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Гунчо Ст. Гунчевъ
(Живот1, и научно дtьло)

отъ Ив. БатанлиеВ'Ь

Вс-вка смърть, всtка загуба на близъкъ се поср-вща тежко и
се изживява съ гол·вми страдания. Но загубата на нашия колега
и другарь Гунчевъ е просто непоносима. Тя е съвсемъ неочак
вана гръмъ отъ ясно небе. Никой не иска да пов-врва и
приеме съобщението за мълненосната трагична кончина на
Гунчевъ на 2 юний 1940 r. До фата.1Jната вечерь на 30 май с.
r., той б-вше между насъ здравъ, жизнерадостенъ, веселъ,
безъ никакъвъ признакъ на н·вкаква тtлесна или душевна
криза. Сждбата се оказа крайно жестока къмъ него и насъ,
като му взе живота и ни го отне толкова рано. Гунчевъ по
чю~а много младъ, само на 36 годишна възрасть, въ разцв-вта
на

своята

младость и

въ

началото

на своята плодовита

научна

дейность, пълна съ много надежди.

Нашиятъ скжпъ покойникъ б·в синъ на видно лtкарско
семейство отъ Габрово, но е роденъ въ гр. Б-вла на 9 (22)
мартъ 1~04 r. Тамъ баща му д-ръ Ст. Гунчевъ е билъ лtкарь.
Училъ се е следъ това Гунчевъ въ Шуменъ, а е завършилъ
гимназиалното си образование въ Пл-ввенъ презъ 1923 r. Още
като учrни1<ъ Гунчевъ се е проявилъ съ rолi:ма будность и
интересъ по н-вкои общественонаучни въпроси, по които е
участвувалъ дори въ международни конгреси. Така, той е билъ
делегатъ на есперантски конгресъ въ Хелзинки - Финландия.
Жаденъ ga висша наука, той пост ж.пва въ нашия Университетъ,
r дето избира за своя специалность любим.:па му reorpaфc1<a
наука, на изучаването на която се отдаде най-усърдно до по
следния си часъ. Чувствувайки нужда за по-здрава научна под
готовка отъ по-добро знание на единъ съвременъ чуждъ езикъ,
той прекарва една година като студентъ въ Франция. Следъ
това той завърши висшето си образование по география въ
София въ 192~ r., като бt измежду другарит1; си пръвъ по
усп-вхъ. Ето защо той получи стипендия за специализация по

география една година (уч.1928~29) въ Берлинъ отъ Хумболд
товата фондация. Следъ нея, заслужено б-в назначенъ отъ
проф. Иширковъ за асистентъ по география, а въ 1937 r.,
следъ съответната си пълна научна подготов1<а, той б-в назна
ченъ за редовенъ доцентъ при катедрата по антропоrеография.

VI
Гунчевъ работи презъ единъ пер11:одъ твърде tежъкъ за
развитието на българс1<ата географска наука. Това е периодътъ
1930-1940 г., който бъ периодъ на реорганизиране и възходъ
на тази наша наука, на засилване дейностьта на Географското
ни дружество чрезъ издаване на неговия наученъ органъ "Изве

стия на Българското географско дружество" и др. инициативи.
Но това бъ и периодъ, когато българската географска наука
загуби създателитъ си професоритъ Иширковъ и Радевъ,
и работницитt въ полето на тази наука отведнажъ много на
маляха.

Въпрtки всичко

това,

способенъ и съ здрава подготовка,

Гунчевъ ни остави нtколко ценни научни трудове: "Вакарелъ"

- антропогеографски прпучвания. Годишн. Ист.-фил. фак.,
XXIX (1932/33); . Кюстендилската котловина и ограднитt и
части". Годишн. Ист.-фил. фак., XXXI (1934/35); "Льосътъ въ
Северна България". Изв. на Бълг. reorp. д-во, кн. III (1935);
.,Уземнитt кж.щи въ Дунавската България". Годишн. Ист.-фил.
фак„ XXIX ( 1933/34); статии - "Плана планина'' принос:ь къмъ
историческото развитие на славянски,тt земеписни имена, "Из
чезнали селища въ България", .Антонