуване на мъгла

1) Изчислени по прибл. табл. на Diesing, Ann. Hydr. mar itim. Meteorolog ie, 1930, стр. 114.
2) О. S с h i n z е, Praktische Wetteranalyse, Hamburg 1932, стр . 32 .
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еж.

се

създали

къмъ

ч.

21

на

25. 1,

а за изчезването й

-

наскоро следъ наблюдението въ 7 ч . на 26. 1. Прочее, нейното
сж.ществувание

(нощьта)

силило,

и

съвпада

мъглата

изучвания

съ

максимум

1 на земното излж.~ване

тутакси следъ като слънчевото

е изчезнала

върху

(.вдигнала

радиащюннитъ мъгли,

грtене се е поза

се").

Сравнителнитъ

правени въ Службата

за времето, еж показали, че м ьглата се запазва (образува или
задържа) не само когато д
t - 1: = О, но когато се колебае
въ границитъ о 0 < д < 2°. Изпо,'lзувайки тоя резултатъ, ние мо

=

жемъ да опредълиме прибл. дебелина на мъглата, съ помощьта
на вертикалния

температуренъ

градиентъ.

Понеже между Ситняково и Чамъ Кория въ това време е
сж.ществувала

почти пълна изотермия,

зира обикновено горната граница на
вертикалния граднентъ можемъ да

съ

каквато се характери•

инверсионнитъ слоеве, то
изчислимъ между Чамъ

°.

Кория и Ихтиманъ, който излиза= -2·21
Ако приемемъ, че
мъглата се е запазила и тогава, когато д = t - ,:
2° (горна
граница), то явно е, че такава е сж.ществувала и при темпера
тура -16°, каквато, споредъ горния градиентъ, се е намирала
на 90 м. височина надъ полето. Ако вземемъ за основа пъкъ

=

градиента между Самоковъ и Ихтиманъ, който е. -2·55°, то за
горна граница се получава височината 75-80 м. И въ единия
или другия случай, явно е, че радиационната мъгла се е разпо
ложила само въ най-низкитъ части на полето (долината на р.
Мж.тивиръ) като съ горния си край достига до политъ на окол
нитъ възвишения. Този изводъ съвпада напълно с ь описа
нията на мъстното население. 1 )
Инверсиитъ не еж. явление свойствено само на студеното
полугодие. Доколкото климатичнит·в данни позволsшатъ, табл.
11 ни дава достатъчно основание да предполагаме, че такива
се случватъ
дени

съ

презъ

всички

сезони,

макаръ

не

винаги

съпрово•

мъгла.

Въ авиационно отношение, режимътъ на температурата
има двояко значение : отъ една страна, много низкитъ темпе
ратури влияятъ неблагоприятно върху добрата работа на само

летнитt мотори.

2)

При подходящи влажность и низка темпера

тура, освенъ това, може да се стигне до обледяване на само
летитt при летението имъ, което представлява извънредно го
лъма опасность за сигурностьта на апарата.

Отъ друга страна, пониженията на температурата водятъ
къмъ кондензиране на намиращитъ се въ въздуха водни пари
и образуването на облаци или мъгли. Когато последнитъ ста•
ватъ въ низинитъ, летателниятъ достжпъ до полето става невъз
моженъ.

1)

J'.

Г у н ч с в ъ, ор.

cit .

стр.

37.

В. Ща л ъ, Операти в но - тактичеСl(О използване
служба. Вестник въздушнаго фдота 1935, кн. 10.
2)

на

метеоролог.
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По тия причини представя интересъ да се види и ходътъ
на най-низкитt температури въ Ихтиманъ.
Тукъ ще разгледаме само броя на т. 11. л е дени, мразовити
и лtтни дни, за периода 1930-35 г.

Табл.

V.

V

I VII ' vш l

1

1

ср tде н ъ брой

м разvu и т и

л е д е ни

дни

III

1 11

11

IV

-- ;_ю , з

-

- ·

- - -

л'В тни д11и

VI

срi;дно

х

1

0·2 -

1 ·2

-

]·8

6-7 17'7 25"2

1'11·0

-

-

-

1·7 7·5

37,"4

, /.

11

I

годишн о

1

-1

- ·

-

1

1·3 4·5 13·0' 21'8 21'.J 10·8 4-3

-

Х!

Xil

IV

1

-

26·0 23·0 8·:J

14.5 9·7 4·0

д1-щ

1

·-

-

72-2

1

По опредtление, .мразовити" еж днитt, въ които мини
малната температура е подъ о 0 , .ле дени" - въ които макси
малната температура не надвишава 0°, а " лtтнн ", въ ко ито

максималната температура достига до

+ 25°.

Горната таблица показва, че само м. юлий и августъ еж
свободни отъ мразовити дни нtщо, което е изключително
явление, тъй като, споредъ Кировъ и Ефтимовъ 1 ), дори до
височини надъ 1100 м., станциитъ у насъ нtматъ мразовити
дни - и презъ юний. Твърде възможно е обаче Ихтиманъ да
прави и з ключение само пора ди туй, че раз глежданият ъ отъ ннсъ
периодъ е доста кжсъ. Но, че това поле има много голtмъ
брой мразовити дни показва и тtхната годишна сума. Споредъ

цитираната
мразовити

работа
дни

на

Кировъ

годишно

се

и. Ефтимовъ 2 )

отнася

за

броятъ отъ

станции .

по-високо

150
отъ

м. надъ морето, когато Ихтиманъ го достига почти и на
своитt 640 м. височина. Броятъ на ле денит-в дни е еж.що го
л·hмъ сравнително. Накрая трtбва да се прибави и фактътъ, че
най-низката температура, измtрена до сега у насъ, е отбеля зана

950

пакъ въ Ихтиманъ, на

2. 11. 1929 г .. (-32·2°)

Всичко това говори, че Ихтиманското поле е едно отъ
най - студенитt у насъ и по-студено отъ
Софийското
п оле.
Причината за това се к р ие само въ п ълната з атвореность на
въздуха у него, дето той се подлага на д ъ т-отрайн о влияние
на земното

лжчение .

при

което

се

достигтъ тъй ни з ки тем

ператури.

Колкото се отнася до броя на лtтни"I:'В д ни, сравнително
надморската височина, той не е малъ къ.
Явно е прочее, че застоялостьта на въздуха въ полето
усилва

денонощното

влияние

на

радиацията

и инсолацията,

та

тъй се стига или до приземнитt инверсии ( Bod e ninversion e п ) или
1) К. Кир о в ъ и К р, Е фтимов ъ, Рс ж и мъ на мр а зовитит t д ни у
насъ, Кален да ръ на Дир. метеорологията, 1931. стр. 11 2.
2 ) Пакъ тамъ, стр. 109.

.
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до прегрtтитъ слоеве (Bodenilberhitzungsschicht). Първитъ блаrо
приятствуватъ за образувзне на мъгла и низки облаци, а вто

•

ритъ за възходящи
течения, които, въ
нъкои
случаи,
идатъ да, ускорятъ образуването на мъстни бури.
Прочее, връщайки се къмъ табл 1, режима на температу
рата въ Ихтиманъ, съ сръдната амплитуда отъ 22·5°, се явява
като континенталенъ, съ всички характерни за котловинитъ
особености (инверсии и др.).
2. Вал еж и. Мрежата отъ дъждомърни станции е много
недостатъчна за изучаване на разпредълението на валежнитъ
количества. Все пакъ, разположенитt по ви:око станции даватъ
повече валежи, отколкото по-низкитъ, сравнени за какъвъ и
да е периодъ. Така напр. презъ rодинигв 1932-1935 Вакарелъ
дава сръденъ годишенъ валежъ 548 мм., а Ихтиманъ 481 мм.
Нека разгледаме режима на валежитъ въ Ихтиманъ, презъ
периода 1921-1935 г. по даннитt отъ станцията на ЦМИ,
помъстени въ таб,1. VI.
Tafiл.

11

-Валежно ноличество

дни съ вал,
валежни

~0·2

мм .

отношения

I

-

VI

11I 1ш I IV I v I VI

I VII

I vш1

IX

1 х 1XI

34'2 25'7 34·5 44·5 71'5 67.7 53·6 35·5136·8 45'1
8·6

8·5

7·9

8·3 125 10·8 7·3

5·1

f

5·4

зо·1

6·8

I XII

1,<t;

41 ·7 520'9

6·8 10'8 98·7

0·78 0'65 0·79 1·04 162 1·59 1·21 0·80 0·86 1·02 0·10 0•94 12·00
1

интензитетъ

гжстота

3.98 3'02 4•37 5·36 5'72 6·27 7·34 6·96 6·81 6·63 4·50 3'86 5·38

0·281О·ЗО 0·25 0·28 0"40 0·36 0•24 0"16 0·18 0·22 0·22 / 0•35 0·27

Максимумътъ на валежит ·в се случва презъ май, а мини
мумътъ

-

презъ февруарйи. Rторичниятъ максимумъ

-

презъ

октомврий, а вторичниятъ минимумъ презъ ноемврий. Възъ
основа на тtзи особени
точки въ годишния ходъ на вале
житъ Ихтиманъ следва да се причисли климатически '{ъмъ
умtрено континенталната область на стрзната. 1 )
За да изб'hrнемъ влиянието, което броятъ на днитt презъ
различнит'Б месеци оказва надъ валежната сума, можемъ да
разгледаме т. н .• валежни отношенип• 2 ), които ни изразяватъ
отношението между изм ·вреното количество валежъ и това,
което би се получило, ако валежътъ бжде равномtрно разпредt
ленъ върху всички дни презъ годината. Ония стойности, които
еж
1 показватъ, че валежътъ презъ този месецъ е по-голtмъ

>

1 ) К. Кир о в ъ, Климатична скица на България.
2

)

К.

Ки р о в ъ, Климатична скица и ттр., стр.

24.

1929,

стр.

87.
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отъ равномtрно разпредtления. Въ нашия случай ходътъ на
валежнитt отношения съвпада напълно съ този на валежнитt
количества, а "надъ равномtрно разпредtлени валежи" иматъ
априлъ, май, юний, юлий и октомврий.
Не винаги, обаче, презъ разrлежданитt 15 години, макси
мумитt и минимумитt на валежитt еж се падали все въ единъ
и сжщи месецъ . Слецната таблица потвърждава това.
Табл.

Брои на случаитi;,

1

к ог ат о

гпавниятъ

се

презъ

е

слу-

месеца

rлавниятъ

валежен ъ

миннмумъ

се

чилъ

lп

III

IV

-

-

-

-

2

-

1

-

lv

1

VI I VII I VIII IX

х

1

1

XI

! Xil

валеженъ

ма н симумъ
чилъ

1

VII.

презъ

е

слу-

месеца

2

5

1

- -

1

4

1

41)

1

2 1-

-

-

2

1

1 1 31)

3

1

Онова, което се хвърля на
величини на валежа
то

тъкмо

въ тия,

еж се

очи въ нея

падали въ

които по•малко

или

е,

че

крайнитt

най-различни

месеци и

пъкъ никакъ

не изпък

ватъ като месеци съ най-rолtмъ или най-малъкъ срtденъ ва
лежъ. Така, презъ м. май, който носи най-rолtмото валежно коли
чество,

rлавниятъ

максимумъ се е случвалъ

почти толкова пжти

колкото и презъ юлий. И ако последниятъ месецъ не се очер
тава, въ края на краищата, като такъвъ на най-rолtмитt вележи,
то е затуй, че въ него най-често се е случвалъ и минимумътъ.
По тоя начинъ, даннитt отъ табл. VII хвърлятъ нова св-втлина
върху

валежния

режимъ

:

месецит-в

на

топлото полугодие и

спец. на лtтото, се отличаватъ съ

rолtмитt колебания въ в:t.

лежнитt

на

спец.

количества,

зимата,

се

докато

отличаватъ

съ

тия

студеното

постоянни,

малки

полугодие и
валежи.

Навлизайки по-дълбоко въ сжщностьта на валежния ре
жимъ, да разгле даме последнитt два реда .интензитетъ" и

„rжстота•, дадени въ табл. VI. Прието е 2 ), да се нарича валежна
„rжстота• (Regendichtigkeit) частното отъ срtдния месеченъ
валежъ съ броя на днит-в съ валежъ. Това частно, обаче, е по
добре да бжде наречено „интензитетъ" на валежитt, отколкото
,, r жстота", като за последното оставимъ да разбираме отноше
нието между броя на валежнитt дни въ месеца къмъ общия
брой на днитt въ него.

Валежниятъ интензитетъ (литри на валеженъ день) достига
максимума си презъ юлий, но дори до октомврий се задържа
все още почти еднакъвъ интензитетъ (6'5- 7·5). Напротивъ,
,,гжстотата" е сравнително малка (не вали често). Презъ де-

1)

Една жъ (презъ

1927 r.)

презъ юлий и ссптемврий .
2) Н а п п , Handbuch
Известия на Б ъ л г, r е огр. д·но

der

миниму м ътъ

Юimatolog ie,

се е сл у чилъ

1932, Bd. 1,

стр.

едновре м енно

68.
12
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кемврий, януарий и февруарий, та дори и мартъ, интензитетътъ
е малъкъ, но се задържа,

чинитt З·О-4·5.

при по-голtма гжстота, около вели

Пролtтнитt

месеци, при най-голtма гжстота,

иматъ интензитетъ 5·0-6·0. Явно е, че валежитt, макаръ и не
много строго, се групиратъ въ 3 групи: зимни, съ най-малко
количество, но сравнително чести; пролtтни обилни и про
дължителни и лtтни рtдки, но проливни.
Причинитt на тия
три типа
валежи иматъ голtмо
въздухоплавателно значение, ето защо се налага да бждатъ спо

мена1 и. Отъ теорията е известно, че зимниятъ типъ валежи може
да се даде отъ низкитt слоести облаци отъ типа стратусь
или
стратокумулусъ; пролtтнитt отъ нимбостратусъ, а

лtтнитt
нимбусъ.

-

отъ облацитt съ вертикаленъ строежъ - кумуло•
Първитt еж облаци и на инверсиитt, а третитt на

възходящитt течения по планинитt и, следователно, се явяватъ
като следствие на особенноститt на мtстностьта. Само вторитt еж
най малко зависими отъ терена и тtхнитt причини лежатъ въ

тропосферичната циркулация на въздушнитt маси. Прочее, явно
е, че релефътъ на Ихтиманско тукъ още еднажъ, вече косвено,
влияе върху разпредtлението на валежитt.

Валежитt, предизвикани отъ вертикални въздушни тече
ния, еж въ тtсна връзка съ образуването на гръмотевичнитt

бури. Самото поле, обаче, е бедно отъ къмъ такива явления. За
периода 1931-1935 г. въ Ихтиманъ се падатъ срtдно годишно

3·6 дни съ гръмотев. буря и 1·6 - съ градъ. Къмъ тия данни,
обаче, трtбва да се отнесемъ съ голtма резерва, едно поради
краткия

периодъ, за К()Йто се отнасятъ и второ, поради туй,
че наблюдаването и правилното записване на тоя родъ явления
се подава на свободни и добре обучени наблюдатели, каквито
въ Ихтиманско нtмаме. Въ своята работа за Вакарелъ, Гунчевъ 1 )
изнася, какво тtзи възвишения се посещаватъ много често
отъ гръмотевични и градови бури. Ние нtмаме никакви теоре
тични основания, обаче, да считаме, че тъкмо само тия възви

шения се предпочитатъ отъ буритв. Впрочемъ, неговата карта 2)
за тtхнитt главни пж тища, съставена по сведения събрани отъ
народа, която възпроизвrждаме тукъ като обр. 2., потвърждава
предположенията ни. Тtзи пж тища, нумерирани отъ насъ, ясно
следватъ всички планински вериги, които свързватъ Ихтиманска
Срtдна гора съ Витоша и Рила (№ За). По всичко личи, че надъ по
лето остава да се изваляватъ само перифернитt части на кумуло
нимбусовитt облачни системи, движещи • се по планинскитt
възвишения,

отдето

падатъ

количествено

по-малки,

но

съ

сжщия интензитетъ валежи. По нататъкъ,сжщиятъ авторъ добавя,

че мtстното население твърди, какво "rрадоноснитt (= куму
лонимбусовитt) облаци идатъ изключително (к. н . ) отъ

1)
2)

Ор.

cit.

ст р.

44.

пакъ тамъ, стр.

45.
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Thttndestormways (Gttncev).

къмъ Витоша•. Въ това твърдение ние обаче имаме основа
ния да се съмняваме и случаятъ, който привеждаме въ края
на

настоящата

глава, ице

въ

наша

подкрепа.

Снtжната покривка въ Ихтиманско е другъ факторъ, който
сжщо има авиационно Jначение, особено когато се касае не
само за прелитане, но и за кацане въ полето.
Тя е въ
състояние
да го направи
летателно
негодно,
било като

разкаля съвсемъ почвата, било чрезъ дебелината си, като въз
спре кацането на самолетъ, който не е снабденъ съ ски.
Въ метеорологично отношение, освенъ другото си значение,
снtжната покривка влияе много за образуването на инверсиитt,
като подсилва ефекта на нощното излжчване.
Режимътъ на снtжната покривка въ Ихтиманско, е да
денъ въ следната табл. VIII съставена за периода 1926-1935
r. по даннитt на помощната станция на СВ
Табл.
брой на днитi; съ
снБжна покривка

1

11

111

IV

V

1

Х

I XI I Xll I r~~-

-

-

-

0·1

О·б

1·5

15·2

0·2

-

-

-

-

1·0

8·о

28·8

-

-

-

-

-

-

0·3

3·7

15·4

1·9

- - - -

-

-

- -

3·8

13·9

1 ·3

0·2

-

-

0·1

3·9

0·1

1·9 11·1 77·2

1 см.

1·5

5•0

б·О

0·5

-

<

10 см.

10·2 5·6

3•4

0·4

<

20 см.

5·2

4•5

1'6 0·1

>

20 см.

4·1

4·1

о·8

1·5

общо

1VI I Vll I VIII I IX I
-

<

навtяна

VIII.

1

-

21·8 20·1 14'2 1·2 0·2

-

-

- -

- - - -
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Въ сравнение напр. съ Божурище, Ихтиманъ задържа
снtжната покривка 20 дни повече въ годината. Този фактъ -не
може да се обясни само съ 80-тt метра, съ които полето е
по-високо отъ Софийското, но непремtнно и съ образуването
на инверсиитt при земята, низкитt температури на които още
повече задържатъ cнtra.
Д ълrотрайната снtжна покривка изобщо не е блаrоприя
тенъ авиационенъ факторъ, но това, което е особно лошо въ
случая, то е, че дори и презъ май, когато снtrътъ изобщо не
е много траенъ, покривката е била дебела между 1 и 10 см.
Явно е, че полето дълго ще е кално и неудобно за кацане.
Месецитt януарий и февруарий еж почти изцtло въ снtrъ,

а декемврий и мартъ наполовина. Това ще рече, че
отъ годината полето е подъ снtrъ.

презъ

¼

Приключвайки въпроса за валежитt въ тоя край, ще раз
гледаме образуването и преминаването на една валежна система
презъ м. май 1935 r., по което време еж били въ действие и
11-тt временни допълнителни станции на СВ, заради което
именно се подбира и тоя случай.

На

14. V.

всички станции въ този край отбелязватъ валежи 1 ).

По даннитt отъ Самоковъ, Чамкория, Ситняково и хижата и върха
2
Мусала еж съставени емаrрамитt ) за 7 и 14 ч. По съставянето
на тия емаrрами се налага едно

разяснение,

доказателството на

което, по липса на мtсто, не ще приведеме тукъ: Тъй като
въ Чамкория и Ситняково не се измtрва барометричното
налtrане, мtстоположението на тия станции въ диаrрамитt е
опредtлено чрезъ „последов. приближения" въ кривитt „налt
rане-температура", ,,налtrане - влажность" и "налtrане-висо
чина". Впрочемъ тая интерполация е въ предtлитt на точностьта
на графичния методъ. Тtзи диаграми привеждаме на обр. 3.
Даннитt за тtхъ еж взети отъ таблица IХ-та
Тука t означава температурата при наблюденията въ 7 и

14

ч. мtстно време, &' - еквиналентпотенциалната температура

за сжщитt наблюдения, 'У . -· вертикалния темпер. rрадиентъ при
тtхъ, а д&· означава измtнението на &, отъ 7 до 14 ч.
Отъ тази таблица се вижда, че качествата на въздуха не
еж. се промtнили презъ цtлия день (&' почти постоянна), освенъ
захлаждането отбелязано въ Самоковъ, което, по всичко личи,
се

е

дължало

на изстудителното действие

на дъжда, валялъ

и въ момента на наблюдението. До хижа Мусала се е прости
рала хладна маса, а отъ тамъ

-

преходенъ слой къмъ по-топла,

вtроятно тропична, въздушна маса, която е заемала по-rолtмитt
височини. Разглеждайки rрадиентит-в, слоя до хижа Мусала се
очертава като субполяренъ по произходъ, съ близъкъ до адиа1
2

)

По липса на мtсто, извадки отъ дневницитt не еж помtстени тукъ.

)

А.

R. е f s d а 1, Fcuchtlablle Niederschlag. Geof.

РuЫ.

vol. V No 12.
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Табл.

IX.

t

1
Самоковъ

14"6

Чамъ Кория

11·6

Ситняково

8"4

х. Мусала
вр. Мусала

ентъ тъ
О

1°

въ

l 14 ч.

ч.

7

батичния

&'

у

4'3
-2·0

11 ·4
8·8

7

ч.

41 ·4
39·4

8"4 1 39 3
1·6
- 1·4

36·5
38·3

градиентъ (хладна маса).

11

11

11

станция
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l 14 ч.

7

ч.

l 14 ч.

40·6

ч. показва,

че

на

повлияния

отъ

граница

17- 4
-0·8

0•75

О·65

о·во

0·10

0·63

1•05

1·18

0·56

41"5

1·9

41 ·4

2·2

38·3

1'8

41"7

3·4

1
1

Обстоятелството, че гради

между Чамкория и Ситняково отъ 0·8° въ

14

д&,

7 ч. става

тоя слой се е оформилъ като горна
допира

съ

земята

въздухъ.

Синоптическиятъ анализъ на времето по картитt на Служ
бата за времето показва, че на 14 . V рано зараньта, Западна
България е била обляна отъ остарялъ морско-арктиченъ (mАк)
въздухъ, който, следъ престой отъ около 4-5 дни надъ срtдна
Европа, се е преобразувалъ въ континенталенъ субполяренъ сту
денъ (сРк). Да се проследи неговото нахлуване въ Ихтиманското
поле, обаче, е крайно трудно и рисковано при липсата на по
вече пълни и точни наблюдения. Разrле.щдайки, все пакъ, еже

часнитt стойности на всички метеорологични елементи въ Бо
журише,

идва

се

до

следната

картина за това нахлуване: къмъ

15 м. срещу 14 май, въ Софийското поле е духналъ умt
ренъ t5-7 м/с) юженъ вътъръ, като температурата се е повишила
отъ 15·6° въ 21 ч. на 13. V на 16·5° въ 1 ч. на 14. V, а влагата
съответно спаднала отъ 80 °!о на 57 °!о. Това е продължило
до къмъ 2 ч. 40 м. на 14 май. По всичко личи, че това
23.

ч.

е

било падащъ вtтъръ отъ типа на фьона. Следъ 2 ч.
м. е навлtзълъ хладенъ въздухъ, който е ималъ изобщо
NW посока на движение и при наблюде~ията на високия вt

40

търъ въ Божурище на 1.4. V въ 6 ч. 18 м. се открива до
около 200 м. височина, а въ 13 ч. 32 м. на сжщата дата вече
се е натрупалъ до окоJю 900 м. височина. Нахлуването на хлад•
ния въздухъ не е бuло съпр9водено съ бури - обстоятелство,
тълкуването на което би н1;1 отвлtкло твърде щщече 0тъ темата.

Бури .се зараждатъ едвамъ къмъ обtдъ на 14 май и за да ги
обяснимъ, ще се обърнемъ къмъ емаграмитt на обр. .3.
По Ref sdal1) при изследване условията за вертикащюто равно1 ) ор.

cit.

стр.

9
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Обр. 3. Емаграми на бурята на 14. V. 1934
Emmagramms for thc thundcrstorm, 14. 5. 1935

весие въ атмосферата, достатъчно е да се нам·ври кондензацион

ната височина „а" на основната, най-низката, точка- Самоковъ
(С). До тази височина всъко изкачване на приземния въздухъ
ще става по закона за идеалнитъ газове ( суха адиабата Са), а
следъ нея, понеже изкачването вече не е адиабатично (има
приносъ на топлина), то ще става по „влажната адиабата" (а, 1).
Площьта затворена между тия адиабати (Са 1) и начупената
линия С II III IV М (кривата на „атмосферното състояние") ни
дава преде rава

за

енергията

на

устойчивость,

която

жава въздуха въ разглеждания моментъ. Ако тая

л-вво отъ С
рече,

отъ

че

е

II II1 IV

нуждна

М, то енергията
външна

сила

за

е

отрицателна.

да се

прите

площь е на

повдигне

Това ще
въздухътъ

по-низкитъ слоеве и изкачи нагоре. Въ обратния случай

енергията

е

положителна

и

изкачването

може

да

-

почне при

всъки достатъченъ поводъ, за да продължи само, за С,\i'ВТКа
на тази енергия. Въ нашия случай, приземниятъ слой въ Са
моковъ

притежава

отрицателна

енергия

до

една

височина

отъ

около 2600 м. (за 7 ч.) следов., неговото самоволно изкачване
е невъзможно (стабилно равновесие). Да видимъ, обаче, какво
е енергитичното състояние на въздуха и въ другитъ

-

по-високо

разположенитъ отъ Самоковъ-точки. За тази цель и по сжщия
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начинъ еж опредtлени кондензационнитt височини за Чамкория

(б), Ситняково (в) и хижа Мусала (r). За всtка отъ тtхъ, до ни
вото на х. Мусала, наслояването е :стабилно, а само отъ тая
точка нагоре нестабилно (7 ч. сутриньта).
Ако сравнимъ дветt емаrрами

( за 7

и

14

ч.) на

14

май, 1 )

вижда се, че следъ пладне въздухътъ между Ситняково и хи

жата е миналъ въ неустойчиво равновесие. Явно е, че въ тия
височини (между Ситняково и хижа Мусала), додето се е про
стрtла горната граница на новонахлулия хладенъ субполяренъ
въздухъ; дето поради слънчевото гр-вене презъ деня, се е по

лучилъ и единъ свърхъ адиабатиченъ rрадиентъ =1.05 (табл. IХ),
тамъ еж се създали най-благоприятни условия за вертикални дви
жения и образуване на кумулусови облаци. Прочее, началото на
обrазуването на бурята, на тая, дата е въ тия височини.
Остава да докажемъ, че източникътъ на бурята е тъкмо Муса
ленския масивъ. Преди това, обаче, следва да обърнемъ внима
ние на обстоятелството, че по табл. IX. височината, до която
е нахлула новата маса къмъ пладня, е между Ситняково и
хижа Мусала (приблизит. 2000 м.) когато въ Божурище, по на
блюденията на високия вtтъръ (както видtхме) тя е около
900 м. надъ станцията или около 1500 м . надъ морето. Разли
ката отъ тия 500 м. въ повече за Рила, може да се обясни
като се вземе предвидъ, че показанията на планинскитt станции
еж

силно

повлияни

отъ

т. н.

планинска

инверсия и иматъ склон

ность да бждатъ (напр. температурит-в) по-низки отъ тия на
сжщото ниво въ свободната атмосфера. По тоя начинъ студе
ната маса изкуствено се „издига" нагоре, безъ фактически да
е стигнала тая височина. Но покрай планинитt, при своето
постжпателно движение, студенитt маси изобщо се натрупватъ и
достиrатъ по голtми височини отколкото въ равнинитt. Следо
вателно, въ едновременното действие на тия две причини, се
крие разликата въ височинитt, до които срtщаме студена та
маса при Рала пл. и надъ Божурище.

Че образуването на буреносния облакъ е почнало отъ Му
саленския масивъ, вижда се най-добре отъ обр. 4., на който
еж дадени изохронитt на началото на дъжда, а сжщо и изо
хиетитt (линиитt на еднаквото количество измtренъ валежъ).
Най-рано Рила е обхваната отъ валежитt на новообразувания буре
носенъ облакъ и отъ тамъ последниятъ е тръrналъ къмъ северъ,
което се вижда по издуването на изохронитt въ тая посока. Пж ·
тьтъ, който се следва, е точно № За отъ картата на Гунчевъ.
По Шипочанския ридъ, презъ Кара-баиръ, бурята стига до Вака
релскитt възвишения, като дотукъ разстила и максималнитt

си валежни количества. Тукъ изохронитt се сrжстяватъ, което
говори за задържане на бурята надъ това мtсто.

1 ) На обр.

3

дъсната емаграма е за

14

ч. м. вр.
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Обр. 4. Изохрони и иэохиети на бурята на 14. V. 1935
Isocl1rons and isohyets of thc thunderstorm, 14. 5. 1935

Предпочитането на fшанинскитt вериги за пжть на буре
носнитt облаци намира обяснение въ мисъльта на RaethJen 1),
че локалнитt бури не се носятъ отъ общото течение на вtтъра,
но вървятъ по мtстата, дето възходящитt. токове еж най-силни.
Въ случая, явно е, че планинитt ще бждатъ нуждния пжть на

бурята. По тоя начинъ се

обяснява

и

запирането

на

облака

надъ Вакарелския ридъ и даже предвижването му малко къмъ
изтокъ: стигналъ до Соф. поле, той не е намtрилъ вече срtда
съ

възходящи

токове,

за

да

продължи

по-нататъкъ,

поради

което облакътъ се е извалялъ надъ тия възвишения.
Прави впечатление, че въпрtки rолtмата близость на Их
тиманъ до пжтя на бурята,

въ него

малко количество падналъ валежъ.

е

измtрено

сравнително

Тъй си обясняваме изобщо

по-малкитt. валежи въ това поле, при все че тt запазватъ инте
нзитета на типа, къмъ който принадлежатъ.

Нtколкото ускорения на отдtлнитt изохрони, които на
мираме на други мt.ста въ обр. 4, ни водятъ къмъ предполо1

)

Р. R а е

thjе n

Met. Zeitschr., 1934,

стр.

-

Bornfront

53.

als fortschreitende Umlagerungswelle.
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>J{ението, че надъ Мусаленския масивъ не се е обраsувалъ само
единъ буреносенъ облакъ (кумулонимбусъ) и, че не само раз
гледания пжть е билъ такъвъ за всички бури въ тоя день.

3. Облачност ь. Изучаването на облачностьта предста
влява особенъ интересъ за въздухоплаването, но тъкмо тукъ
трудноститt еж най-голtми, защото земедtлската климатология,
за нуждитt на която главно еж правени наблюденията въ Их
тиманъ, не се интересува отъ облачностьта по сжщия начинъ,
както и

въздушната

навигация.

Да разгледаме първия редъ отъ табл. Х, който ни дава го
дишния ходъ на общата облачность въ Ихтиманъ, съставенъ по
наблюденията на станцията на ЦМИ презъ периода отъ 1930-35 г.
Малкиятъ периодъ не ни дава право да смtтаме даннитt за
окончателни, но, все пакъ, въ тtхъ добре изпъква rодишниятъ
ходъ, който има максимумъ въ декемврий и минимумъ - въ ав
густъ. Любопитно е да сравнимъ режима на облачностьта въ Ихти
манъ, съ този въ по-голtмитt полета, напр. Софийското и Плов
дивското. Тtхниять ходъ, извлtченъ отъ 36 годишни наблюде
ния'), еж.що е помtстенъ въ табл . Х. За да направимъ това срав
нение между нехомогеннитt редици, ние сме извели численитt
разлики за всички месеци презъ различнитt години отъ периода

1930 35 г. за Ихтиманъ и 30-годишнитt данни за София или
Пловдивъ. Срiщнитi, стойнnсти отъ тия разлики еж помtстени
въ табл. Х. Освенъ това, тамъ еж дадени и разликитt между
6-годишния срtденъ ходъ на облачностьта въ Ихтиманъ и 30
годишния такъвъ за София и Пловдивъ.
Табл. Х.

1
11
Ихтиманъ

София

30

Пловди в ъ

1930-35
rо д .

30

год

Срiщни разлики ра з ·
лични год. И х тиман ъ 30 год. София
Срьдни

l

iv I v I v1 1vп lvш l ix

7·4 6·6 6·7 5·8 6·4 5·3

з·8

I

х

I I ср.

XI XII

1

год.

3·0 3-9 l 5•2 6·6 7·8 5·7

6'7 6'5 6·0 5·9 5·5 5·1 3·7 3•2 3·8 5·2 6·6 7'2 5·4
6·0 6'4 58 5·4 5·4 4·7 3·5 3·0 3·7 5"2 6'2 6'8 5"2
0·5 0·1

о·8

-0· 1 0·9 0·2 0·1 -0·2, о·з 0·1

о·о

О·6

0·5

разлики раз•

лични год. Ихтиманъ- 30 год. Пловдивъ

6

rод. Ихтиманъ 30 год. София

6

год, Ихтимаиъ 30 г од, Пловдивъ

1)

l н 1ш

К.

1 ·7 0·2 1·0 0·4 1·0 0'6 0·3
о·7

о·о

0·2 0·1 0·4 1·0 05

0·1 0"7 -0· 1 0'9 0·2 0·1 -0·2 0·1

1·4 0·2 0'9 0'4 1 ·о

о·б

0•3

о·о

0"2

о·о

о·о

О ·б

0•3

О·О

0·4 1·0

о·5

Ки р о в ъ, Климатична екипа на България, стр.

39.
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Отъ тая таблица се вижда, че презъ отдtлнитъ години
на 6-годишния периодъ, общата облачность, освенъ въ априлъ,
авrустъ и ноемврий, когато е била еднаква или по-малка
отъ София, презъ останалитъ месеци изобщо тя е по-голtма отъ
софийската. Сравнена съ Пловдивъ, облачностьта въ Ихтиманъ
е още по-rолъма. Тия изводи се потвърждаватъ и въ разли
китъ между даннитъ за 6 годишния периодъ въ Ихтиманъ и
тия за 30 годишния въ София и Пловдивъ. Прочее, Ихтиманското
поле е по-облачно отъ rолъмитъ Софийско и Пловдивско по
лета. Тоя изводъ има голtмо авиационно значение. понеже ха
рактеризира машштъ полета изобщо като по-облачни.
Образуването на облачностьта, особено срtдната и висо
ката, е въ тъсна зависимость отъ циклоничната дейность . Само
това обяснение на неп, обаче, което приема и Кировъ,1) колкото
и върно, е много общо за да бжде достатъчно. Отъ друга страна, въ
Ихтиманъ м.
януарий запазва една извънредно голъма обла
чность, почти равна на декемврийския максимумъ. Това се
явява въ несъгласие съ · обяснението на Knoch 2), че януар•
скиятъ
антициклонъ влияе върху намалението
на облач
ностьта презъ тоя месецъ и което Кировъ намира въ остана
литъ станции у насъ. Януарскиятъ антициклонъ се образува
следъ настаняването на студени арктични въздушни

маси,

които

сибирскиятъ максимумъ излж чва отъ себе си по това време.
Ние видtхме обаче, че инверсиитъ, които еж тъй често явле
ние въ Ихтиманското поле, особено презъ сту денитъ зимни
месеци, често довеждатъ до образуване на мъгла или на .ра•
диационна облачность" отъ низки стратусови и стратокумулу
сови облаци. Това ни потвърждава и следната табл. XI, която,
за rодинит-в 1933 и 1934, ни дава броя - на случаитъ,- когато
въ Ихтиманъ облачностьта се е образувала презъ нощьта и

изчезнала

презъ

деня (радиационна облачность ).
Табл.

XI.

III IV V VI VII VIII IX х XI XII rод.
7 9
8 6
7 70
5
4
2 4 5 2 11
7
4
6 11
1 1 3
2 2 5 6 ? (48)
7-0 7·5 95 5·0 3·0 2·5 2·5 3·0 3·5 3·5 8·5 (3 5) (59·0

II

1933
1934
Ср·вд.

Случайно

подбранитъ

две години (за декемврий на една

отъ които не е посоченъ никакъвъ случай, което е много малко

въроятно) не

ни

позволява

да си съставимъ точна представа

за режима на т. н. »Радиационна облачность", която се заражда
около температурния минимумъ

и изчезва преди

Обаче, което е очевидно отъ тая
1

)
2)

К. К и р о в ъ, Клим а т. скица, стр .
В ж. Ки ров 1,, ор. cit. стр. 41.

максимума и.

таблица, то е, че непрекжс-

41.
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нато презъ цtлата година се образува такава. Вtроятно е, че
презъ зимнитt месеци тя достига максимума си, ала недоста
тъчностьта на избрания отъ насъ критерий (поява пощемъ изчезване презъ деня) не ни дава възможность да включимъ
случаитt, когато тан облачiюсть се е задържала съ дни. Прочее,
въ малкитt котловини и полета, радиационната облачность е
много често явление и прави

отъ всички зимни месеци такива съ

макс11мална облачность. Съ нея се обяснява и увеличението на
облачностьта презъ м. януарий което виждаме въ Ихтиманъ.
Тя се явява като
втора по значение за зимното полугодие
следъ т. н. адвективна облачность (появяваща се съ настжп
ването на нови въздушни маси). Презъ лtтното полугодие, на
противъ, радиационната облачность намалява за смtтка на кон
вективната

-

получена

отъ

възходящитt.

течения,

отъ прегрtването на отдtлни количества въздухъ
и куму.r.онимбусови облаци).
Съ наслагването на
зимния и лtтния типове облачностъ, като
презъ

преходенъ

зонъ,

ще

породени

(кумулусови

се

трtбва да

си обяснимъ изобщо
увеличението на об
лачностьта,

което

•·.. ;"'
·....··.,...,,, : с,:,:, ',//

на

- _..,,

блюдаваме презъ про·
лtтнитt
месеци въ

)
о ",

Ихтиманъ (табл. Х).
Малката облачность
лtте се дължи на то•
ва, че тогава

ни

попада

време

въ

страната

за

дълго

,_

тропиченъ

или топълъ континен-

таленъ
духъ,

поляренъ въз
равновесието

ф

м

,\

м

А

С

въ който е стабилно,
Обр. 5. Ходъ на малката и голtма облачности
поради което и обра
отъ низки облаци .
зуването на облаци е
Orafics of Nebulosity of low clouds.
много по-рtдко.
Низкитt облаци, съ височина до 2500 м. надъ нивото на
земя-та, еж тия, които най много се влияятъ отъ локалнитt из
мtнения на условията въ приземния въздухъ (инверсии, пре
грtване и т. н.). Радиационния или конвентивния типове облач
ность се отнасятъ именно к-Lмъ тtхъ и следната графика, съ
ставена по наблюденията въ помощната станция на СВ въ Их
тиман~, презъ периода 1930 35 r., ни потвърждава, че радиа
ционнJ,Jятъ типъ е зименъ·, докато конвентивния-лtтенъ типъ
низка облачность . На обр. 5 е дадена именно графиката на ясното
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(0-3
съ

десети) и много облачното небе

(4-10

десети облачность)

низки облаци.
Ясно личи, че зарань низкитt облаци еж повече отъ обtдъ

само презъ зимнитt

месеци

а

(XI-III),

презъ

останалитв

-

обратно. Първото съвпада съ режима на радиационната, а вто
рото - съ тоя на конвентивната облачности.
Често, облацитt се образуватъ и по чисто механични при
чини. Издигнатитt отъ насрещни планински вериги въздушни
течения, при благоприятни условия, образуватъ „стоящи" обJ~аци
въ подвtтрената страна на планината. Такива случаи сме имали
възможность не еднажъ да наблюдаваме лично какъ се образу
ватъ надъ Ихтиманското поле при западни вtтрове (издигането
е било причинено отъ Кара-баиръ). Разбира се , поради малката ви
сочина на преградната планина, стоящитt облаци еж отъ типа на
низкитt, а не на срtднитt облаци (напр. т. н . .,софийски об;1акъ"
при южни вtтрове, който се образува на северъ отъ Витоша, е
обикновено отъ типа на срtднитt облаци).
Даннитt отъ 11-тt временни станции, организирани отъ

Службата за времето за изучване на Ихтиманско.

даватъ

75%

отъ всички случаи за разположение на облацитt, че последнитi,
еж би.~ш едновременно надъ планината и надъ полето. Тоя изводъ
е отъ голtмо въздух,юлавателно значение, тъй като показва, че
това поле изобщо лесно се заоблачава изцtло.
При изучаване на облачностьта отъ летателно гледище,
голtмо значение иматъ и височинитt на низкитt облаци. Ние
нtма да приведемъ подробната таблица за годишния ходъ на
тия височини, ще кажемъ само, че отъ всички наблюдения

презъ периода 1931-35 г. въ помощната станция на СВ, 21·9°/о
еж дали облачность по - низка отъ 1000 м., 22 ·3¾ между
1000 и 2000 м,, 13·1¾ надъ 2000 м. и 42"7¾ - безъ низки
облаци, Като ймаме предвидъ, че Ихтиманскитt възвишения
надвишаватъ полето съ около 600 м., то явно е, че въ лета
телно отношение облачностьта до 1000 м. прави летенията рис
ковани, а надъ тая височина - възможни. Броятъ на днитt
презъ rодината,

когато

тия

летения,

въ

казания смисълъ,

рисковани, се вижда въ следната табличка
месецъ:
ДНИ

я

ф

м

а

м

ю

ю

а

с

еж

:
о

н

д.

15·5 8·5 9 0 4·5 2·5 2·0 2 0 1·0 4·0 5·5 9"5 16·5

всичко

78•5

Излиза, че половината отъ януарий и декемврий и по
една трета отъ февруарий, мартъ и ноемврий с.ж рисковани за
летения въ Ихтиманското поле. Този изводъ, който е много ва

женъ за летателната годность на тоя край, не бива да се над
ценява, обаче, докато не се направятъ по-продължителни и по
подробни наблюдения.
4. М ъ г ли. Въпросътъ за наблюдаването и вtрното за

писване на мъглит·в въ станциитt е много

важенъ

и

трtбва

Метеорологическитt

условия въ Ихтимансl(о
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съ голtмо съжаление да се признае, че въ тая насока повечето

отъ наблюдателитt нtматъ дори и едементарна подготовка.
Обикновено, представата за мъгл.а е свързана съ нъкаква лична
мtрка у наблюдателя, и когато последниятъ бжде замъненъ съ
новъ, не еж ръдки сдучаитъ да настжпи промъна и въ често
тата на мъглитt въ сжщата станция.
Прието е да се счита за мъгла това замжтняване на въз
духа, причинено отъ сгжстяваннто на воднитъ пари, при което

видимостьта е най-много
при затъмняване отъ

1

клм.

При по-голtма видимость или

прахъ и др. ("механично

замжтняване на

въздуха") явлението се нарича омара, тъма или суха мъгда.
Тъкмо тая раздика, която е много сжществена, предполага доб

ре

подготвени

наблюдатели,

които

внимателно

да

следятъ

развитието или появяването на подобни явления. Повечето стан
ции, обаче, нъматъ такива наблюдатели, ето защо и наблюде
нията върху мъглитt носятъ - де повече, де по-малко - слу
чаенъ

характеръ.

Следната таблица, XII, съставена за периода 1926 -35 г.
по наблюденията отъ станцията на СВ въ Ихтиманъ, носи сж
щитъ недостатъци, ето защо ние я привеждаме повече за пъл
нота

на изложението,

отколкото

като

съдържаща точни

данни

за режима на мъглитt въ това поле.

Табл.

I

II

Ш

IV

V

VI

XII.
VII

VIII

IX

Х

ХП

о·8

3·4 6·5

XI

ср. год.

Срtденъ брой
на

днитt

съ

8·6 4·0 2·3 1·2 1·2 0·6

мъгла

0·3

и

35·6

Броятъ на днитt съ мъгла презъ цълата година поставя
Ихтиманското поле между тия съ обикновена честота на мъгли.
Имайки предвидъ, обаче, извънредно благоприятнитъ условия
за образуване на инверсии и радиационни мъгли въ това поле,
ние сме наклонни да считаме горната таблица за не напълно
изразителна. Наистина, може би радиационната мъгла въ Ихти
манско да не достига винаги много голъма г жстота, та да се
забелязва отъ юtблюдателя, но за всъки случай тамъ тя едва
ли ще е рi,дко явление.
5. В -в т ъ р ъ. Следната таблица XII дава честотата на

различнитъ посоки на приземния вtтъръ, изразена въ
наблюденията презъ периода

1926-35

¾, споредъ

г. Презъ всички

сезони

преобладава западниятъ вътъръ, следванъ по честота отъ източния.

Макаръ че се забелязва, какво презъ лътото духа най-много
западниятъ вътъръ, все пакъ максимумътъ на честотата му се пада
презъ февруарий. Напротивъ, източнитъ вътрове духатъ най-вече
зиме. Едно малко засилване на южнитt вtтрове има презъ

пролътьта,
обаче

но

изобщо тъ

еж рtдки. Всички останали посоки

моrатъ да се считатъ за напълно липсващи.

По сила, въ
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Табл

месеuъ

11

N

Е

NE
1

1

ХШ

s

SE
1

1

1

SW

I

W /Nw

11

тихо

1

1·0

0•5

13•7

1·5

2·5

2·4

21"6

2'9

53·9

11

1 •3

0·2

15"0

2·5

3·8

1·1

30·8

7"2

37•4
44·8

ш

1·2

О·6

16·1

4•5

5'8

2'9

18"2

5·9

IV

о·8

0·1

12·0

4·0

5'7

2·5

25'8

6"5

42'0

V

2·6

о·8

11 '8

3·2

8·5

1 ·8

22"6

5•2

43•5

VI

1·5

0 ·5

7·9

1•3

6·5

1·3

зо·2

4·8

46·0

VII

2·з

0·3

7·0

1·4

з·5

1 ·4

28'4

9•0

46'7

VIII

1·6

0·4

8 ·0

34

2'4

о·8

26'9

5·5

51·0

IX

1 ·о

0·3

9·0

2·7

4·0

1·3

20·5

3·2

58'0

1·2

0•5

12"3

1·7

4"6

1 ·о

18"3

1'1

59·3

Х1

1·2

0·3

16"0

2"5

4·7

о·8

16'5

3·5

54·5

Xll

О·б

0·3

20·2

3·4

2·4

0·2

24·5

3·7

44'7

12·41

2·7

4·6

23·1 j

5·0

х

годишн1I

1·1

0·5
1

1

1

1 ·5
1

!
1

11
11

48·5

1

Ихтиманъ всички вtтрове еж съ скорость най-много до 7 м /с.,
като по-силнитt. правятъ едвамъ 0·4¾ отъ всички случаи. При
такъвъ незначителенъ процентъ, безпредметно е да се говори за
нt.какъвъ режимъ на силнитt ввтроне, поради което и ние не
ще

се

спираме

повече

на

него.

За отбелязване е още, че презъ зимното полугодие, сду.
чаитt. на „ тихо" еж повече отъ 50%. Това особено благопри
ятствува за образуването на радиационната мъгла или изобщо
на инверсиитt. .

•Обстоятелството,

че преобладаващитt вtтрове

еж тъкмо

отъ тия посоки, въ които полето е оградено съ най-високи въз
вишения и е най-тtсно, показва че тt. еж или периодични мtстни

вtтрове (бризи) или пъкъ падащи такива. Срещу второто пред
положение говори малката скорость, която иматъ изобщо на
блюдаванитt. вtтрове. Въ подкрепа на първото пъкъ, се явява
сл~дната табличка, която ни дава 8 случая само презъ м. май
1935 r., когато вt.търътъ въ Ихтиманъ и Стамболово се е раз
личавалъ по посока съ 90° или 180°. Всички случаи се отнасятъ
за наблюдението въ 14 ч., а именно :

•
Метеорологическитt условия BJ, Ихтиманско
1

дата

Ихтиманъ

Стамболова
Е
Е

6

S

7
8
11

S

SE

W

Е

12

W

17
18

S
W

Е
Е
Е
Е

S

24
Тритt

случая на

S
11, 12

и
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18

май,

еж очевидни бризи.

Останалитt пъкъ rоаорятъ, че Ихтиманъ не рtдко попада въ
междинния токъ или зона на безвtтрие, която отдtля двата
противоположни вtтрове въ краищата на полето. По-rолъмата
честота
на западнитt вътрове въ Ихтиманъ ни дава осно
вание да допустнемъ, че, по отношение на дневнитъ периодични
вtтрове, тоя rрадъ попада повече подъ влиянието на Ихтиман
ския ридъ, отколкото на Кара-баиръ. Бризитt засtrатъ обаче
приземнитt въздушни слоеве до една височина, до която въз
духътъ все още може да се счита . затворенъ" въ полето. По
тая причина, дневнитt периодични вtтрове иматъ много малко
значение за летенията.

Околовръстнитt планини,

които оrраждатъ Ихтиманското

поле, представляватъ рtдко съчетание на почти всички въз
можни положения спрtмо преобладаващитt вtтрове. По тая
причина, тукъ, при почти всички вtтрове, се забелязватъ сму
щения, по-силни или по-слаби, добре познати на летцитt. Спо

редъ Неrенцовъ1) преобладаващитъ посоки на вътроветъ въ
Софийско еж: до 1000 м. надъ морето NW, SW и SE, а на
3000 м. надъ морето: NW, N, W и SW. Възъ основа на това,
ясно е,

i.;e

смущения въ нормалнитъ

въздушни

течения

надъ

Ихтиманско моrатъ да се получатъ както отъ низкитt оградни
планини, тъй и отъ Рила и отъ Витоша. И наистина, ако приложимъ

къмъ тия планини формулата на

Baldit 2) за

хоризонталното отдале

чение на предизвиканитt отъ тtхъ смущения, за Витоша нами
раме 55 клм. - разстояние, което обхваща Ихтиманъ. Що се от•
нася до горния
вертикаленъ предtлъ, додето се простиратъ

смутенитt отъ шrанинитt течения, пакъ
dit3) намираме за:
планина

Мусала
Черни връхъ
Карабаиръ
Еледжикъ
Ихтимански ридъ
Вакарелски ридъ

по формулата на

Bal-

височини

надъ билото
878 м.

685 „
384 »
354"
321 „
264 „

надъ морето
3800 м.

3132 „
1664.
1535"
1392 •
1144 „

1 ) Н. Негенцовъ,
Приносъ къмъ изучването на вtтроветt надъ Соф.
поле. Год. Служба времето, 1925-31 г. стр. 124-128.
2) А. В а 1 d i t, Meteorologie du relief terrestre, стр. 129.
З) Ор. cit. стр. 123.
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Долната граница на тия смущения, обаче, се изчислява по
една друга формула на Baldit, въ която влизатъ и даннитt за
температурата и равновесието въ своб. атмосфера. Тая формула 1 )
има следния

:

видъ

дето

h1

= долната граница

t1 =
t =

на смутения слой, въ метри
температура на въздуха въ своб. атмосф. на нивото на върха

,,

,

,

на върха (билото)
у 1 = вертикалния адиабатиченъ градиентъ на температурата
у= вертикалния темпер. градиентъ въ своб. атмосфера, която
обхваща . разглежданата планина.
Тя може да се прилага само при наличностьта на метео
рологични станции по билото на планината, заедно съ изслед

вания на свободната атмосфера (съ балони зонди или самолети).
За да добиемъ все пакъ, една представа, ние приложихме тая фор
мула за Мусала за 26. Ш 1936 г., когато въ Божурище е правенъ сон
дажъ на високата атмосфера съ самолетъ. 2 )
км

7'

D

ГИ/\СК1f1
мдсивь

Обр.

6.

Слоеве, смутени отъ планинитt.

Layers of

,viпd disturbaпces.

За h1 се получи кржгло 500 м. подъ билото на Мусала
или, все едно, 1800 м. надъ нивото на Ихтиманъ или 2400 м.
надъ морско ниво. На тази дата, следов., западниятъ в втъръ е
билъ .смутенъ" отъ Мусала между височинитt 2400 и 3200 м.
надъ морето, въ еж.щото време, когато Еизкитt околовръстни
планини еж влияели върху вtтъра до една височина отъ срtдно
1500 м. Считайки, че всички тия величини еж приблизителни,
все пакъ ясно е, че на 26. 111. 1936 г. между смущенията пре
дизвикани отъ планинитt, които непосрtдствено ограждатъ по
лето

и

тия,

които

1)

А. В а

1 d i t,

еж

ор.

пq-далсче

cit.,

стр.

127.

2 ) Тая дата е избр а на случайно,

отъ него, има единъ несмутенъ

Метсоролоrическщt условия въ Ихтиманско

отъ т-вхъ въздушенъ пластъ (между

1500

и

2400

193
м. надъ мо

рето). Дебелината на този междиненъ слой, обаче, не е посто
янна и зависи отъ много фактори: сила на в1търа, темпера·
турно с ьстояние и стабилность па въздуха. Разглеждайки тази

формула на

Ba!dit ,

виждаме напр., че при Ут

= У,

т. е. при не•

стабилно равновесие въ атмосферата, каквото настжпва при го
рещит-в дни къмъ пладне, h 1
rл, което означава, че междин

=

ниятъ .спокоенъ" слой изчезва. На.противъ, при t 1=t, т. е. ко

гато температурит-в

на своб.

атмосфера и билото на планината

еж еднакви (нач-често при стабилнитъ топли въздушни маси)
h1 =-=0, което ще рече, че н-вма "смутени" слоеве.
БеRъ да дава една точна картина на действителностьта,
все пакъ на обр. 6 е изобразено казаното дотукъ за планин
скит-в смущения. Въ най-долнит-в части Ихтиманското поле за
тваря слой въздухъ. който, особено зарань, е напълно спокоенъ,
но съ течението на деня се слива съ смутения надъ него слой.

Потвърждение на такова наслояване намираме въ сведенията,
които летцитt. отъ временното летище при Живкова (Ихтиман

ско) еж дали презъ

1930 r.:

Узунски А,

8. VIII 1930, летение отъ 10 ч. 10 м. до 11 ч. 40 м.:
,,ум-врени трусове до 1500 м. и надъ 2500 м.";
Бенчевъ, 13. VIII, летение отъ 11 до 11 ч. 40 м.: ,,до 1500 м.
неспокойно и силно друсане; надъ тая височина
Виденовъ,

- спокойно" ;
18. VIII, 9 ч. 20 м.-10

ч.lОм.: до

1500

и друсане, надъ тая височищ1. Узунски А., 30. VIII, l l ч. 50 м. - 13 ч.
неспокойно, ужасно друсане и

м.неспокойно

спокойно ;
25 м.: ,,много
пропа;щне на

апарата съ 200-250 м; летение до 1600 м."
Вълковъ В., 2. IX, 9 ч. 30 м. - 10 ч. 20 м.: ,,до 1500 м.
неспокойно съ чувствително друсане. Надъ тая
височина спокойно".

Бенчевъ,

5. IX, 1О
1500 м.,

ч. 5 м. - 11 ч
съ пропадания

20 м.: ,,неспокойно до
на апарата. Надъ тая

височина спокойно".
Сведения отъ тоя родъ могатъ да се приведатъ още много.

Отъ горнит-в, само Узунскп, на
двата

смутени

8. VIII,

е

срещналъ,

види се,

слоя.

До тукъ ние опредt.лихме

приблизителнитt.

граници,

въ

които се простиратъ смущенията на въздуiпнитt теченин, пре
дизвикани отъ планинскит-в препятствия. Сжщностьта,

или по

добре начинътъ, по който се проявяватъ тия смущения е много
разнообразенъ и е обектъ на изучвания въ специални инсти

тути. Безспорно, при

несъвършената

наблюдателна

Ихтnманско, и дума не може да става

за едно

мрежа въ

строго

изуча

ване на сжщитt. въ ,:оя край. Нашата цель е да посочимъ доИзвестия на Бълr.

reorp.

д-во

IЗ
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колко познатитt смущения се наблюдаватъ и тукъ, безъ да се
впущаме въ по-подробни теоретични разисквания. 1 )
При духането срещу една планинска вериrа, вtтърътъ прину
дително се изди~·а по срещувtтрената страна, като максималнитъ

скорости, споредъ Idrac 2), се наблюдаватъ въ срtдата на склона.
Въ подвtтrената страна на планината (.,заветна страна·) при
подходящи начални условия (споредъ Baldit3) началното усло
вие за такова

ленъ отъ

1О

явление

е вtтърътъ

на билото да бжде по-си

м/с.) в·втроветt се спускатъ съ увеличена скорость

подъ формата на „падащъ вtтъръ ·.
И наистина, презъ м. май 1935 r., временнитt станции на
СВ ни даватъ доста случаи на такива засилени вtтрове, които
моrатъ да се обяспятъ съ ефекта на падането. При западни
вtтрове, въ подвtтрената страна на Вакарелския ридъ, попада
Вtринско, а при източни - Нови Ханъ. Въ тия станции, еж
наблюдавани съответно следнитt засилени вtтрове :
Нови Ханъ

дата

3.
15.
25.
30.

V, 14 ч.
V, 14 11.
V, 8 ,,.
V, 8 ч.

w
Е
Е

2- 5 м /с
10 -13 М/С
10-13 м/с

Вакарелъ

Вtринско

NW 2 - 5м,с. NW 10-13 мlс.
NW 6-9Мfс. NW 10-13 мlс·
SE 6-9м /с. Е
2- 5 м/с.
SE 6-9м /с.
тихо

Въ сжщото време, когато въ подножието е духалъ заси
лениятъ падащъ вtтъръ, въ срещувtтрената страна (Нови ханъ
на 15. V. и Вtринско на 25 и 30. V) е било тихо или е имало
слабъ вtтъръ, което показва, че засилването е локално. Па
дащиятъ вtтъръ може да достигне до голtми скорости. Така
презъ 1930 r. въ временната станция Живкова, метеоролоrиче
скиятъ наблюдатель е записалъ следното: ,,На 9. VIII къмъ 17 ч.
сл. пл. се появи доста силенъ NW вtтъръ до 10-15 м/с. По
наюrъ, въ политt на Кара баиръ, вtтърътъ е билъ още по
силенъ. стиrайки до 20 м/с., като е повалилъ единъ учебепъ

балонъ и· контузилъ единъ отъ земната му обслуга".
Обикновено, при минуването надъ планинското би;ю, въз
душното

течение леко

се откланя, безъ обаче да достиrа зе•

мята като .падащо". Въ такива случаи често, въ срещувtтре
ната и подвtтрената страни на планината, се образуватъ вих

рови движения съ хоризонтална ось. Тtхното образуване е
нетрайно. тt се появяватъ и изчезватъ наскоро следъ това,
придавайки талазообразенъ характеръ на вtтъра. Сжществува
нето на подобни вихрови движt::ния е несъмнено и въ Ихтиманско.
1
) Основни ржководства ,въ тая насока еж : работитt на А. Baldit
(ор. cit.) и La Metcorologie, 1935, № 123; W. Gcorgii Flugmetcorologie;
К. Wc~cncr, Р. Jdrac, А. Magnan и др.
2
Etude sur lcs conditions d'ascendancc dtt vent. ONM,
) Р. I d r а с -

Mcmoire 7.
• 3) Baldit, ор. cit. стр. 15::3.
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За да се убедимъ въ това, нека разгледаме вtтроветt въвре
меннитt станции Нови Ханъ, Вакарел-ь и Вtринско, които ле
жатъ на една почти права линщ1 съ Ихтиманъ и Казичане, отъ
дветt страни на Вакарелския ридъ. Презъ май 1935 г., на 9 въ
8 ч., и 11, 14, 16, 18, 21 и 29 въ 14 ч. се забелязватъ въ
посокитt
на
вtтроветt
всички признаци, които говорятъ за
сжществуването на подобни вихрови движения. Отъ тtхъ,
като

най типични,

въ 8ч. и

на

нне

въ

18 -

привеждаме само два

14

ч., даннитt

вtтъра за които еж следнитt
дата

Ихтиманъ1)

Ихтим 2 )

9.V, 8 ·,. тихо
18.V. 14 ч. SEi

тихо

W1

отъ

-

тия

на

9

май

наблюденията

на

:

Вtрин.

Вакарелъ

. W2-,
NEгs
NW2-s . SEг j

Казичане

Егs

E2-s

9 '{, /91~4-- ~
8't,

<

Обр.

7.

Срtщувtтрени и подвtтрени вихрове около Вакарелскитt
възвишения. Windwhirls.

Графически тия данни еж представени на обр. 7. Съ пунк
тиръ тамъ еж отбелязани вtроятнитt вихрови движения, които

обясняватъ противоположнитt посоки на вtтроветt. За отбе
лязване еж малкитt скорости на последнитt. Това е въ съгла
сие съ

1)

допущането
Разсадникътъ.

2 ) Градътъ.

на

Baldit,

който смtта,

че при скорости

Д. Т. Бакаловъ
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>

10 м/с., вмtсто такъвъ вихъръ, ще се получи непрекжснатъ
низходящъ токъ на „падащъ с вътъръ-·.
Изводит-в направени за Вакарелския ридъ, който нито е
най-високиятъ, нито най-стръмниятъ, следва да се приложатъ съ
много повече основания къмъ другитi3 възвишения, които ограж
датъ полето. За съжаление, около т-вхъ липсватъ каквито и
да било станции или наблюдателни пунктове.
движението на въздуха

не се причиня

ватъ само отъ планинскитt вериги. Долинитt,

Смущенията

въ

съ принудител.

ното сг жстяване на токовитt линии, които минаватъ презъ
тtхъ предизвикватъ rолtми изм ·внения въ скороститt на протн
чащия , въздухъ.
Изобщо,
движението на последния надъ
една планинска мtстность, каквато е Ихтиманското поле, пред
ставлява много сложна картина

: възходящи

и низходящи токове,

увеличения или намаления на скоростьта всички тt . се ре·
дуватъ съ, такова разнообразие, съ каквото се измtнятъ земно
повръхнитt форми. Понtкога, тия измtнения се проявяватъ
въ много силна форма и, безъ да иматъ характера на чудеса,
представляватъ голtма опасность за непредупредения летецъ.
Летателнитt възможности на съвременнитt апарати, колкото
отишли

и

напредъ,

не

винаги

еж

въ

състояние

да

надмоrнатъ

силитt, вложени въ тия явления. По тая причина, изучаването
на смущенията, предизвикани отъ естественитt препятствия на
въздушнитt теченин, иматъ и чисто практично значение . Въ
това отношение, Ихтиманско би представлявало една велико
леш~а природна лаборатория за подобни изучавания. Трtбва да
се

съжалява,

че

въ

тая насока

до сега

тамъ

е

направено

много

малко за да бжде използувана както трtбва.
Приключвайки разглrждането на строежа на въздушнитt
течения

надъ

това

_поле,

прелитането му играятъ

ние

виждаме,

че

въ

сжщность

роля главно отклоненията

отъ

при

нормал

ния имъ ходъ. Явно е, нarip., че пропаданията на самолетитt,
които погр·вшно се обясняватъ съ несжществуващи .въздушни
ями•, не

еж

нищо друго, освепъ

попадане

на летателния апа

ратъ въ н-вкой низходящъ токъ. Избtгването на последнитt
не е трудна работа, при добро пuзнаване на терена, на въз
душнит-в течения и на равновесието въ последнитt. При изве
стни

условия

ще

се

налага

едно прелитане

на тоя край на

голtми височини (3000 м
надъ морето), за да се избtгнатъ
смутенитt СJюеве, а другъ пж ть, летецътъ спокойно ще може да
се провре въ междинния спокоенъ слой къмъ 1500 м. надъ
морето. Това подчерта~а , и з ключителното значение, което има
метеорологичю~та , служба за въ з духоплаването въобще.
Въ за!j:,аючение, както видtхме,
особеноститt на лета
телнитt , условия въ Ихтиманско се дъ,'Iжатъ на прtкото или

косвено

влияние · на повръхностнитt

му

форми. Въздушнитt

течения се намиратъ подъ прtкото имъ влияние.

земноповръхни

форми

влияятъ

върху

Косвено, тия

развитието

на

всички

Thc Mcteorological conditions of Ichtiman
метеоролоrични

елементи

и т·вхното щателно
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проучване може

да бжде предметъ на още мноrо работа въ тази

насока.

ТНЕ METEOROLOGICAL CONDIТIONs' OF ICHTIMAN ,
The meteorological Data of lchtiman are examinated, for the
purposes both of Climatology and of Aeronautics.
With regard to the regime . of the air-temperatures we mark
а smal\ lowering of their mеап values (see ТаЫе 1) in ,comparison
with t\1e airtemperatures reduced to the niveau of lchtimaп апd
gauged at а vicinal station situated hrgher than lchtiman (see
ТаЫе II) The explanatioп of this lowering of the mean values
is to Ье fouпd iп the existaпce of very frequent grouпd inversions.
А case of such ап iпversioп is examiпated in full in coп
пection witl1 the formatioп of fogs (popular „sinjawitza", i. е. tl,e
Ыuе fog).
Anoth , r results of these inversions is the great number of
freezing days wl1ich are поt characteristic for this level (see ТаЫе V).
The amount of precipitations is smaller than that of the
adjaceпt hills.
Assigпing the therm „intensity" to the Ratio of amount per
month, to the пumber of days with precipitatioпs also taken per
moпth; апd assigпiпg the term „deпsity" to the Ratio of number
of days with precipitations takeп per month to the total пumber
of days for the same moпth, we сап distinguish three types of
precipitations (see ТаЬ!е VI):
1) summerlike with great iпteпsity
6.0 but smaller deпsity;
2) wiпterlike - with the smallest intensity ( 4.0) but moderate deпsity ( 0.3);
3) springlike - with moderate iпtensity but high density

>

<

<

(>О·З).
А

great ш1mber of days are· found to have sпow-cover (see
VII) That snow-cover keeps more thaп 2J days longer
tl,an it does at Bojurishte near Sofia.
А thunderstorm formed over the Rilo Mountaiпs and having
passed over the hills eпcircliпg the field of lchtimaп is studied
iп full (see fig. 4).
The nebulosity of Iclitiman is found to Ье greater than that
of other open fields (Sofia, Plovdiv) (see ТаЫе Х).
The most frequeпt hights of low clouds duriпg the cold six
months of the year are found to Ье between 300 and 1000 meters (see ТаЫе р. 188). .
ТаЫе

.

•
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The dominating . wind directions are West and East (see
XIII).
Becouse the west апd east sides of the Field are surrouпded
Ьу mouпtains and hills, the abovemeпtioпed wiпds сап arise as
local breezes.
Ву the help of the formulae of Baldit for horisontal апd
vertical limits of the zoпes of wind disturbances caused Ьу mountains, there are drown the outlines of two layers of such disturbances (see fig. 6) and the outline of whirls (see fig. 7).
The general deduction from the meteorological data of the
Ichtiman field is that the meteorological elements are strongly
influenced Ьу the ground.
ТаЫе

D.

Т.

Bacaloff

Отецъ Паисий и българската
география
отъ

Сп. Разбойниковъ

R.

Паисий е всестранна и сложна личность. Това ние виждаме
само отъ

единственото

негово съчинение,

което

ни е оставилъ,

И стори п с л а в t но б ъ л г а р ска я. Наистина, въ нея той
най-малко говори за себе си. Но тукъ Паисий е вложилъ
своята душа. На всtка страница, въ всtки редъ въ Историята

-

се

чувствува духътъ

му.

До сега много се е говорило и писало за отца Паисия, но
не още всичко се е казало за него. Защото Паисий принадлежи
на

всички

изследователи,

-

както

принадлежи

и

на цtлия

български народъ.
Най-напредъ всрtд?> българския народъ Паисий се е
явилъ като историографъ. Като такъвъ еж го чели изъ всички
български земи, гдето е попаднала неговата книга, или гдето
неговъ последователь, въодушевенъ отъ идеитt му, е говорилъ
предъ българи. Паисий съ право се смtта баща на от е ч е с т вената ни и с т ори я. Той е първиятъ нашъ историкъ отъ

новитt в·hкове, затова -най-напредъ обръщ& внимание на изсле
дователитt историци. Печатана · съ поправки, Историята на Паи

сия

е минала

известно

време

и като

учебникъ по българска

история.

Твърде оснqвателно (презъ 1871 год.) поставиха Паисия и
като челникъ на епоха въ историческото развитие на българския
народъ, а именно на така наречена епоха на българското
въз р а ж да не. Съ това Паисий става вече деецъ, историческо
действуваще лице, ~аемайки първо мtсто, като най-достоенъ
отъ достойнитt. Отъ тогава се изучава личностьта и характера
на Паисия, значението на историята му и пр.
Литературнитt историци започватъ еж.що отъ Паисия нача

лото на новата ни литература. История славtнобългарская е
„произведение, което означава началото на новата българска
литература" (проф. Б. Пеневъ).
Филолозитt се въодушевяватъ

отъ любовьта на Паисия

къмъ българския езикъ, черпятъ поука отъ него и го посочватъ
за примtръ : ,, Ти болгарине . . . знай свой родъ и езикъ ·, -

цитуватъ тt Паисия и ни казватъ какъ тр·вбва да пишемъ на
чистъ български езикъ.
Но и фолклориститt започватъ отъ него: .Още у Паисия
ние намираме апотеоз31 на българската народна индивидуалность,

А. Сп. Разбойниковъ
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отразена въ преданието . . . Така, безъ да подозира още зна
чението на фолклора, Паисий създава благоприятна атмосфера
за неговото разкриване п за неговата висока оценка по-късно".

(проф. М. Арнаудовъ).
Съ по-малко ли значение Паисий може да бжде предметъ
на изследване и tтреценка отъ страна на педагозигв? Той въ
Историята си дава ценни мисли за образователното и възпита
телно значение на историческата наука .• Чети историю", казва
Паисий на читателя си, за наука, образование, -опознаване
на живота, за възпитание !
Но и психологътъ би нам·врилъ боrатъ материалъ, за да
характеризува неспокойния духъ на Паисия въ споръ съ
хулитеJ1ит-в на българския народъ, съ уксръ къмъ неразумнит-в

българи. Азъ мисля, че еж.що социологътъ, етнографътъ, па и
други изследователи, щомъ застанатъ на българска почва, въ

изследванията
Не

е

си не бива да прескачатъ ' Историята на Паисия.

ли

време,

прочее,

да видимъ и разгледаме отецъ

Паисий и като български географъ?
ствената ни история•, не е ли ба щ а
н и г е о г р а ф и я" Каr<ви географски
Историята .си? Какво е м-встото на

Шомъ е „баща на отече
и на о т е ч е с т в е на та
сведения Паисий дава въ
Паисия въ развитието на

българската география? При това разяснение, Паисий не е ли
новобългарския, нашия Херодотъ? Не е ли Паисий едновремено
историкъ и геоrрафъ, като Херодота ?
·1"

Познанията

на

Паисия за (юв-вшкит-в раси се основаватъ

на Библията и не отиватъ по далеко отъ ср-вднов-вковнит-в по
знания. Но изворъ пu това не му е само библията 1 ).
За расит-в Паисий знае това, което еж писали ср-вднов·в
ковнит-в писатели. Чов-вшкиятъ родъ произл-взълъ · отъ три -

мат а Ноеви синове, спасили се следъ потопа заедно съ Ноя
и четири жени - всичко 8 души. Отъ тоя Ноевъ родь и семе
Богъ поискалъ „паки наплънити землю". С и м о вот о п ле м е
се разд-влило на 25 езика и заело Азия. Х а м о вот о се раз
дtлило на 32 езика и заело Африка, но много „езици• отъ
това племе останали и въ Азия. А ф ето вот о племе се раз
д-влило на 15 езика и заело Европа. Така Азия е семитска и
хамитска, Африка хамитска, а Европа - · афетова, Отъ Ха
мовото племе произл-взли „най мръсни родове и езици". Отъ
синъ му Хааанъ произл·ЬзJIИ седемь езици - то .най-проклето
било на земли отъ сви ш1емена •. Отъ него произлъзли и
циганитъ ..
1) Използувалъ съм ·1, И с I о р II я с л а с t но б ъ л г ар с" а н, стък
мена за нечаrъ по първообраза отъ проф. Йор : Ивановъ, издание на 6ЪЛ1'.

акад. на наукитt, Софип,

1914

г.

.
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Афетовото племе минало презъ Черно и Бtло морета и
се заселило въ Европа ,, Преишли море Черное и Бtлое и
населили се на землисию Европу". Така Паисий сжщо посочва
пжтищата, по които еж дошли европейскитt народи.

Споредъ Паисий езици т

t

дtлятъ народитt. Подъ „езици"

той разбира народи, по точно н а р о д н о с т и. Българитt въ
Панония не искали краль .отъ маджарски езикъ", т. е. отъ
маджарска нароцнасть. Следъ падането на България подъ турска
власть, гърцитt не поставяли въ Търново епископъ „отъ бол
гарскаго езика", а поставнли все „отъ гречески езикъ". Паи
сий употрtбява „родъ• вмtсто народность: .роде болгарски",
или „своего рода болгарскаrо". Бълrаритt не бива да бждатъ
„отъ други р_одове и езици подметаеми и укоряеми".
Всички
славяни, · обаче, образуватъ единъ народъ --: .весъ славенски
народъ •. Народностьта, споредъ Паисия, се опредtля отъ про
изхода,

езика,

земята

и

миналото.
,(•

Какви еж познанията на Паисия, т а к а
р а ме

въ

историята

к а к то г и н а м и

-

м у, за свtта и за ч;:~ститt на свtта?

Паисий познава само Стария свtтъ, който е раздtленъ на три:
Азия, Африка и Европа (или Евъропа). За него Азия е ,:.,пръвая
часть земли. То е въсточна земла, на нея стоитъ рай Иедемъ
и Ерусалимъ, држитъ до спроти Цариградъ". Значи Азия се
намира на изтокъ и тя е първа, най-голtма.

.

За Африка Паисий казва: ,.То е южна земла: на нея стоитъ
Египта и фараонски народъ".
А за Европа: • То е западна и полунощна земла: на нея
стоитъ Цариградъ, Московъ, Бечъ, Римъ, Брандибуръ и весъ
славенъски народъ •. Паисий за Виена употрtбява сърбохърва
тското :й название • Бечъ", научено и възприето отъ него, когато
отишълъ „у Немска земла''.
Вижда се, че Паисий не може да се задоволи, ако каже
само, че Европа е „западна земя", та за това прибавя .и полу•
нощна", т. е. северна. Така щото, ориентировката му по посо
кит-в на хоризонта за тритt части на свtта е правилна и пълна.
За него и Московската земя е , полунощна, северна страна",
както самъ се изразява. Отъ тая „северна и полунощна страна"
произхождали

много

народи.

Паисий за Европа знае повече, но познанията му еж твърде
много

ограничени,

непълни или невtрни, бихме казали

-

де

тински. Все пакъ, ако сравнимъ грtшкитt въ историческитt
факти и грtшкитt въ географскитt факти, ще види~ъ, че по
следнитt грtшки сравнително . еж по-малко. Съ други думи
Паисий по - малко ще пострада подъ ударитt на географската
критика отколкото подъ у даритt на историческата критика.

Споредъ Паисия, въ Московската земя има рtка „Мос
кова'' и градъ съ сжщото име. Въ сжщата Московска земя

•
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имало страна ,,Скандавиа", населена съ ,,скандавланесс. Tt се
били разселили на западъ край „Окиань море''. То се наричало
,,Балтское и Помариское", по край „Брандибура".

Така,

споредъ Паисия, тамъ нtкжде на западъ отъ Мос

ковската земя, има Балтийско и Поморско морета, които се ото
ждествяватъ съ „Окиань море".

Още на две мtста Паисий въ историята си поменува
,,Окиань море".
,, Кирилъ и Методий, казва Паисий, послежди били поста
влени епископи вь Морава славеномь, не сербска Морава, що
иде презъ Шумадиа, но друга Морава, при „Окиань море, що
се назива море Балтинское, при Брандибура. ,,Истина е, че р.
Морава, която протича презъ областьта Морава,
се влива въ
р. Дунавъ, а не. въ „Окиань море". Но за отца Паисия и р.
Волга тече .отъ южна страна на северъ презъ Московска
држава и входитъ въ Окиань море".
Но, трtбва да се знае, че и Херодотъ не пише н·вщо
повече и ilо-положително за земитt на северъ отъ р. Дунавъ
или Черно море. Любопитно е, да цитувамъ нtкои откжслеци
отъ Херодота . ,, Рtка Истъръ (Дунавъ б. м. ), казва Херодотъ,
извира у келтитt и то при града Пирене и тече презъ срiщата
на цtла Европа. Келтитt се намиратъ отвждъ Херкулесовитt
стълбове ... " Или другаде: ,, Тракийцитt казватъ, че стра
ната отвъдъ Истъръ е заета отъ пчели и за това не е въз
можно да се. иде по-нататъкъ. Тия разкази ми се виждатъ не•
вtроятни, понеже тия животни, както е известно, не понасятъ
студъ; азъ мисля, че земитt на северъ еж необитаеми поради
студа". Ние знаемъ сжщо колко еж забъркани и погрtшни све
денията, които дава Херодотъ за л·ввитt и дtснитt притоци на

долни Дунавъ. Напр. нtкои карпатски рtки, лtви притоци на
Дунавъ, той посочва като старопланински рtки, следователно
дtсни притоци.
Нашиятъ Херодотъ знае

-

споредъ това, което намираме

въ Историята му гр. Будимъ (т. е. Буда-Пеща), Венеция,
„Лехиа" (т. е . Полша), знае "Панониа", то естъ Банатъ, Панониа и
Сремъ". Франция, Калабрия, азиатскит-в страни Мидия, Персия,
Армения. Паисий познава следнитt народи: н-вмци. араби (,,ара
пие"), перси (,,персияне"·). Славянскитt народи споредъ Паисий
еж слсднитt: българи, сърби, руси, москове (,,москали и руси"),
словени и поляци ("лехове").

*"
Особено топло е чувството на Паисия къмъ България. Въ
Историята си той препоржчва да обичаме не само своя родъ и
езикъ, но

Паисий,

и

кои

„отечеството болгарское"; ,,вамъ написахъ, казва

любите свой

,,кои

равнуете

ство

болгарское •.

родъ и отечество българское". Или

и усрдствуете по своего рода и

Родната

по свое отече

ни земя той нарича Б ъ л г а р с к о
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о т е ч е с т в о, Б ъ л r а р с к а з е м я,
Б ъ л r а р с к о ц а р с т в о,
или Бълr ария (.,Болrариа", .Болъrариа·, ,.Болrария"). Бълrа
ритt „плакали горко и жалостно по царство болrарское". Tt
дошли и се заселили .въ землю сию болrарскою". А другаде
прибавя - »изъ цtла Болгария'' (,,по вьса Болrариа") Пиисий
съ удоволствие видимо изтъква обширностьта на България. Тая
обширна земя е „красна и изобилна".
У Паисия ние срещаме за пръвъ пж ть това обобщено по•
нятие „отечество", т. е. всички родни земи на бълrаритt. Преди
Паисия вмtсто отечество се е употрtбявала думата „бащнина"
въ смисълъ на отечество. Въ "Повесть за падането на Цари
rрадъ", помtстена въ единъ сборникъ отъ XVIII в., вмtсто
„отечество" се употрtбява думата "бащина". Паисий настоява
българитt да обичатъ не само своя родъ и езикъ, но и "оте
чество бълrарское" . До него думата „отечество" е означавала
родно мtсто, родно село. Партени Павловичъ, умрtлъ 2 години
преди Паисий да напише историята си. нарича Силистра мое

„

отечество". А Кир. Пейчиновичъ и следъ Паисия още пише,
че отъ Света гора се завърналъ въ Тетово „свое отечествие".
Много

ясно

Паисий

опредtля rраницитt на България.
заселили и настанили бълrаритt, и
събития отъ българската история.
Нъкои отъ бълrарскитt царе еж изпъждали завареното гръцко
раседение и еж заселвали българи върху завзетитt земи. Така
се разширявали бълrарскитt земи. Крумъ "отнелъ отъ rрци
rрадъ София, Самоковъ, Филибе, Щипъ, Струмица, Едрене и
наседилъ по тая земда народъ болrарски". Сжщото направилъ
Калоянъ
въ
Македония въ Драмско, Сtрско, Содунско.
Бълrарит,в минали р. Дунавъ и се заселили въ Тракия,
Македония и отчасти въ Илирия. За Паисия, Тракия започва
отъ р. Дунавъ. На нtкодко пжти той пише въ Историята си,
че бъдrарит'в се настанили въ епархиитt Търновска, Видинска,
Нишка, Скопска, въ ц1ыата Охридска земя и патриаршия, въ
Софийска епархия, Самоковска . Фидебелийска (Пдовдивска), въ
Едрене (т. е. Одринъ) - въ ~Едренелиская страна" -въ Драм
ска епархиа, Сtрска, Солунска, Струмишка, Щипска, Мелнишка.
„И до днесъ болrари, казва Паисий, сtдатъ и живеютъ на тая
землам, или .и до нинt болrари по тиа епархии сtдатъ и обре
таютъ се". А покрай Дунавъ бълrаритв се заселиди .отъ

Tt еж тамъ, r дето еж се
r дето се развили всички

Черно море до Морава и Хоршова (т. е. Оршова)".
Паисий е твърде много вниматеденъ да не пропустне
нtкой български край, а сжщо да не приеме чужди земи за

бъдrарски.
сrена,

Единъ отъ

близо

до

бъдrарскитt царе стиrнадъ до Дългата

Цариrрадъ, тукъ задиrналъ

много пдячка, а

взедъ п хора въ пленъ -»отъ rреческая страна•. Отъ начадо,
въ черновката, Паисий писадъ „отъ болгарская", но му се е
видt1ю

неправо, той не е можелъ

изобщо да допусrне да се

опдечкосва българска земя отъ български царь!
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Българската земя или България е „добра, красна и изо
билна". Бълrаритt „нашле добра и изобилна земла и населили се".
Споредъ Паисия срtдище на българщината еж Охридско
и Дунавско, кждето еж били и столицитt. Той различава „ Ох
ридска земла" и „страну Дунавскою" (мн. ч. ,,страни Дунав
ские" ), сжшо говори за .болгари охридские", или „дунавские
болrари". Днешна ДунавсI<а България Паисий много кратко и
ясно

нарича,

Ду на в и я,

при все че само на едно мtсто,

или

както я

,,Дунавиа" т. е.

бихме нарекли сега По д. у на ви я,

еднп, наименувание, което нашитt географи още не еж изпол
зували или възприели. ,, Трново и Дунавиа за 70 лета· били
подъ гръцка власть. Цtлата тая область, кждето е и rp. Тър
ново, Паисий най- често нарича, подъ влияние на литературата,
която използувалъ, За r ори е. Знаемъ, че Владиславъ Грама
такъ, който описва пренас~не тtлото на Св. Ив. Рилски презъ
XV в., пише, че Търново е въ „Загорска земя".

Така щото, България или бълrарскоти отечество, споредъ
Паисий, се състои отъ Тракия, която започва на юrъ отъ р.
Дунавъ, отъ Македония и часть отъ Илирия (,,Илирикъ"). За
Паисий Мизия, като часть отъ българскит·в земи, не сжще
ствува. Той знае "две мtста, нарицаемия Мизии", които били

дадени отъ византийския императоръ „ради миръ да би ималъ,
съ болrари". Но въ черновката личи, че Паисий много се е
л,воумилъ, защото тамъ той счита "Мизия" като страна, область,
наредъ съ Скития, но не е билъ, изглежда, сиrуренъ, та я за
личилъ и не

я

поставилъ въ

чистовката.

*
Освенъ

rорепребрс.,енитt

епархии и страни съ rрадоветt

имъ, Паисий
споменува отдtлно и нtкои други градове въ
България: Свищовъ, Русчукъ, с. Басарбово, Никополъ, Славо

миръ,1) Преславъ, Варна, Несебъръ, Кавала, стари Филипополъ,
Драма, Сtръ, Демиръ-Хисаръ, Беръ, Флорина (Леринъ), Битоля.
Радомиръ, Трънъ, Пазарджикъ. Разбира се, той е знаелъ още
много, но не станало нужда да ги споменува въ Историята си.
Освенъ р. Дунавъ, Паисий споменува още само 5 българ
ски рtки: Марица, Искъръ, Янтра, Струмица (т. е. Струма) и
Морава, до която се простира България. А отъ планинитt спо
менува Рила, Витоша, Стара-планина и Сливенска планина (,,Сли
венскою гору") Паисий, обаче, не ни дава по-подробно описа
ние нито на единъ градъ или планина. Само нtкжде, и то много
на

кратко,

далъ

воля

на

описанието.

Паисий ни дава сведения какво еж представяли бълrа
ритt въ негово време, какви еж били тtхнитt занятия: ,,и нtма
отъ нихъ ( отъ бълrаритt) много търговци и книжници . . . но
са повtчо отъ нихъ прости ораче и копаче и овчаре и прости
1 ) Крумъ разбилъ

Никифора близо при Славомиръ, споредъ Паисия.
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занаятлии". Той изобщо е наблюдателенъ и, благодарение па
наблюдателностьта си, открива нъкои факти : сърбитъ въ нъм
ската държава, защото иматъ училища и църковна свобода, еж
по напреднали отъ сърбитъ подъ турска власть.
На кратко еж дадени сведения и за съседитъ на Бълга
рия : . . . .,и други крали и цари изоколо Болгариа: татари,
маджари, немци, латини, сроие•. Съседи еж и гърциrъ (,,Гре
циа"), арбанаси (арнаути), хървати „обе Влахии•, Елбасанската
земя.

Изобщо малко еж географски сведения въ Ис1орията на
Паисия, и неговиятъ географски кржгозоръ, така както го на•
мираме въ Историята, е много · ограниченъ. Свtтътъ на Паисия
не е много обширенъ. Въ Азия той едва се простира до Еру
салимъ, Персия, Мидия и Армения, до арабитъ; въ Африка до „Фараонския" Египетъ. Въ ЕврQпа му еж известни Франция,

Калабрия, Московската (Руската) държава съ р. Волга, Полша,
Балтийско море и нъкакво Океанъ море.

*
Можемъ смtло, обаче, да кажемъ, че История славtно
болгарския е колкото отечествена исторая, толкова и наша първа
отечествена география. Отъ читателитt си тя се е посрtщнала
като пръвъ написанъ трудъ, който е давалъ не само сведения
за историята на българския народъ, но сжщо географски сведе
ния за България и бъл rарскитt. земи. Вtрно е, че въ началото
на Историята има малко сведения и отъ о б ща г е о r р а ф и я

(човъшкитt

раси).

но

повече еж

сведенюпа отъ спец и а л

-

на та r е о r р а фия, за тритt континента на Стария свt.тъ, а
· особно по географията на България. Както Херодотъ се счита
за представитель на специалната география, на с т рано з на
ни ето, така и Паисиевата История ние можемъ да считаме
като пръвъ български тру дъ по с т р а н о з на н и е, с п е ц и а л на r е о г р а ф и я.
Че Историята на Па и сия е възбудила и географски инте
реси,

а

не

само

исторически,

се

вижда

отъ

допъл~ . енията на

четцитt и преписвачитъ. Единъ преписвачъ прибавя и изброява
частитt, отъ които се състои България

-

Мизия, Тракия, Ма

кедония и Дардания. Другъ, преработвач1:?, като съобщава за
потурчванията на българи при Селима I, изброява много бъл
гарски градове и обш1сти: Тракия отъ Адрианградъ до Срtдец
градъ, отъ Черно море до Видинъ, покрай Дунава и Стара
планина, Македония отъ Драма, та до Босна.
, Паисий съ право можемъ да вземемъ като пръвъ бъл
гарски географъ отъ новитt. вt.кове, предшественикъ на Нео
фита Бозвели, Констан. Фотиновъ и други, които трt_бва да
считаме и въ тая область негови ученици.

А. Сп. Разбойниковъ
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II
Но ние можемъ да се запитаме: кои бы1rарски земи Паи
сий е обходилъ още преди да напише Историята си, а кои
земи той познава и описва книжно? Приема се общо, че той,
като светогорски проповiщникъ и таксидиотъ, е обикалялъ
български земи. Това се приема по предположение. Единственъ
изворъ, отъ гдето можемъ да се освtтлимъ по тоя въпросъ.
пакъ си остава неговата История. Вtрно е, че следъ написване
Историята, той е тръrналъ да я разпространява. Кои селища е
посетилъ, презъ кжде е миналъ? Едва имаме нtкои бележки
за това. Явилъ се е въ Котелъ ( 1765 r.), после може би въ
Троянския монастиръ два пж ти ( 1777 r.) и другаде, може би е
обходилъ много български градове и срtдища и нtкжде е
намt.рилъ смъртьта си. Но това е следъ написването па Исто·
рията! А преди написването?
Въ Историята
нt.ма
никакви
лични впечатления за
видено, посетено. Паисий казва где еж се заселили бълrаритъ
„както

се

отъ него

видитъ

въ

тия

времена•,

-

но именно

виденото

той не описва като ' пжтешественикъ, като rеоrрафъ.

Липсватъ описания на градове, планини, рt.ки, монастири. Ние
едва нtщо откриваме ! Знаемъ, че Паисий има ясно, открито
отношение само къмъ българското историческо минало, къмъ
българския народъ и езикъ, къмъ България. Тукъ е темпера
ментенъ,

изразява

открито

чувствата

си,

не

се скжпи

въ

изра

зитt. Но той е хроникьоръ, историкъ - такъвъ се старае да
бжде - за това не ни дава описания на съвременното.
Но Паисий никакъ не обича да пжтува. Той задържа
въ кжщитt. имъ читателитt си. За него пжтуването е „много
трудно и бедствено•, затова препоржчва, вмtсто да ходи и да
събира историчетки материали, да си седи читателя въ кжщи
и да чете историята му! Паисий не може да бжде насърдчение
за нашитt туристи въ това отношение! Самото това обстоя
телство, обаче, говори, че Паисий е пжтувалъ и е срещалъ
доста неприятности. Но той, впрочемъ, е страдалъ „велми"
отъ главоболие и отъ стомашна болесть, и за това се оплаква
отъ пжтуванията си ... Тако азъ призрtхъ свое главоболие . яко
за много време страдахъ, тако и утробую болtхъ велми".
И все пакъ, виждаме ние, че Паисий, преди написване на
Историята си, е обходи,1ъ нtкоп кжтове на България. Нtкои
или много ? ,, Азь вьси монастири светогорские, казва Паисий
истражихь

. . .

та

(кожде)

по Болгария

по много

мtста,

r де

съ обретаеть по много стари книги болгарски·.
Кои еж тия „много мtста" въ България посетени отъ Пан
сия? Ако възприемемъ широко тия негови думи, тр-вбва
да се съr ласимъ, че той е обходилъ добре нашето отечество
и сведенията, които ни даватъ за частитt на България, за

градове,

рtки, планини, монастири не

ще да еж черпени само
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отъ чужди извори, а еж непосрtдствени негови наблюдения.
И ще трtбва да съжаляваме, че Паисий е билъ толкова въз
държанъ

и не

ни е далъ задоволителни

географски описания

изъ българскитt земи. Истината, обаче, е и другаде.

*
Паисий не познава Северна България, или, както той н
нарича, Дунавия. Не я посетилъ. За това я описва по чужди
автори, книжно. Това е впечатлението за тоя, който чете Исто
рията му. Той я нарича, по стари извори, ,,Загорие". Търново е
въ Загорието. За него Тракия започва веднага на юrъ отъ р.
Дунавъ. Ако бt посетилъ поне Търново, щtше да каже си
гурно нtщо повече за тоя престоленъ rрадъ. Едва казва за
него, че Крумъ .първо съградилъ Търново три града между

реку Янтру·. Знае, че гралътъ е заобиколенъ отъ планини. Не
споменува нищо за църквитt му, а знае, че има такива. Паисий
погрtшно поставя Свищовъ между българскитt столици. Ако
бt посетилъ тоя градъ, нtмаше така да пише. Знае, чувалъ е
за сжществуването на гр. Русе (Русчукъ), но го идентифицира
съ Русокастро при Бургасъ. За Паисий с. Басарбово, което спо
менува въ връзка съ единъ светия, е ,близу Свещовъ·, когато

това село е съвършено близо до Русе. Паисий нtма представа
що е това Добруджа. За него е все едно и сжщо нtщо „ити
въ Дураца или Добруджа".
Паисий не познава сжщо Западна Македонин. И нейнитt
градове споменува по изворитt си. Говори за Св. Климентъ,
за Самуила, а нищо не казва за Охридъ, Пр-1:,спа и др. Повлича
се по изворитt си и пише за гр. Берцестин вмtсто за страната
на березититt.

Но Паисий познава Южна Македония. Явно е, че той я е
посетилъ. Може би Солунъ и на югозападъ отъ него. Сигурно
отъ патриотично чувство не описва градоветt й. За него гр.
Лариса, превзетъ отъ Самуила, се нарича и Енишехиръ, както
Караферия се нарича още и Беръ. Особно е изобиленъ въ
сведенията си за градоветt въ източната половина на Южна
Македония. Отъ тукъ Паисий често е минавалъ на пжть за
Св. Гора. Много градове въ тая область ц::~рь Калоянъ е раз
рушилъ и ги заселилъ съ българи. 1 ) Нtкои градове, които но
сятъ особни имена, Паисий ги споменува (Марулъ, Нено). На
други той дава мtстното, съвременното нему название. Напр.

Орфано

нарича

Орванъ, а незначителния градецъ Демиръ-Хи

саръ той нарича, споредъ

шение

„Демиръ

Исаръ".

мtстното, простонародното, произно

Тукъ,

презъ

Рупелския

проходъ,

1 ) ,,И или много по нисии", казва Паисии. Прсводачътъ въ издава
ната отъ М-вото на нар. просвtта библиотека „Българска книжнина" пре
вежда горнитt думи съ „Пелопоне съ". Обаче, Паисии иска да каже; ,,и

много други градове въ островитt на Бtло море".
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Паисий често ще да е минавалъ. Много близки му еж rрадоветi,
Мелникъ, Струмица, Щипъ, С-1,ръ, та често rи споменува.
Паисий сжщо познава Южна България. Тукъ той споме
ну13а Пазарджикъ, въ околноститi, му ужъ е билъ разбитъ

Вълкашинъ. 2) Много еж фамилярни за Паисия назnанията "Фи
лебелийска епархия", "Едоенелиска страна•;
винаги нарича
Одринъ съ турското му име „Едрене", както ro произнася
народътъ, но знае, че старото име на • Едрене" е Адрианополъ.
Ив. Кантакузинъ и Ив. Александъръ извършили славенъ бракъ
на децата си въ Едрене; Ив. Шишманъ превзелъ отъ rърцитt,
Едрене; турцит-1, превзели Едрене отъ бълrаритi,; Марко, под•
rоненъ отъ баща си, изб ·вrалъ въ Едрене при султана. Въ
Одринъ има доста легенди за Крали Марко; Паисий сигурно
rи е слушалъ. Вi,роятно Южна България познава повече по
пжтя София-Одринъ. като се е отбивалъ въ лtво и дi,сно

отъ тоя

пжть .

Но

Паисий

отдава

преувеличено зна,,ение на

~Сливенската планина", с ь мног,1 nюнастири, сигурно повече
подъ влияние на мtстни предания. Не случайно, като тръгналъ
да разпространява книгата си, Паисий се е отзовалъ въ Котелъ
при Стойко Влациславовъ.
·Х·

Обаче, като четемъ Историята на Паисия ние чувствуваме
и откриваме, че най-близки му еж земигв отъ Софийската и
Самоковската еш~рхия, отъ гдето е билъ родомъ. Сжщо познати
му еж,

както

ю:1захъ по-горе,

земитt, отъ

тамъ на юrъ чакъ

до Св. Гора. Въ тия земи той е често ходилъ, разговарялъ съ
жителитi, имъ. За т-1,хъ той пише като очевидецъ. Паисий за
миналъ за Св. Гора доста възрасгенъ, на 23 години. Сигурно
е обикалялъ Самоковско и Софийско още преди това, още ко-

гато е билъ по-младъ . Проф. Й1)рд. Ивановъ допуща дори Паи
сий „да е билъ на младини послушникъ и младъ монахъ въ
Рилския монастиръ". Паисий знае градъ Радомиръ и блатистата
часть на полето му, която той правилно нарича Мрак а. Сър
битi, като убили царь Михаилъ „ пришли до Мрака и Радомиръ ".
Паисий знае преданията изъ Софийско и Самоковско за
боеветt, и смъртьта на царь · Ив. Шиш мана, за убийството въ
война съ турцитi, на братъ му Асена. Ив. Шишманъ заелъ
,,некои места тесни покрай Искаръ река и по Витоша гора".

Тукъ седемь години „седелъ царь Шишманъ въ Срt,децъ и
въс край Искаръ. Имеялъ монастиръ Урвичъ е твърди градъ
и изоколо вода обходила и така малко войнство и трновски
велмужи

ту

преживели

и крили

се

отъ турци

. . .

и

ту ко

нечно покарали и скончали цара Шишмана и войнство и вел
мужи трновские и болгарские. За то до нинi, въ та места
2)

Разбиването на Вълкашина и Углсши въ

1371 г. е станало северо
3, София 1932 г.).

източно отъ гара Свиленградъ (вж. Тракийски сборникъ, кн.
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обретаютъ на много места съкровища въ она времена чловеци
съкривали и закопавали въ земли ".

На Паисия е ясно, че Черпишкия монастиръ е „при край
реки Искра". Паисий познава софиянци и спори съ тъхъ за
мощи, влиза въ прерикания : ,, но софиане мнетъ и кажутъ",
казва той и се чуди какъ могатъ софиянци така неправилно да
мисдятъ и да разправятъ ! Паисий, замисленъ и задълбоченъ
се е движилъ по това време изъ Софийско, движелъ се е изъ
тогавашна София, съ бележки и листове въ пазва, близо до
сърдцето си. Кжде ли еж издичени стжпкитъ на Паисия? -

Днешната столица на България той нарича .Средецъ или Софиа" .
Паисиий познава много добре Рила планина и светата й
об.итель. Описва ги възторжено, картинно, като посетитель.
Царь Петъръ .ходилъ по Рилскою пустиню" да види Св. Иванъ
Рилски и д1:1 побеседва съ него. ,,Нь понеже неудобна места
били кь хождению ради делбоки дерби и високихь хльмовь,
не възмогль видети светаrо отца•.

Паисий знае, че „отъ вьсъхъ Болгариа приходятъ народъ
на поклонение мощи светаго отца Иоана ". Самъ той е виждалъ
тия посетители. И продължава очевидецътъ Паисий: ,,въ тая
наша времена единъ той монастиръ Рилски оставилъ Богъ цълъ

пребивати молитвами светаго отца Иоана". Паисий се е ровилъ
въ ценнитъ паметници на мънастиря, та знае Ив. Шишманъ
какъ се подписвалъ на образи, печати и хрисовули.

*

На край можемъ да се запитаме: ,,Презъ кжде е миналъ
отецъ Паисий, за да отиде въ „Немска земя"? Знаемъ, че
тамъ той е ходилъ, за да уреди смtтки на Хилендарския мо
настиръ и да събере материали за Истоµията си. Посетилъ е
гр. Карловци въ Срtмъ при Дунавъ, тогава въ австрийски ржце,
сега въ Югославия. За Карловци Паисий не ще да е заминалъ
по р.
Дунавъ,
корабоплаването
по
която
тогазъ
се
много затруднявало отъ скалиститъ прагове при Желъзнитъ
врата.
Но сигурно тукъ той ще да е научилъ за Оршова, а
може би и за Свищовъ. Отъ Историята ние виждаме, че Паи
сий много добре знае кжде е р. Морава, знае че до тукъ
се заселили и живъятъ българитt. Той много добре знае сжщо,
че Шумадия е сръбска область. Сравнява духовния животъ на
австрийскитt сърби съ тоя на сърбитъ подъ турска власть .
Знае добре Бtлградъ, та почувствува нужда да подчертае за
.Бtлградъ арнаутски" (въ Албания). Затова може съ голtма
вtроятность да се приеме, че за Карловци, т. е. за „ Нъмска
земя" Паисий ще да е тръгналъ отъ София въ западна пq,сока,
по известния диагоналенъ пжть на полуострова. Споредъ Иорд.
Ивановъ отъ Св. Гора до Карловци се е отивало „ срt.дно за
петь седмици", по пжть отъ Св. гора, Съръ, София, Нишъ,
Бtлградъ, Карловци, по който пжть еж минало преди Паисия
Известия на Бълr.

reorp.

д-во

14
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нtкои сръбски монаси. Писмото, съ което отъ Карловци съоб
щавали

за

смъртьта

Гора за

6

седмици. Обаче,

на

архим. Герасима,

писмото което

пристигнало въ Св.

Паисий е носtлъ,

имало дата 14 мартъ. Заведено е било въ Карловци на 19 май,
следъ повече отъ два месеца, т. е. повече отъ 9 седмици. Си
гурно Паисий ще се е бавилъ нtкжде, може би изъ София и
Софийско.

PERE PAiSSI ЕТ LA GEOGRAPHIE BULGARE
Dans cet article on traite toutes les indications geogr.aphiques que l'on trouve dans 1' Histoire slavo-bulgare ecrite par
Pere Pa"issi, dont !е manuscrit а ete plusieurs fois copie et transmis
dans les divers pays bulgares dypuis 1' annee 176'2. C'est а partir
de cette annee que date le commencement de !а renaissance
bulgare.
Outre les indications geographiques sur les pays etrangers
dont quelques iшes ont ete prises, aux auteurs anciens,
meme et leurs erreurs, Pere Pa"issi nous donne aussi de breves
informations geographiques sur les pays bulgares. Elles sont plus
exactes lorsqu' i1 s' agit de la Bulgarie de Sud-Ouest, ou i1 etait
ne, et de !а Macedoine de Sud, car il а voyage beaucoup dans
ces deux pays. Toutes ces indications et informations geographiques de Pere Pa"issi sont interessantes pour nous, parce qu'elles
noнs font voir le degre des connaissances geographiqнes d' un
bulgare lettre du miliett dtt lSe siecle.
Н. Sp. Rasbo"inikov

Рецензии и книжовни вести
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снимки, 316 страници; 11 - Sofia, Wandlung~n einer Grosstadt
zwischen
Orient un d Okzident, съ 38 образа въ текста и 18 фотографически снимки,
220 стр. Schriften des Geographischen lnstituts der Universitat Кiel, herausgegeben von О. Schmieder und Н. Wenzel, Кiе\, Bd. IV, 1935, Bd. V, 1936,
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еж

на

и

развитие

второстепенни

полетата въ

„ Ви

сока България" като стопански ландшафти.
Наистина,

тази

книга

културната география на

на

r.

Западна

Вилхелми

Ср'hдна

е важенъ

България,

приносъ за

но сь доста
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недостатъци,

които

намаляватъ

значително научната

и

стоцность.

Преди всичко име;о „Висока България• не е сполучливо, защото
въ България има по-високи ландшафти (географски области), 11менно
Стара-планина и Македоно-Родопскиятъ
въ работата си

масивъ. Самиятъ ВиJJхелми

за земноповръхнитt форми въ областьта на Искъръ

пише, че полетата

въ Западна Срtднз

България

еж

на Пловдивската депресионна область. Западна

продължение

Срtцна

България,

ако и дif e по-висока с,тъ Изто<Jна Срt.дна България (Мари<Jината ни·
зина) не може да се вземе за „Висока България". По този въпросъ г,
Вилхелми е трtбвало да се справи и съ нашата работа „Ланд·
шафrно подtление на България", Год. на Соф. уни в., Ист. фил,
фак.,

кн,

19J4 r.

ХХХ,

Друга важна

принципална rрt.шка на Вилхелми е, че отъ къмъ

юrъ изключва отъ Западна Срt.дна България (неговата

„Висока Бъл·

гари я") Дупнишкото и Кюстендилското полета, когато най·естестве·
ната

r. раница

rовска

на

областыа

Общиятъ

характеръ 11а

повече

компилативенъ,

особно

историческата

географската.

по въпроси,

щица

и

има

дори

еж

Рила

еж

е,

единъ

въ хvлтурноrеоrрафскитt
ще

и

Осо·

r.

на

въ

страна

ско селище",

да

приема,

дадени

имало rжс г о

че

отъ

и се

турско

време

по·мжчно ще

България,

и

про·

отколкото

Поради

това

обсто

въпроси. Той

тумули, като първитt били

гробни могили.

-

отколкото

по-повръхностно и безъ

навсtкжце.

неправилно прави разлика между могили и

че той е

напр., че Коприв

Вилхелми прави rрtшки по елементар:1и

селищни могили, а вторитt;
негова

е,

литературата,

по литературата

селища

въпроси

на

по rолtма,

чужденецъ

ги разглежда

съответното н ,,учно задълбочаване

ятелство

която е

вънъ отъ областьта,

че

и

Вилхелми

основа

увлt.чение

привилегировани

естествено

физиоrеоrрафскитi,,

кога

страна

възъ

литература,

които

Котелъ били

Много

никне
въ

тази

този трудъ на

със~ авенъ

На мt.ста

пише

пр.

отъ къмъ

п11анина.

мн о rо. бройниrt.

Много

мtстни

наивно е
имена

отъ

"латин

мtстното население, показвали, че нt;

романизувано

население,

когато

тия

ставяни на селищни остатъци отъ различни епохи, Не

имеt1а

е

еж

по·

вt.рно, че съ

името
„коJtиби" у насъ оз 1iачавали стари колибарски селища, а
съ „махали" нови, коr,но , укъ правило нt.ма и разликата е, че
„махала" . е турско име. Жителитt. на Котелъ и Копривщица не еж
били дервентджии,

на

r.

Вилхелми,

нt.мало

свободна

войнишка
Има

пише

=

въ

войници.

Зне

земя

Поrрtшно

поле нt.мало

и

било

много

е

турско
на

сжщо

твърдението

население,

стра1iа,

а

зс1щото

защо1 о
е било

покрайt1ина.
rрtшки

. Kuru-Baglar "

лозя

а

че

и

въ

=

сухи лозя, когато то е

прецс1ване

на

имената;

напр.

Koru-Bag!ar

r,

Вилхелми

(Кору-баrларъ)

гората .

Втората книга на

r.

Вилхелми, как то ~е отбеляза, се отнася

за rрадоветt на Западна Срtдна България, но-почти изключително
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страници на ц-kлата

2~0

книга,

сама

7

еж

останалитt градове.

Отначало авторътъ разr лежда географското

положение на Софи;~ въ Балкански полуостровъ,
се, съ rол-вмо
това,

значение

разглежда

Радомиръ,

за развитието и

друrитi; градове

Ихтиманъ,

и

Бр-kзникъ,

Хановет-в (Вакарелъ).

Веднага

и

кръстопжтно

което е, разбира

живота на

по-важни

Трънъ,

града. Следъ

селища:

Сливница,

се връща

на

Самоковъ,

Новоселци,

София

с:ъ

и

съвсемъ

крdтки морфоложки

бележки върху м-встото и и

минава подробно

върху

още

римска

крепость

стопанството

и съоб·

до

р1заитието

наше

щенията

и

и

отъ

основаването

време. Най·назадъ се
на София и

въ

като

разrлеждатъ

заключението се изтъква,

че София, както

Бвr~градъ, въ ср-вдата на Балкански полуостровъ, иматъ по·важно

положение,
островъ

отколкото

f\rина

и

перифернитi; градове

на

Т р-вбва да се забележи, че тази книга на
с:тавя

първото ц-влостно

Но и тя има повече
богата литература.
дадена

е

r лавно

повече

повече

отъ

истори1,

полу·

компилативенъ

характеръ ,

първата

книга,

При това, тр-вбва да
историческа,
половината

отколкото

безъ нуждното научно

r. Вилхелми пред·

научно географско разглеждане на София.

тивенъ, отколкото този на
тература

Балкансни

Букурещъ.

за това
на

дори

защото

по·компи л а·

за София има по·

се подчертае, че тази ли·
за

миналото

книгата.

география

на

задълбочаване,

се

Тази
София.

е

на

София е

книга

е

просто

Особно малко,

спр-влъ

авторътъ на

съвременното бързо стопанско развитие на София. Възъ основа на

r.

литература,

Вилхелми ненуждно се отклонява

рията на f\боба-Плиска,
щото,

като

това не

е

на

Преславъ,

чужденецъ,

необходимо

т-в

за една

му

да разправя за исто·

Пловдивъ,
еж

направили

специална

Скопие

и

др., за·

впечатление,

географска

но

работа.

Ив. - Батаклиевъ

Johannes F, Gellert. 1) О ь е r f I а с h е п g е s t а I t u п g . u п d М о r P h о t е k t о п i k М i t t е I Ь u I g а r i е п s und ihre Beziehungen zur Morphotektonik der Balkanhalblnsel, съ 6 карти въ текста, 66 стр. Bd. XLII der f\bhand. der Math .-Phys. Кl. der Sachsischen f\kadem ie der Wissenschaften, № У,
Leipzig 1936.
2) М i t t е I Ь u 1(1 а r i е п, das Kulturgeographische Bild der _G egen\Vart
съ 23 карти,-скици и 294 стр., печатано въ Neue
deutsche Forschungen•
f\ьteilung historische und politische Geographie, Geopolitik. Berlin 1937 r .
Гелертъ, асистентъ
циrъ,

е

друrъ германски

географията

на

географията на
една

въ · университета въ Лайп·

България. Той вече написа

се

занимава

н-вколко

два труда.

и еж.ща географска

география.

съ

върху
озна·

Както се вижда, т-в се отна·

область,

като първиятъ

за земноповрЪ:l[НИТ'В форми на тази область, а вториятъ
ната културна

усърдно

трудове

разни части отъ България, межцу които тукъ

ченит-k еж последнит-в му
сятъ за

по география

rеоrрафъ, който

се

-

отнася

за ней·
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Въ увода на п1-рвия

трудъ

Гелертъ се занимава съ името

r.

и rраницитt на областьта. За името Mitte\bulgarien (Срiщна Българи,~)
казва, че за пръвъ

пжть било дадено въ края на

1918 r. отъ проф.

_ Кребсъ отъ Берлинъ. Но трi;бва де се забележи, че не по·късно то се

употрi.бяваше

отъ

проф.

Иширковъ, а

вь

нашата работа

"Ланд•

wаф'тно подi;ление на България" то е вече добре обосновано и по·
точно опред'hлено
лертъ rраницит'Б

"Източна Срi;дна Бълrария•, Споредъ

-

на тази область еж : на

Ге~

r.

северъ_с;южнит-в склонове

на Стара 0 планина, на юrъ-'- севернитi; склонове на Родоnит-t., на за·
падъ-източнитi; части

Р· Тунджа. Тукъ

шафтъ трi;бва да се
ския брi;rъ и
обаче
отъ

на

Ихтиманска

Срtдна·rора,

грtшната е, че източната

премtсти още по наизтонъ

особно, че за

фактически

и

Марица почти

южна граница

въ двата труда

не

се

се

частьта

разглежда,

и

граница

---

изтокъ

...:...

този ланд•

до

Черномор·

взиматъ Родопитi;,

на

по който

на

на

областыа

начинъ

на юrъ

имаме

едно

осакатено областно rеоrрафско (ландшафтно) изследване,
Изглежда,
твърде

че авторътъ обича да

произволно,

подi;ление

и

ходъ

на

той

две

оригиналничи, но на мi;ста

поднася

на

имаше пълна

едно

Срi;дна

ново,

доста

странно,

ноrато до

ropa,

cera

нови,

Срi.дна·rора

нарича

но

въ

установеность въ нашата географска

раздi;ля Източна Срtдна•rора отъ Дервентски

части ;

Срi;дна-rора

или

ни

наименование

това отношение
наука, Така

затова

по-чудното

неестествени

е,

че дава

имена: Западна

про

на частитt на
или

Ихтимаt1ска

• Ихтиманска Срi;дна· гора•, а Централна
Срi;дна·rора ~Западна
Срi;дна·rора•, частьта

Сжщинска

само

отъ планината отъ пролома

на

Стрtма

до Дервентски

проходъ на

рича „Източна Срi;дна-rора " , а останалата часть до завоя на Тунджа

нарича "Загорска Срtдна•гора".
По·нататъкъ,
се

занимава

съ

започва

първата часть на труда, гдето авторътъ

геоложкия строежъ

на

обласrыа, като

върху тек·

тониката и бtrг.о се спира. Следъ

това, той минава върху земно·

повръхнитi; форми,

частитi; на областьта: Срi;дна·

по·отд-\;лно

на

гора, Задбалкански полета, които той още непранилно нарича Под·
балкански, и Маричината
балканскитi;
область

жатъ
часть

и

по

нито
на

полета

не

низина.

положение

нъмъ

труда

и форми

Стара•планина,

се

Правилно

представляватъ

завършва

въ

че

къмъ

водна

Срi;дна

мрежа

и

Зад·

цtлостна

подробности не

нито

съ

забелязва,

самостоятелна

принадле·

ropa.

развитие

Тази
на

снлоноветi;.

Въ

втората часть на труда г.и

ционнитi;
а въ други

повръхнини,
свои

трудове

употрtбяемото

име

партизанинъ да

вижда

денудационна

които

е

сиrурность датува :

r.

Гелертъ разглежда денуда•

сега нарича

ги е наричалъ

нива,

S tockwerкe (етажи),
когато най·общо

денудационни повръхнини. И както
въ

най-незначителна

заравненость

винаги

известна

r. Гелертъ намира въ разглежданата
7 денудационни повърхнини, които съ rолtма
1) най-старата ( върховетt) - старомиоценска,

повръхнина,

область на мi;ста до

той

Рецензии й кни жЬвйи вести
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2) ;;_ срt.дномиоф. нсна, З) - миоплиоценска, 4) понтийска
5) понтийска втора И 6) младолевантийсна.
<:м'kтаме, че тази часть отъ труда на г. Гелертъ

гурна, защото никой отъ

rio

нея б денудационr-,и

първа,

е най~неси·

изследвачитi; на Ср'kдна·гора не немира

повръхнини (вижъ труда

на г. Гунчевъ

...:...

"Ванарелъ" въ Год. на университета, нн. XXIX 1933 г., този на г. д.

Ярановъ -

Morphologie der Hinterbalkanisthen Becken, Sofia, 1935 и нашата

статия .Земно11овръхни форми въ долината на р. Мжтивиръ • въ Изв, на

Б. Г. д·во, 1, 1933 г.). Докато

по

Бурхардъ

за морфологията на севернитi; склонове на

снлоное.е на Кара·баиръ Гелертъ правилно
ли~нни

повърхнини,

много произволно

(вижъ работата му

Родопит'k) на южнитi;

приема само 2 денуда·

на южнит'k

снлонове

сочината Гроба, източно отъ Карабаиръ той намира
повръхнини.

Какъ

данъ (1573

м.) и Г.

повръхнина

1

на ав : ора,

защото

отъ

може да докаже

Братанъ

Мн~rо

още такива въпроси

лета се дължатъ на

самата Срt.дна·гора
Въ трета

не

-

часть

могатъ да се зададатъ
повръхнини е

схваща, че задбалканскитt. по·

седловинитt.

между т'kхъ,

подутообразно издигане

и

р'kкС1т'k,

сжщо и на самит'k зад·

заслужава най-вече да . се спомене, че той

отхвърля Цвиичовата
задбалканска

поради

както

(Rufwolbung).

рtка,

теория за сжществуване на обща
която

се

е вливала

въ

заливъ, защото проломитi; на Стр'kма и Тополница не
зували,

Бог·

авторътъ разглежда образуването морфоло·

балнансни полета. Тукъ
плиоценска

че върховетi;

денудационнитt.

правилно

огъване, а

гията (терасигв) въ долинигh на
правилно

ви·

морфолоrичесни въпроси.

Гелертъ

r.

за

на

дену,!iационни

представятъ една и сжща

(1327 r,i.)

въпросътъ

най·деликатнитi;

Иначе,

авторътъ,

4

регресивна

ерозия,

презъ

Бургаски

еж се обра·

дилувиума

вследствие

хлътването на Егейсно море, а еж антецедентни.
Най-после

разглежда

никата на

1928

повече заключителна

часть

авторътъ

и временни отношения въ морфотенто·

областыа. Тукъ той се занимава и съ днешната морфо

тектоника
въ

въ четвърта,

пространството

въ

г, въ

връзна

съ земетръситt.

Маричината

низина.

въ

1909 r.

въ Ямболсно и

Най·назадъ разглежда мt.стото

на областыа въ рамнитt. на морфотектониката на България и Бал·
нански полуостровъ, като заключава, че въ разглежданата обл,1сть
имаме

rолt.ми гънки и

Западна

Източна

България

България

и

-

rолtми мулди

въ смисъла

Македония

масиви и

мозаична

Този трудъ на г. Гелертъ е важенъ
но

поради посочени1t. му недостатъци други

се

отношение

и че

-

а

въ

пише, че за б

него се разяснява1ъ,
пънъ се

заплита1ъ.

вториятъ трудъ на г. Ге·

область, но има

Зададна и Южна България въ
Cl!O

въпроси съ

забелязва въ началото,

характеръ. Въ увода той

Репск, въ

приносъ за географията

България. Много морфоложни

Както

W.

плочи съ блоково издигане.

на

лертъ се отнася за сжщата

на

структура,

културно·rеографсни

години изучилъ Източва,

геоложко, морфоложко и географ·

пръвъ правилъ

културноrеографско иэслед·

Рецензии и книжовни вес т и

2i6
ване.

Въ

първата

rеоrрафски,

часть

Втората часть
на
и

областьта,
въ

на

исторически

на

като се

труда

съ

в, рху

земедt;~ето

царевица

последнитt;

и оризъ),

тютюнъ,

захарно

фуражни
и

лозя,

посветена

часть

се

най-напредъ

растения,
и

розови

градини

стопанството

отнася

за

за

Въ

пасищата

това,

се

зеленчуци

овощни и

завършва

ми·

селища

и

дини,

черничеви

съ

доход

него.

съобщенията

селищата.

на

областьта,

Въ последната

-

се

и

населението, по·нататъкъ

rрадскитt

градове

rоритt,

Следъ

се

и

всички

физио·

с т о па н с т вот о

картофи,

селища

-

кратъкъ

влакнодайни растения,

варива

и растенето на селищата, селсиитi.
най-после

на

които се правятъ въ

четвъртата (посдедната) -

r лежцатъ

е

м&слодайни

подобренията,

Третата

много

обработване на зърнени храни (жито,

-

Разглеждането на

ностьта

прави

скотовъдствс то.

цвtкло,

растения,

градини .

се

културенъ преrлед1с.

разrлеждатъ най·напредъ

връзка

нава

труда

и

разпредtлението

-

(типъ и

общия

а

се раз

имъ

физиономия)
характеръ

и

по·отдtлно .

заилючението

сблъскватъ

се подчертава, че въ разглежданата область

западната съ

източната култура и

изброяватъ

ланд

щафтитt въ нея.
Подобно
този трудъ
главно

възъ

рътъ

не

насъ

по

на

на

културноrеоrрафсиитt
Гелертъ е . сжщо

r.

основа

познава

на

което

се

отъ Марица,

отъ

затова този

особно

въпроси

отъ друга

вижда

е

страна

липсата

трудъ

е и

Вилхелми,

r.

изработенъ

-

литература, При това,

литература,

културногеоrрафсиитt

физиоrеографскитt, а
11асть,

българската

цtлата

трудове на

компилативенъ

по-новата,

по-rолtма,

не

на

е

твърде

за

цtлата об-

частьта

е

стари.

моrълъ

защото

и

Тtзи

е

сега

за земедt;лието еж

трtбвало

да

стопанскиятъ

образува. Освенъ

това,

риали

повече

отъ

две

необходимо

Въ

и

трtбвало е

такъвъ

щата

по Луда Яна и въ
най

както

и

многото

лозя

за

тютюнищата

еж обик·

а авторътъ

по-нови материали,

бързо развива

да вземе

и

пре

статистичесии мате

сравнение

-

толкова

не

ще

съмне11ие, ще има много
не е вtрна: нtма оризи·

Станимашко, лозята еж произволно

на

юrъ

безъ

изследвания.

трудъ,

вь

сватъ овощнитt градини

1930 r.,

години

rрtшки. Преди всичко стопанската карта
вяни,

отъ

много

преброявания,

въ rеоrрафсиитt

единъ

4-5

вземе

животъ се

на

повърхностенъ,

rолtмо научно задълбочаване. Статистическитt; материали
новено

у

отколкото по

обходилъ

данни

авто

която

областьтс1

юrъ

отъ

на

юrозападъ отъ

Марица

не

еж

поста·

Пловдивъ,

поставени,

лип

по Т ополница, около Пазарджикъ и Плов·

дивъ и пр. Развитието на конопеното производство въ Пазарджикъ
не

се

на

тлъсти

дължи

добре и не

само

наносни

се

изобилието

почви

по

произвеждатъ

въ Пловдивсио и
малки, защото

на

на

вода,

Марица.

и

на

наличностьта

Доматитt

но

не

вирtятъ ней·

най-много въ Сливенъ и Ямболъ, а

Пазарджишко.

Селата около Пазарджикъ не еж

жителитt били бедни

и

защото обработвали интен·

зивни култури (лозя и оризъ), а защото

тt еж

произпtзли отъ

Рецензии и книжовни вести

турски чифлици

неотдавна

се

уrолt.мили,

защото

на

тt.хното развитие.

и

лища (държави).
витt. си

не

улици

знае, че

не

и

не еж
сt.нка

область

та

нtма дворови

се•

знае, че Стара-Загора дължи пра·

изгарянето му

1835 r. въ

фабрика въ България

още

гр. Пазарджикъ хвърля

предметната

Rвторътъ

на

въ

преди ')свобождението,

близкиятъ

Въ
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въ

освободителната

Сливенъ

е

открита

война; сжщо

първата текстилна

изобщо авторътъ малко е

работилъ

върху

индустрията,

Трt.бва да се забележи,

на

rолt.ма

езикъ е

часть

отъ

погрtшно.

за

съжаление, че транскрибирането

собственитt.

Не

съмъ

български

имена на нt.мски

0

срt.щалъ

до сега

нtмска

географска

книга, въ която така неправилно да еж предадени български имена.
Отъ

изложеното

хелми, като
слабо

отъ

е

чужденецъ,

познава

ясно,
който

съ

и

голtмъ

елементи

успt.хъ

Гелертъ, подобно

r.

познава

българската култура,

физиоrесrрафскитt

боти

че
не

българския

която е

на

по·сложенъ

България,

въ областыа

на

на Вил·

езикъ,

а

и

елементъ

не може

да

ра

българската културна

география.

И в.

Б а т а к л и е в ъ

La Bulgarie devant Ie IV-e Congres des geographes et
ethnographes slaves. l\per<_;u geographique et ethnographiquE:
Sofia, 1936. 210 стр., в0 , съ 72. фотографски снимки и 2 картени
скици въ текста,

и

1<артени

6

Между редицата

книги,

скици

и

2

профила

карти и други

се поднесоха като даръ на участвуващитt. въ
вянскитt. географи
въ София, лично
Още

при

решено да
известно,

пжтва~1е

За

r

една

тasi

здр<1ва

война.

При

се,

по география
поради

я конrресъ на ела·

трудъ,

носяща
работи

билъ

той

ние

си

1936 г.

заглавие.

конгреса, бt

както това е добре

съ•1инение

върху геогра·

синтеза
сме

на

страната

принудени

българинъ

на l;>ългария за

специалното

около

защото,

географска
нужда,

горното

VIII

или

да

на·

чужденецъ,

кл. на

д. Костовъ,

предназначе:ние,

не

може да

нужда.

България

първомайстора
Б ъ л

подготвителни

подобенъ

интересуващия

който, обаче,

книгата

отсж тствува едно общо

roлtJ111aтa

къмъ учебника
задоволи

заема

първитt
издаде

България,

следъ

IV

текста.

издания, които

и етнографи, състоял7~ се презъ авrустъ

мtсто

у насъ

фията на
ни,

се

извънъ

печатни

отъ

на

ар и я. Гео

лепна по езикъ,

преди

войнитt

географската

r

р а ф ски

съдържание

ни

имаме

хубавата

наука проф.

R.

бележки. (София, 1910
и

като

печатно

книга

на

Иширковъ

r,),

велико

издание (луксозна

хартия, хубави букви, цвiнни приложения и пр,), И при нея пово·
дътъ за написването

й е конrресъ, а именно славянскиятъ съборъ,

който презъ тая rоди~а (1910) става въ София.

Тя

обаче

оста•

рtла

поради това,

че не

въ много

с;нношения.

обхваща България въ

Остарt.ла

е

не

само

днешнитt. й граници,

rрафскитt изследвания отъ тогава насамъ
върху rеоrрафскитt отношения

на

но

е

и затова,

че гео·

хвърлиха нова свtтлина

нашитt

земи.

Физиноrеоrраф·
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Рецен зи и и к ни жовни в е спl

скит'k отношения, които тогава се схващаха

tie

стар'а, да

кажемъ антична

с:хема,

и

всички

описваха

прибавки

по

еднг

къмъ

която

tie може•ха да ~ дадатъ ни най·малко новъ видъ, трt.бваше да се
покажатъ въ тоя имъ образъ, въ който днешното равнище на нау·
ката

го

изисква.

Rнтропогеографскит'k отношения отъ тогава нас а мъ

претърпt.ха дълбока

пром'kна въ много посоки.

поселища

добиха

високото

културно равнище

на

народа' ни,

съвсемъ

за

друга

физиономия,

и бързо

последното отъ

Редица отъ нашит'k
не

само

поради

по·

напредвзщото европеизир'а11е

които

би

трt.бвало

да

съжаля·

ваме ВЪ' н'kкои отношения, ;о и поради голt.мит'k народностни и
стопански

пром'kни,

ваше да намали
и

да

се

насочи

по-доходни

и

сти, гдето

тая

i<оито станаха въ т'kхъ. Нашиятъ селянинъ 1рi;б·

традиционното
къмъ

други,

си
отъ

производство

на

гледище

свt.товния

на

зърнени

храни
пазаръ

по·конкурентноспособни 11роизведения; Въ много обла·

пром'kна

б'k

проведена,

се

промt.ни

и

културния

ландшафтъ.

Тия,

на

бt.rло

изложени

свежа, по-съвременна картина
за да

може една така

причини,

сведуща

срt.да

да добие закржrлена представа
тр'kбваще да
ресували,

се

Така

едно

задруж~1итt.

се

географи

усилия

наредъ
конгреси.

статията

на

се

на

разнитi;

11

отдt.ли на

автори

се

Въ

това

Бо , ,чевъ,

Cr.
По

книгата

народъ,
я

инте·

се

части

проблеми

езици,

съ

ноето

отношение

отъ

редовния

новъ. ·въ нея накратно
н.,

Съ

La Bulgarie.

да

единството

на

се

на

съжалява,

геологията

плана

на

сжщ о

известни

групи

география,

еэина

има

че

на Бъпr а рия,
при

една

проф.

тая

грапа·

Ст. Пет

водорасли, която

които не

съставятъ

географитi;,

Първатс;1 статия въ книгата
е

н а гърбиха

нато сфициал~нъ при сла

трtбва

засt.гаща

отъ растителната
за

се

специалность,

роди книгата

отношение

разпространението

пр'kкъ интер_есъ

релефа

Но

или преведени на френски ези1{ъ, който

славянскит'k

нt.мски,

разваля.

върху

s iq uе

по•

етнографи

допълващи

вина. Това ·е малката и иначе интересна статия на
зact.ra

и

ни.

които биха

най-сведущит'k въ своята

написани

проф.

напечатана

на

съ

вянскитt.

ковъ

даде

за България и българския

нагласени като взаимно

на

къмъ

Статиит'k еж
приетъ,

книга

се

къмъ географския дt.лъ се прибавиха и етнографски,

Съ написването

е

да

страната

цi;ло.

люде, броящи

е

отъ

на

разrледатъ и други въпроси,

езиковъ и исторически,

на

налагаха

на географията

доцентъ

и сбито

трит'k rолt.ми

R

ре

по

се

r <; u

dе

физическа

gе

разrлеждатъ

географски дi;ла

на

о

g r ар h i е

р

h y-

география Дим. Яра·

едрит'k

страната

форми

ни

-

на

Южна

България, Ср'kдна България и Северна България, ка!fТО и климата имъ.

Втората статия
11роф. Ст.

Бончевъ,

неравномi;рни
11

по-малката

-

-

Gе

о

Iо g i s

Той обрисува

с

hе S ki zzе

В

u Ig а r i

е

ns

е на

геологията на България въ две

части. По - голt.мата отъ т'kхъ зact.ra стратиграфията,
тектоничнит'k единици. Въ

последната

се

е

главно върху Стара-планина и свързанит'k съ нея области.

спрi,лъ

Рецензии и книжовни вёсти
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Третата по

редъ статия е тая на проф. Ст, ПеткЬвъ Sur
d е с е г t а i л s g t о и р е s d' о г g а л i s m е s t h' а 11 о
u I g а г i е е t I е u г р го· v е n а n с е р r i m' о r d i а I е;

1а di s р е r s i о n
р

\1 i t е s

е

В

n

Следъ

Lе

с ага с

нея

идва

tеrе

географски

р

статията

h' у t d g е

о

на

проф.

g r ар 11 i q u е

страната ни има твърде

Николай

е

d

Iа

интересно

tраничатъ три отъ флористичнит-в

области

В

Стояновъ

u I g а r i е;

положение.

на

11ашия

-

Фит о·

Въ

нея

ко11тинентъ,

а именно степната область на Юго·източна Европа, срtдноевропей·
ската областs и
България,

тая

срi;диземноморска:та облас1i:i. Фитогеоrрафията

междин11а дисциплина

благодарение

на

Стефановъ

Д·ръ Даки Йордановъ;

у

и

трудоветi;

на

между

проф'.

ботаника

Н,

е

и

въ

география,

Стояновъ,

проф'.

Б.

много добре представена

насъ.

gг

ар

Следващата статия
h i е d е Iа В u Ig а

ската

ентомологична

- Q u е I q u е s л о t е s s u r I а z о о g е or i е е отъ П, Дрi;нски, началникъ на Цар·

станция.

Той

е

единствениятъ нашъ

до сега, който възъ основа на своитi;

зоолоrъ

и чужди изучвания,

е

по·

дi;лялъ страната ни на зоогеографски области, Настоящата му статия
отъ тоя родъ е
писалъ

още

той раздi;ля
чени

Ti;

сжщо

еж:

втора

презъ

България
така

и

номорска область;

Южна

VI.
VII.

Възъ

основа

по тоя

на

приложена къмъ статията

България

Стара-планина

; [[.

Странджанска область;

IV.

въпросъ

область

(Родопи,

той

е

досегашнитt изучвания,

зоогеографски области, които

8

една

планинска

Югозападна

г.

на

на

Дунавска

1.

подъ редъ, тъй като

1909

V.

;

еж оэна·

картена скица.

Източна чер·

III.

Мари чина та низина;

Рила,

Витоша,

Пиринъ);

планинска область (Сжщинска и Ихтиманска Срi;дна

гора, Софийската котловина,

Краището)

и

VIII. Срtдиэемноморска

область (Южнитi; Родопи, Петричко).
Следъ нея

d

е

gе

дица

о

важни

разгледани

мата

и

идва

статията

g r ар h i е h u m

животъ.
основатз

на

за

движението

Първомъ и
на

на

градоветi:;.

нашия

проф, Ив.Батаклиевъ-Rреrс,u

i ле, най-дългата въ книrатс. Тя зас-вга ре

антропоrеографски
броя,

физиономията

отдi;лено

а

и

въпроси.

Въ

rжстотата

нашит-в
Втората

на

селища,

часть е

пързата

часть

населението

като

повече

посветена

на

и

еж

фор

мtсто е

стопанския

най-подробно е разгледано въ нея эемедi:;лието,
стопански

животъ,

риболовството, горското стопанство,

следъ

това

минералнит-в

скотовъдството,

бог~тства,

инду·

стрията и търговията, като се завършва съ съобщителнитi:; срtдства.
Въ следващата статия N о t е s s u r I а d е m о g г ар h i е de
1а В u I g а г i е, проф. Г. Т. Данаиловъ се спира на nо-характернитi;

демографски прояви на населението
по

нар:>дности,

по домакинства,

по

на

България

(раэпредi;ление

лолъ и възрасть; женидб~,

раж·

.даемость, смъртность; активно и неактивно население и пр.).
След1о нея

Хр.

Вакарелски,

главена

Nоt

е

идва

по

редъ

уред11икъ при

su

г \ 'е

th

л о

статията

на

Народния

g г ар h i е d

е

неуморимия

етнографски

s

интересъ за rеографит'h въ много посоки,

В

u Ig а

ге

особено

s.

етноrрафъ

музей,

оза•

Тя представя

по

отношение
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на

разпред l;ле11ието

на

от лики

въ

на

бълrаритt

духовната

имъ

и

въ

етнични

материална

групи,

възъ основа

култура.

Въ връзка съ нея се намира и статията F о I к I о r е Ь u l g а r е
отъ

проф.

Мих

f\рнаудовъ,

въ

кояrо

еж

разгледани

нtкои

отъ

личнитi; прояви на българитi; въ това отношение (ку~ери, русалии,
нестинари,

народната

п"hсенъ

и

приказка,

леrендитt

за

вградена

невi;ста и др.)

Въ с л едващата статия

1е с t е s

отъ

проф.

L а lа n g u е Ь u Ig а r е

-

Ст . Младеновъ, както

самото

е

t s е s d i а-

заглавие подсказва,

се дава кратка херактеристика на българския езикъ и диалектитi; му.

Последна по рецъ е статията на проф. П. Никовъ - f\ р е r <; u
о i r е Ь u \ g а r е. Въ 27 страници, съвсемъ сбито, той из·

d е l' h i s t

лага всичкн важни исторически събития, отъ преселването на ела·
вянитt

на

които

е

Балканския

преживtша

Отъ тия
става

зз

на

Безспорно
които

бtrли бележки,

съдържанието

комитетъ

не

п )луостровъ до

българската

на

биха

кажемъ

\V·я конгресъ на
могли

да

при

които

е

се

добие

дtло и

В.

Миновъ .
на

представени
да

се

не избtжни

приготвена

И з в о р и

наш и т

и

етнографи.

по

друrъ

спремъ

злини,

начинъ, за да

върху

т"hхъ,

знаяйки

№ 5, София 1935 г.
горната

б и б л и от ек а,

история та

и

с ела.

Гунчевъ

и

r еоr ра -

Географска библиотека

110 стр.

8°,

Презъ срi;дата на

издаде

тъй

времето и

тя.

з а

г р а до в е

t

пред·

тая книга има страни,

Г.

фият а

Нъойи,

известна

славянскитi; географи

Из 6-\;гваме

че това еж

въ

ценно издание на Организационния

човi;шко

бждатъ

по-добре .

като намираме,
условията,

може да

това

е, че като всtко

мир11ия доrоворъ

държава.

Българското географско дружество

1935 r.

книга

като

No 5

отъ

четвъртиятъ нумеръ

редицата Гео r р а ф ска

на която

б'h

изл'hзълъ

еди·

надесетъ години по-рано, презъ 1924 r. F\вторътъ на тоя трудъ, r.
Василъ
музей ,

съ

Миковъ,
наредъ

историята

на

интересува не
но и
и

пръката

Предисторичния

си

с11ециалность,

нашит½, селища.

само

отъ тtхното

отъ книжнината,

минало,

вяща

го

която

което въ много

предопредi;лятъ

еднакъвъ

фит'h,

охотно

като допълнение

ввния на проф.
въ нея

се нае

както

на

особено

за

е

посв~тена

на

за

така

редица

полезни

за

нови

тоя,

и,

понеже

предста·

за

тя

reorpa·
на

се

дру
явява

поселищно·rеоrрафски проуч- .

указания,

който

и

тtхъ,
схваща

Тi;зи му

книга,

Настоятелството

напечатването

упжтванията

на

rеоrрафит'h.

историцит'h,

сел11ща .

отдавна

отношения, той

А. Иширковъ и Йор. Захариевъ.

се намиратъ

с .:. лища,

съ

занимава

библиофилъ, той се

за авторъ на подобна

които изучаватъ нашит-!;

жеството

датъ

интересъ,

отд'hлъ на Народния
се

Встрастенъ

разгле ж да отъ гледище близо до това

качества

на

уредницъ на

съ

се

е

Но освенъ

които

наелъ съ

имащи дълъг"l> исторически животъ

това

моrатъ да бж
проучването

задъ себе си.
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Добриятъ nриемъ, който тя намtри въ срtдата на тия все малко
още
се

люде,

ксито

появиха

зз

живо

нея

въ

следятъ тоя

списания

родъ въпроси, отзивитt, които

и

вестници,

тя запълва една празднина. За съжаление,
не

стана

известенъ

достатъчно

на

по· широкия

за които той го бt nреопредtлилъ,
и

географитt и всички други

материали, или
едно или
манието
че

тt

повече
на

ще

пълно

най-малко
отъ

нашитt

проявятъ

Тя

започва
й

съ

уводъ,

трудове

дробниятъ сnисъкъ

родванъ до

сега,

изброени въ

което

Затова

тая

книга,

зactra живота на
и

ние спираме вни

като

се

надtваме,

какъвто тя

на•

въ който еж

означени

изл-\.;злитt

до

нашитt

е

и

187 съчинения,

съ

отъ тоя

градове

празднини,

родъ, върху

главно

той

посочва

списъкъ,

книги, а по

представя

най·nо·

българскитt селиша,

f\вторътъ разглежда общо

него, като

села. Тоя

кои еж

обна·

нtк о и отъ трудоветt

лоши и

кои

добри,

за да

знае какъ не трtбва и какъ трtбва да се пишатъ подобни работи.
Първиятъ дtлъ е

лени

на

сочени

посветенъ на

старовtковни,
еж

книжовни

така

раздtлени

нието

на

на

и турско

материалнит-в

разrлеждатъ

отъ

разглежда

епохи:

останки,

Следъ

не

трудове,

отъ всички

винаги

nоотд-влно, като

при

нието,

книжнина.

което иматъ

Въ

следващит-в

топоrрафскитъ,

говорътъ

и

на нъкои

пос:елищни

noc.rie

nо·rол-вма пълнота,

за

народнитt

лицата, които
геоложки,

еж

предания

въпроси.

проучвали

би о геоrрафски

и

за

се

зас-вrатъ

Следъ

всъка

последнит-в

отъ

тъхъ е

вече българска

глави

се

семейнит-в
крайната

значе·

личнит-в

или

из

архео ·

разглеж д а

и

значе·

оц ~ нявани,

изц'hло архе·

това

една

проучването

Въ

или

ст а ровtковна,

изтъква

достатъчно

които

епохи.

робство. По·

български

историческит'l, извори,

като

броено всичко по-важно отъ значителната
логическа

турското

nредист'Jрическа,

робство.

nосочватъ редица общи

ологическитt находки

и

извори, били тъ на

чужди езици. Вторият ·ь дtлъ

сжщо

историческитt из1:1ори, раздt·

срtдновtковни

nо·важнитt

сръдновtковна

се

лица,

интересъ,

върху

малко статии. f\ко и да

се

отъ

nо·rолtмъ

съ допълненията си, посочва

на

кржг ь

които изучаватъ или събиратъ
всичко,

върху

нея

че

първо мtсто историцитt

11ашитt селиша.

къмъ

ясно,

заслужава.

печатането

се

на

люде,

следятъ

читатели

показваха

тоя трудъ на Микова

имена,

освъ т ляването

глава,

добавена

отъ

еж означени нtкои трудове, н :, главно

географски,
климатически

етнографски,

стопански,

българскитъ земи.

,,11зворитt" на В. Миковъ, моrа 1 ъ да бжцатъ извъ11редно по·
лезни

на

тия

лица,

география или

които

истори11,

проучвания.

Не

съ п ьрвата

си часть,

и

по-малко

нtматъ

които

rеоrрафит-в,

въ

историческата l{Нижнина.
служатъ

хвърлятъ

на

мнозинството
всtки

т-вснитt

интересуватъ

полезни могатъ

историческитв

на
да

университетска

се

отъ
Като

и

да бждатъ

на

по

nоселищни
т-в,

особено

археолоrическитъ извори, и

които

не

е

въведено

осведомителна

просввтенъ българннъ,

кржжила

подготовка

отъ

книга,

достатъчно
тъ

моrатъ

чиито интер~си

над·

проФ.есионалнитt му

занимания.

Г.

Гунчевъ
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П. К t л 1µ 71,
Е~е't!ХЩ<; CGU't~<;,
Следъ

in

'Н BouлY , p11Z. Фucnxfl, 1toлt'ttX~ X!Xt o1xovoµix~
16°, 79 стр. f\тина, 1936, цена 40 драхми.

издизането

на

тази

книга

на

гръцки

България може да се каже, че разполагаме са
телни

трудове

върху

нашата

езици, Разглежданата книга

Бъ11rария" отъ покойния

родина

на

почти

проф,

всички

зиаленъ учитель въ f\тина,

Bulgзria на Е.

тi,зи „Известия".
между тази
е

на

много

нашия

последната книга и

да

до

б-1,ше

си е

въ

размi,ри,

е

е

на

позволилъ да

известна

степень

въ

много

отъ

rимна·

и на кни•

томъ

трети на

установята

на Rилимисъ. Последниятъ

си

спрямо

изтъкне

математикъ-статистикъ,

първомъ

издадена

Rилимисъ,

разгледана

книгата

чувствата

народъ, Освенъ това работата

циалность

и

Две основни различия моrатъ да се

по-сдържанъ

мi,ста

Rниrата

прилича

която

Corsi,

европейски

R. Иширковъ, издадена

Бiшградското географско дружество.

La

върху

е отъ рода на „Географската скица на

на френски, а следъ това преведена на сръбски

rата

езикъ

кратки, осведоми•

на

и

бълrарит-1,,

нi,кои добри

Rилимисъ,

макаръ

по-изобилно снабдена

да

макаръ

страни на

който

по спе

е съ м11оrо по-малки

съ добре подредени и про·

вi;рени цифрови данни. Последнитi, еж били черпени предимно отъ
наши

официални статистики.

Rниrата на

Rилимисъ, озаглавена „Бъ,1rария, физикоrеоrраф

ски, антропоrеоrрафски и стопански етюдъ", започва следъ единъ
съвсемъ

нието

кжсъ

предrоворъ

и главнитi;

черти

с1о

единъ

кратъкъ

въ орографията

преrледъ

ня

на

положе·

нашата страна, като

тукъ·таме еж дадени и съвсемъ кратки rеоморфоложки бележки и
то изключително възъ основа
е

раэrледанъ

станции

не

валежа

климатъть, като

срiщнитi;

презъ

отдi,лно,

температури

последнитi;

като сжщо

на трудоветi, на Цвиичъ. Следъ това
еж дадени за десеть метеорологически

така

12

нула,

малка

броятъ

то

а

за

температура

температурата

вс'hка

година

25

на

и
по

година еж дадени и
равна

или

по·малка

на днитi; съ минимална температура равна

от ·ь нула, броятъ

или по-голi,ма отъ

валежи,
и

поотцi,лно за всi,ка

броятъ на днитi; съ максимална
отъ

и

rодин:-1

или по·

днитi; съ максимална температура равна

градуса. Даннитi; еж взети, явно е, отъ т-взи таб·

пици на готово отъ Статистическия rодишникъ на царство България,
като авторътъ нито най·малко не се е постаралъ да
и

така

както

еж дадени, т'hзи

таблици

ги преработи. Но

съдържатъ доста

интересни

климатични данни. Този д'hлъ на книжката се приключва съ единъ
преrледъ

на

по·важнит-в р'hки.

f\нтропоrеографскиятъ преrледъ започва
чески

прег ледъ,

взематъ
ничатъ

поука
своит-в

родностния
еж взети
казватъ

който

завършва

съ

он. събитията презъ
претенции.

съставъ на

пакъ отъ

нашия

последнитi;

Следъ това

населението

идва
въ

на

гърцитi;

войнитi; били

бълrаритi,

50

една

нашата

Статистически

съмнения върху броя

съ кратъкъ истори

пожелание

години

следъ войнит-1, :

преди

9оч11ала на11,1ата

статистика , Добросъ1;1'hстност1;,та

да

orpa·

глава

върху на•

страна.

Данннитi;

годишникъ,
въ

и

като

България

се

повече, отколкото ги била
на

из·

преди

нашата

и

по·

стати•
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стика е добре
да

я

на

тtхнитt

известна

защищавамь

на цtлъ

свtтъ,

срещу нападкитt на

за да

свои

недостатъци,

книжката на
като

една

има

нужда отъ тукъ

Килимисъ.

Като знаемъ дълбокото невежес гво на
съседи,
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гърц1-1тt по отношение

К1-1лимисъ_ се явява, въпрtки нtкои

навреме

излtзла

работа.

д и м.

Я р а н о в ъ

н А [ а г. ма р t о А б т~; о u А о<;;. 'Н Лtavoµ~ tWV Mиewpoлoy:x.wv
~}rщxetWV EV Еллсйt. I1toµ'l~~tXtX tOU e&vt'X.0) &crtE()'Jcr'X.07tElOU AtY)vwv, ~ар . II. Миеоролоу( . Apt&. 1. ''Е,1 'А&~,1х,;, 1936. In 4,0
173 стр.
Следъ неотдавна
оrъ сжщия авторъ,

издадения

климатиченъ

атласъ

директоръ на обсерааторията

въ

на

Гърция

f\тина, цити·

раната книга (,,Ходътъ на метеоролиl'ичнитt елементи въ Гърция")
се явява

като едно много

и за тtзи, които

ценно допълнение отъ

се занимаватъ съ

Не е безинтересно да

се

голtмь интересъ

кпиматологията

отбележи, че,

споредъ

на

България,

изявленията на

автора, книгата ще бжде издадена и на френски езикъ,
ще

стане достжпна за

всички,

които

биха

Следъ една кратка история на метеорологията
rията въ Гърция, Мариолопулос1, пристжпва
отдtлнитt климатични елементи,
ратурата, При

нея не

се

глава

която показва

за

падното

и

на

климатоло·

най~първо съ темпе

на

въ различни

е

Забележителни еж

източното

интензите·, rа

започва

хода

Следващата глава за облачностьта
малко интересна.

и

къмъ излагане хода на

забелязва никаква особеность,

интересна е следващата
влажностьта,

като

крайбрtжие

Много по·

разпредtлението

области

въ

така че

се интересували отъ нея.

това

на

голt.ми различия.

отношение

не по·

голt.мит-в различия между за•

на Гърция.

слънчевото оrр-вване,

Следващата глава

стоящо въ

тtсна връзка

за
съ

облачностьта, обяснява н-t.кои доста значителни различия въ земе·

дt.лската практика на

с,тдtлнитt

гръцки

области

(покриване

аrрумитt и пр.), Не по·малко интересни се явяватъ
хода

и разпредtлението

зact.ra

и

на валежитt.

Една доста

на

даннитt върху
обширна

глава

снt.rовалежитt..

Вt.троветt. въ Гърция еж разгледани въ
д,tлението на

връзка

съ

разпре•

барометричното налtrане презъ разнитt сезони върху

ц%лото Срt.диземноморие и Западна

f\зия.

Най·интересна за геоrрафитt. въ тази книга е главата, която
разглежда

влиянието

на

вертикалното

разчленение на Гърция,

върху хода

и

и

главно

на

liИTt климатични елементи и общо за създаване
локални

типове

климатъ,

ценно допълнение се
отдtлна работа
чения
на

на

явява

въ

това

сжщия авторъ

въ моретата, които

локални

кли _матични

на

Съ многобройни примtри

чението на брtrоветt, на островитt,

и особено

въ

е

на

тази

посочено зна·

на заливитt.. Като

влиянието на

Гърция,
стран<) _,

отдtл·

мно'rоб;,ойни

отношение току-що

върху

заобикалятъ

типо!;lе

хоризонталното

разпредtлението

върху

излtзлата

морскитt те•
създаването
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Една

много

великолепна
На

подроб11а

книга,

края тр'\;беа да се

рана

съ

библиография е дадена въ кpasi на тази

напълно

издържана

отбележи,

въ

че тя

е

географско

и

много

отношение.

добре

илюстри•

карти.
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Charles Parain, L а Ме d i t е г г а n е е. Les hommes et leurs travaux. ln gг. 16°, 225 стр. Paris. 1936, Gallimard (кн. 8 отъ колекцията Geographie humaine, издавана отъ Р. Deffontaines).
Въ

много

погеография
ресъ.

Преди

перото

на

който

отношения

този

опитъ

на срi;диземноморснит-в
всичко

чов-вкъ,

поради

това

поради

това,

който стои
е

моrълъ

че

вънъ
да

за

написване на една

земи

представя

той

е

ния и груби

схематизац„и, които придружзватъ

и

антропогеографи.

на

има

добри

фактътъ,

гол'hми

че

заслуги

авторътъ
з~

е

Отъ
по

културната

изл-взълъ

отъ официалната

избi,гне 11-!,кои

друга

история

изъ

на

априорни

пон-вкога

културенъ
старит'h

трудовет-в

значение

историкъ

състояние

скит-13

книга,

факти

защо

въ

който

еж разгледани

nром-вни

Срi;диземноморието,
е

и

казано,

не

въ

че

„като

въ

ставали

различнит-в

другъ е билъ

антропогеограф

предговора

форми

история

отношения въ

повече отъ вс'hки

Parain

гол'hмит-13

намира отзвукъ

Toua
въ

Ето

забележи

отношения

в-вковет-в.
ни

да

съ

ср-вдиземномор·

П(Jедставятъ въ действителностъ антропогеографскит-в
въ

и

занлюче•

ски народи. Неговит'h очерни въ областьта на културната
далечното минало.

подъ

география

страна гол'hмо

призвание

антро

гол-вмъ инте

въ течение

на

на

заниJ111аващата

антропогеографски

установени,

но

като

форми

обвзети отъ едно общо движение, ту бавно ту по-бързо•.
Работата
много

на

сполучливи

прави

Parain
и

впечатление

пон-вкога

доста

и

съ богатството на

остроумни

прим-ври,

както

и

съ изобилието на много оригинални мисли, пръснати за жалостъ доста
безсистемно

графски
е

въ

очеркъ

наблегнато

земи

и

фията.

на

иматъ

ц-влата
т-взи

повече

Особено

книга .

-

Тя

започва

съ

единъ физикогео

на Ср-вдиземноморието, въ които
черти,
и11и

които

по-малко

го

значение

добре еж разгледани

растителни формации,

а

следъ

това

много

от личаватъ
и

сполучливо

отъ

за

съседнитi,

антропоrеогра·

естественитi; и културнитt

нестабилностьта

на

физиогео

графската основа изобщо, и отражението, което тази нестабилностъ

има

върху

сжждения

антропоrеографс1<ит-в
въ

тази

глава

могатъ

факти.
да

се

Много

отъ

приложатъ

и

общит-в

раз·

по-специално

за българскитi; земи на юrъ отъ Кресна. Т-в тъкмо по този начинъ
изпъкватъ

по-ясно като земи доста

силно повлияни отъ факторит-в,

обуславящи сжществуването на една специална географска область

-

Ср'hдизем11оморието.

Въ следващит-в глави е разгледана
обитателит-в

на Срi;диземноморието,

като

стопанската
се

започва

тази дейностъ, която е най-т-всно свързана съ самото
море

-

именно риболовътъ.

Това е една отъ

дейностъ на
при

това съ

Срi;диземно

най-хубавит'h глави

въ тази книга. Съ голi;мо удоволствие чете човtкъ многобройнитt
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r1р~.мври,
з~

които се посочва

rол-\;мото

значение на риболовството

преселничеснит-\; движения.

Следната

глава

ването

съ

като

при

мореплаването
ресни

мисли

номадското

при

това

се

изтъква

неговата

по друrитt; европейски

развива

авторътъ

и отседналото

на

това еж дадени много примi;ри

прим-\;ри,
повече
това

които

биха

могли да

съ такива оть

отношение

се

въ

въ

морепла

сравнение

Извънредно

следващата

съ

инте

глава

Срt;диземнсморието,

увеличени

полуостровъ.

като

въ

за

като

отъ Испания и Северна f\фрина,

бждатъ

Балканския

понася

бр'Бrове.

н~,~игата

население

разглежда

отлина

страна,

и

обоrа'fени още

Последниятъ

която

е

и

въ

силно засt;гната

оть факторитt;, които създаватъ ~асебната срt;диземноморсна область.
Много

сното

тя

е

въ

селата

за

съвпадение,
възгледи

нt;нолно статии на
Последнитt;

град~,

За
ната
земи,

чрезъ

а

въ

нi;нолно

Особено се
При

въ

-

доста

сравнение

съ

и

факти,

изло·
върху

точки

rолt;ми

се

забе·

различия

въ

изложени

въ

глави

еж

посвt;тени на
нанто

и дребна

тi;зи

промt;ни,

селеното

стопан·

собственос:ь,

тъй

индустриялизацията.

вс-\;ки,

който

прочете тази книга,

антропоrеографсно

рt;дко

нt;нои

върху сел·

но все пакъ

главата

възrледитt;

засi;rатъ дълбоко

разлика между Срвдиэемноморието
въ

нвнои

отличава

това

въ други

промt;ни въ едрата

е нито най-малко
много

въ миналото,

пишещия тази рецензия.

ставатъ днесъ

ств с> , и то чрезъ
и

глави.

въ Срt;диземноморието.
едно

характер ·ь има главата

по-правилно схващане на

следващитt;

изназанитt;

които

географски

въ Срt;диземноморието

н~обходима

жени
лязва

по - малко

стопанство

ще

то

поради

Срвдиэемноморието

стане

останалит-\;

отношенРlе, манаръ

изтъкната и

сравнява

и

тази

това, че
съ

ясна

основ·

европейски

разлика да не

Parain

изобщо

съседнитt; нему земи,
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Пжтешестnия къмъ далечния северъ отъ XVI-тo столt.тие до
днесъ. Преведе отъ руски Л. Паспалевъ, библиотека .Свtтъ
и наука", София, 1936.
Мариновъ, В. Герлово. Областно географско изучване.
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1. Орохидроrрафски прегледъ, отъ Г. Гунчевъ.
2. Кратка климатична характеристика, отъ К Кировъ.
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La В. стр. 1- 28.
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ОТЧЕТЪ
за дейностьта
дружество за

на Българското географско
периода 18 априлъ 1935 г. до
24 t0НИЙ 1936 Г.

Почитаемо събрание,
Дейностьта на дружеството презъ отчетния период ъ се
е развивала подъ знака на най-rол'i3мото събитие въ досегаш
ния научно-орrанизационенъ животъ на бълrарскитt географи,
а

именно

подготовката

и

изнася нето

на

четвъртия

конrресъ

на

славянскитt географи и етнографи въ София, презъ м. августъ
т. г .. Тъй като въ това голъмо дtло еж заети почти всички
ржководни

ствени

лица

членове,

последното

отъ

дружеството

ни,

непосрtдствената

остана

малко

назадъ

наредъ

съ много

организационна

въ

сравнение

съ

друже

работа

на

миналата

го

дина. Това се обаче широко компенсира отъ значението, което
тоRи конrресъ ще има както за българската географска наука,
така и за България въобще . По тtзи причини отпечатването
на третата книга отъ известията на дружеството се забави,
което стана причина пъкъ да се забави свикването на настоя
щето общо годишно събрание, тъй като, по вече установената
традиция, то се сбира следъ излизането на Известията.
Настоятелството, избрано въ последното общо годишно
събрание, се състави така:
Председатель: Проф. Ив. Батаклиевъ, подпредседатель: Ж .
Чанковъ, секретарь: Г. Гунчевъ, ковчежникъ: Ан. Ст. Бешковъ,
библиотекарь: Д. Ярановъ и съветници: майоръ д-ръ Д. Стоя
новъ и В. Миковъ.
Презъ отчетния периодъ дружеството е направило само
едно общо събрание което се е състояло на 18 априлъ 1935 г.,
а настоятелството - 4 събрания. Текущитt дребни ра'1оти еж
уреждани,

както това е редно, между

председателя и секретаря.

Презъ сжщото това време еж получили 32 писма, а из
пратени 28 писма. Отъ голtмо значение е, че презъ този отче
тенъ периодъ дружеството уреди размtна на изданията си съ
следнитt 24 чуждестранни научни институти и организации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Географски институтъ при Университета въ Берлинъ.
Географско дружество въ Хамбурrъ.
Музей за странознание Лайпцигъ.
Географско дружество въ Брауншвайrъ.
Белгийско дружество за географски изучвания.
Географски институтъ при Университета въ Греноблъ.
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Географско дружество въ МарсиJшя.
Ита.ТJианското кралско географско дружество въ Римъ.
Дружеството за географски и колониални изучвания въ
Флоренция.
10. Географски институтъ при Университета въ Любляна.
1 !. Географски институтъ при Университета въ Заrребъ.
12. · Географско дружество въ Букурещъ.
13. Географско дружество въ Прага.
14. Географски институтъ при Университета въ Прага.
15. Географски институтъ при Университета въ Братислава.
16. Географско дружество въ Будапеща.
17. Географско дружество въ Лъвовъ.
18. Географско дружество въ Лундъ.
19. Географско дружество въ Гьотеборrъ.
20. Географско дружество въ Хедзинки.

7.
8.
9.

21. 1 еоrрафско дружество въ Лима (Перу).
22. Геоложко дружество въ Пейпи.нrъ (Китай).
23. Географско дружество въ Ню-Иоркъ.
24. Географски интитутъ въ Килъ.
. lъ изданията на всички тия чуждестранни дружества и
институти постоянно се увеличава библиотеката на дружеството.
Увеличаването на членоветt. на дружеството на 500 души,
което въ миналия отчетъ бt. посочено като задача на новото
настоятелство, се приближава, ако и не така бързо, къ:v.~ъ осж
ществяване. Презъ отчетния периодъ тt. еж. се увеличили отъ
на

294

370,

т. е. съ

20¾

повече.

Голt.мото

мнозинство отъ

всички новозаписани членове еж. съ завършено висше образо
вание по география. Надt.ваме се, че всички дружествени чле•
нове ще съдействуватъ и на новото настоятелство въ това
отношение.

Презъ настоящия отчетенъ периодъ дружеството загуби
само единъ членъ . Това е мноrозаслужилиятъ български: историкъ
Проф. В. Н. Злата;:>ски, бившъ подпредседатель на дружеството.
Нека почетемъ съ ставане на крака паметьта му!
Пр~зъ отчетния периодъ еж. издадени два тома отъ дру
жественитt. издания, а именно:
1. № 5 отъ Г е о r р а ф с к а б и б л и о т е к а - Извори за
историята и географията на нашитt. села и градове, отъ Василъ

Миковъ, уредпикъ при Народния музей.
2. Книга III отъ известията на дружеството, съ 12 научни
статии и съ кратки съобщения, рецензии, библиография и вести
изъ

дружествения

животъ.

Препорж.чваме на вниманието ви книгата на В. Миковъ и
ви молимъ да спомогнете за разпространението й. Тя може да
бж.де

полезна на всt.ки,

шитt. селища, особено
Друга

важна

който

на

проява

се заема съ изучването на на

начеващитt. въ тая область.
отъ

просвt.тната

жеството, еж. следнитt. деветь сказки,

дейность на дру

посетени много добре:
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г.

1. 14. XI. 1935
условия

на

розовата

проф.

култура

Ив.
у

Батаклиевъ

2. 21. XI. 1935 г. Д-ръ Ив . Велковъ
тища и крепости въ обсега на Бръзово.
г. •д· Ярановъ

3. 28. XI. 1935
презъ

плиоцена

и

4. 5. XII. 1935

Географскитt.

-

насъ.

-

-

Стари селища, пж

Климатътъ

на

България

кватернера.

г.

В. Мариновъ

-

Герлово.

Областно гео

графско изучване.

5. 12. XII. 1935 г. Д. П. Димитровъ - Стратегиитв и град
скитъ територии въ Римска Тракия .
6. 26. XII. 1935 г. Г. Гунчевъ - Льосътъ въ Северна
България.
7. 23. 11. 1936 г. В. Миковъ - Циганитъ въ България.
8. 19. 111. 1936 г. Ц. Димитровъ - Западната връзка на
Стара-планина съ Сръдна - гора.

9. IV. 1936 г. Ан. Ст. Бешковъ - Политико-географското
и стопанско положение на Египетъ, възъ основа на наблюдения
и проучвания отъ пж тувания изъ БJ1изкия Изтокъ.
На избранитъ въ миналото общо годишно събрание по
четни и дописни членове, бъха изпратени специални художе
ствени дипломи, изработени отъ художника проф. В. Захариевъ.
Тазигодишната конференция и екскурзия на учителитъ по
история и география бi3 уредена, както презъ миналитt години.
отъ нgшето и Историческото дружества. Тя се състоя отъ 31
май до 4 юний при маршрутъ : София - с. Саранци - Пирдопъ
- Карлово - Казанлъкъ - Сливенъ. Пж туването стана изцъло
съ автомобили, едно нововъведение, което се оказа извънредно
практично

и

позволи

екскурзията

да

вземе

много

повече

гео

графски видъ, отъ когато и да е било другъ пж ть.
Отъ

страна на дружеството

участвуваха

като ржководи

тели проф. Ив. Батаюшевъ и Дим. Ярановъ, които на много
мъста изъ пжтя еж давали обяснения. Освенъ това, проф. Ба
таклиевъ е прочелъ и два реферата: "Розовата• култура въ
Бъшария", въ гр. Казанлъкъ и „Географията като наука и
учебенъ предметъ", въ гр. Сливенъ.
Всички тъзи прояви отъ дейностьта на дружеството го
ворятъ за бу денъ и оживенъ организационенъ животъ. Вър
ваме, че предстоящиятъ

конrресъ на

славянскитt

географи и

етнографи ще се отрази благоприятно и върху дружеството, за
да

можемъ

постижения.

идващата

година

да

се

поздравимъ

съ

нови
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ОТЧЕТЪ НА КОВЧЕЖНИКА
Отчетната

1935 r.

започнахме при наличность:

295 лв.
202,470 „
51,062 ,,

1. Въ касата
2. Въ банка „Български кредитъ''
3. 1lзвестия и Географска библиотека
П ри х о д ъ т ъ презъ отчетната година бtше

1.
2.

3.
4.

:

Отъ членски вносъ .
.
Отъ продажба на дружествени издания
Субсидии
. ,
Лихви

19,420
6,702
10,000
11,658

лв.

47,780

лв.

62,686
4,836
765

лв.

68,287

лв.

„
„
„

Презъ сжщото време еж направени СJ1еднитt
разходи:

1.

За отпечатване на №
тека и кн.

2.
3.

III

5

отъ Географска библио

отъ Известията на

дружеството

Общи разписки
Данъкъ върху лихвитt

„

„

Разходътъ следователно превишава прихода съ 20,507 лв.
Причината за този бюджетенъ дефицитъ, който се покри съ
суми взети отъ дружествения капитал h, се дължи на нtколко
причини. Отъ една страна не е събранъ членскияrъ вносъ отъ
всички членове, не еж продадени отъ дружественитt издания,
а отъ друга разхода за отпечатване на Известия стана по
rолtмъ, защото тt се издадоха по случай конгреса съ 2-3
коли повече Въ всtки случай д-вото завършва отчетната го
дина изобщо съ по-rолtмn капиталъ - именно въ касата, бан
ката и дружественигh издания всичко 290,000 лв.

Настоятелство:
Председатель:
Подпредседатель:
Секретарь:
Ковчежникъ:
Библиотекарь:

(п)
(п)
(п)
(п)
(п)

Проф. Ив. Батаклиевъ
Ж. Чанковъ
Г. Гунчевъ
Ан. Ст. Бешковъ
Д. Ярановъ

Съветници : f (п) Майоръ Д-ръ Д. Стояновъ
t(п) В. Миковъ

Отчетъ

236

PABHOCMi'>TKA
на Българското Географско дружество
съставена на 25 юний 1936 г.

Оборотъ

~та т ·ь к ъ
ава j Да Зема

Да Дава [ Да Зема
Каса.
Капиталъ .
Банка „Б. Кред.'·
Чл. вносъ.

Изв. и библиотека
Общи разноски .
Субсидии .
Лихви

94,547

67,522
255,067
58,265
19,420
6,702

-

214,128

-

114,358
4,836

-

-

10,000
I 1,658
428,634

765
428,634

-

27,025

-

255,067
-

155,863
-

19,420

-

107,656
4,836

-

295,380

-

10,000
10,893
295 380

1

ДОКЛАДЪ
Отъ Контролната комисия на Българското географско дружество
до общото събрание на еж.щото.

Контролната комисия на Българското географско

друже

ство прегледа смъткитъ на настоятелството, свъри приходитъ
и разхо цитъ за времето отъ 17 априлъ 1935 г.
до 25 юний

г. и намъри книгитъ
правилно заведени и съобразно съ
надлежнитъ документи.
Възъ основа на това, молимъ, настоятелството, както и

1936

контролната комисия, да бждатъ освободени отъ отговорность.
София,

25. VI. 1936.
Контролна комисия:
(п} Н. Михайловъ

(п) А. Монеджикова
(п) П. Делирадевъ

списъкъ
на

новитi; членове на Българ. географско д-во
(Продълже1н1е на сnисъна, nом'kстенъ

(Сънращен11q: д. а.

1. f\ лен

= домашенъ

с и е въ

въ нн.

111

Изв~стията.

1ia

адресъ, n. а.= постояненъ адресъ)

Христо, rеодезистъ при Държавния географ•

сни институтъ при

Министерството на войната, София .

2. f\ л т ъ н но в а Й о в на, проrим. учителка, с. Ор'kхово, f\сенов·
градско.

3. f\ р
4, Ба

м я но в а

Мари я, студентка; д. а. ул. Ив. f\сенъ

р т е н ъ,

Д·р ъ

лище, д•

5.

а.

Б у д у ров ъ

Ха й н ри х ъ,

ул, Г.

6.

Б у ю к ли е в ъ
ски

7.
8.

rеодезистъ при

11, 61,

София.

Нi;мското

учи·

Емил ъ, rеодезистъ

Държавния

географски

войната, София.

при Държавния географ·

институтъ при Министерството на войната, Сс,фия.

В а с и ле в ъ

Д и мит ъ р ъ,

В и з и р е в ъ

Н е д

Владов а

i;

учитель

rp.

Вратца.

л ч о, геодезистъ при

при Министерството

Люба, учителка

въ

II

Воден и чар о в ъ капитан ъ
при Държавния геQграфски
на

въ

София.

39,

Министерството на

ски институтъ

9.
10,

Пеячевичъ

Л у л ч о,

институтъ при

учитель

на

Държавния

географ·

войната, София.

мжжка гимназия,

И в. С т., началникъ на отд-t.лъ
институтъ при

Министерството

войната, София.

1]. Вра ж е в ъ И в а н ъ, проrимн. учит~ль, с. Медовина (Поповско) .
12, Вълк а но в ъ R., асистенть по зоология въ Универс11тета, София.
13, Георги е в ъ Горан ъ, прогимн. учитель, с. Вълчи·Дрt,мъ
(Ломено).

14.

Гео р г и е в ъ

15,

Герасим о в ъ, Т, Д., уредникъ на

Райчо, директоръ на прогимназията, гр, Трънъ,
НумизматиЧliИЯ отд'kлъ при

Народния археологически музей, София.

16, Д а н о в ъ
гр.

17.

И в а н ъ,

библиотекарь

на

„ Съг лаене•,

читалище

Пл'kвенъ.

Д е в е д ж и е в ъ И в а н ъ, директоръ на прогимназията,

с. Баня.

Чепино.

18.
19.

Д и мит ров ъ

20,

Драг а но в а· Баба

Дим о в ъ

Генчо, учю·ель, въ Търг. гимн,

Христо,

институтъ при

Бtла.

топографъ

при

Министерството на войната,

n ъ кова,

гр.

Държавния

Минка,

гимн.

Свищовъ.

географски

София.
учителка,

rp,
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21.

Списъкъ на новитt членове на Българ. географско д-во

Дюлгер о в ъ,

и н ж. Стефан ъ, Държавния

ститутъ при

Министерството

на

войната,

географски

ин·

София,

22. Д ж б о в ъ Константин ъ, студентъ, София.
23. Е н ки н ъ ·Злат е в а, Стефан а, учителка, гр. Г. Орi;ховица.
24. Жечев а В t р а, прогимн, учителка, д. 11. ул. М. Балабановъ 33,
Варна.

25,

Захов ъ, П.

директоръ

на

Ек ат ери на,

rp.

Реалното

училище,

с.

Льджене

(Ч~пино),

26.
27.

Зачева

И в а но в ъ

Д о б р и,

институтъ

28.

И в а но в ъ

при

И в а но в ъ,

при

30.

Янаки,

И л и е в ъ

Или я,

И л че в ъ

Илчо,

войната,

при

топ с графъ

при

топографъ

географски

войната, София,

Държавенъ

войната,

географски

София.

Държавния

на

географски

институтъ

Софиs~.

Държавния

при Министерството на

ститутъ,

Държавния

на

Министерството

Министерството на

ститутъ

31.

при

и н ж.

при

Министерств(;ТО

Марин ъ, топоrр11фъ

институтъ

29.

Плtвенъ.

топографъ

rеоrрафснм

войната,

ин-

София.

при Държавния

географски

ин·

София.

32. Йордан о в ъ И в а н ъ, студентъ, София.
33. Йордан о в ъ Тя н к о, студентъ, София.
34, Казак о в ·о Константи t1 ъ, rеодезистъ

при Държавния гео-

графски институтъ при Министерството на

войната, София.

35. Калкан д ж и е ва Дим и т рана, студентка, София,
36, Камен о в ъ Страхил ъ, адвокатъ, Ломь.
37. Кара ба че в а Ц в t та на, rимн. учителка, rp. Троянъ.

38,
39.

Кара дим о в а

R t;

Кир ад ж и е в ъ

Гео р

ски

40.
41.

К и с е ва

институтъ при
Вели к а,

Клисар о в а
Борисъ

42.
43.
44.

р а,

В

t

София.

r

и, rеодезистъ при Държавния географ·

Министерството

rимн.

р а, с.

учителка,

Княжево

войната, София.

Пазарджикъ.

(Софийско)

д. а. ул.

Царь

207,

Кожух ар о в а Мариан а, гимн.
Колче в ъ,

на

rp-

Б.

Кон дар е в ъ

учителка,

rp.

Шуменъ.

полк. о. з., главенъ директоръ на Б. Д. Ж . , София.

f\

та на с ъ,

ски институтъ

при

rеодезистъ

при Държавния географ·

Министерството на

войната, Соф„я.

45.

Кон с та н ти II о в а

46,

Константи но в а Милка, проrим~- учителка, rp. Кюстендилъ.
С о r s i, д-ръ Е г n е s t о, учитель въ Италиянската гимназия, София, д. а.

ул.

47.

Оборище

Ма р а, •1иновничка въ Ц. М, П, София, д· а.

39.

ул. 6, септемврий

48.

Кост о в ъ

F\ с е н ъ,

No 34.
rеодезистъ

нри

Държавния

географски

институтъ при Министерство10 на войната, София,

49. К о те в ъ Василъ, прогимн. учитель, с. Конско, Брtзнишко.
50. Кръст е в ъ Йордан ъ, учитель, п. а. с. Войводово, Орi;ховско
51. К у зов ъ, под п о л к. Ха рала м б и, Пловдивъ.
52. Куц ар о в ъ Тодор ъ, rеодезистъ при Държавния г~ограф·
ски

институтъ при Министерството на войната, София.

Списъкъ на новитt членове на Българ. географско д-во

53.

Лале в ъ
при

54.

и н ж.

Тодор ъ.

институтъ

Министерството на войната, София.

Л и к о в ъ

Бор и с ъ, rеодезистъ

ститутъ нри

55.

Държавенъ географски
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Марин о в а

при

Министерството

Гинка,

на

Военния
войната,

кандидатъ·учитtJлка,

географски

ин

София.

д.

а.

с.

Надежда

(Софийско) ул. Ц. Борисъ, 63.
56. Марин о в ъ И в а н ъ, rеодезистъ при Държавния географски
институтъ

57.
58.

Мат о в а

при Министерството

Мирчев ъ

Ла зар ъ

институтъ

59.
60.

на

войната,

София.

То ш к а, студентка, София.

М и ш к о въ

при

геодезистъ

при

Министерството

Държавния

на

войната,

географски

С')фия,

С та й к о, студентъ, София.

Му х о в с к а Елен а, проrимн.

учителка, п. а. ул. Доростолъ

16

София.

6\;

Не

r

е н ц о в ъ

Никола, началникъ

на

Службата

за

времето

при Дирекцията на въздухоплаването, ул. Московска

5, София
у л. Странджа 98, София.

62. Н и к о л о в а Й о р д а н а, учителка,
6J. Николов ъ Rсенъ, учитель въ Rмериканския

колежъ,

с,

С и-

меоново (Софийско).

64.
65 .
66,
67.

Н и кол о в ъ

Дим и т ъ р ъ,

Павлов ъ

кандидатъ·учитель, София.

К. ръст ю, студентъ,

Па зов а

Б о

П а те в ъ

Мишо, топоrрафъ

r

София.

да на, София, ул.

Липа

при

С1'итутъ при Министерството на

68.

Пен е в ъ

Петър ъ,

институтъ

69.
70.
71.

Петко в а

R на,

Петров ъ

Пет ъ р ъ,

Пловдивска

топоrрафъ

при Министерство
студентка,

война т а,

при

д• а.

r

географски ин·
София,

Държавния

географски

на войната, София.

ro

ул.

ул. Оборище

де в и че ска

3.

Държавния

Боруй

50,

9,

София.

София.

им на з и я

Географски

-

ка·

бинетъ.

r
r

72.
73.

П о л е

74.

По п о в ъ

П о л е

а н о в а

Надежда,

а н о в ъ

Бор и с ъ, прогимн. у'lитель

прогимн.

учителка, с.

Драrоманъ.

с. Зимевица (Со-

фийско)_.
Да на и л ъ, директоръ на

Реалното

училище, гр. Н.

Загора.

75.

П

i;

е в ски,
тутъ

и н ж.

при

В а с и л ъ,

Министерството

Д1..ржавенъ
на

войната,

географски
д.

а.

ул.

инсти
Брi;гал·

ница 105, София.
76. Р ад у н че в а В i; р а, студентка, София.
77. »Раз в и ти е•, ученолюбиво д·во, гр. Вратца.
78. Р е а л н о с р i; д н о у· ч и л и щ е - Бi;лоград чикъ.
79. Рус е в ъ К. о н стан ти н ъ, кандидатъ·учитель, София.
80. С а в о в а Не в i; на Н., София
81. С а к ела рев а Олимп и я, Софи11, д• а. Ц. Борисъ 94,
. 82. С е цев ъ Мит ь о, rимн. учитель, Чирпанъ.
83, С п а с о в а Йордан а, прогимн. учителка с. Кладница (Со·

фийско).

84.

Спиров а

Е в док и я, София, ул. Грания

15,
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85.

Списъкъ на новитъ членове на Българ. географско д-во

С та вре в ъ

Сто II н ъ,

директоръ

на

Реалното

училище

-

Чепеларе · (f\сеновградско),

86.

Стайков ъ

Никола,

топографъ

при Държавния

географски

институтъ при Министерството на войната, София.

87.

Стайков ъ

Петър ъ,

институтъ при

88, Сто е в а

топоrрафь

при Държавния

географски

Министерството на войната, София.

Ек ат ери на, прогимн.

учителка,

с. Годеч:ь (Цари·

бродено).

89.

Сто я но в ъ

Николай, професоръ

ситета, д, а. ул.

90,

С ж бе в ъ

Бор и с ъ,

институтъ

91.

Тодор о в ъ
институтъ

при

Гладстонъ

48,

геодезистъ

по

ботаника

при

при

Държавния

Министерството на

войната,

Никола, топографъ при Държавния географски
при Министерството на

София.

93.

Топ ало в а· Кисьов а

94.
95.

Х р и с т о в а

Е л е н а, кандидатъ·учителка, София.

Х ри с т о в ъ

Ф и л и п ъ,

институтъ при

96.

Луиза

институтъ

Ц в i; т к о в ъ

топографъ

войната,

Тодор о в ъ С 11 а в ч о,

ски

географски

София.

92.

Мария

Универ•

София.

Министерството

при Държавния географски
на

войната, София.

Тодор а, бивша учителка, София, _ул.

161.
топоrрафъ

при

при Министерството

С т е ф а 11 ъ,

Държавния географ·

на войната,

геодезистъ

при

София.

Державния гео·

графски институтъ при Министерството на войната, София.

97. Читалище "Съгласи е", rp. Пл-ввенъ.
98. Ч о л а ш ки Д о н ч о, гимн. учитеnь, с. Угърчинъ (Ловченско).
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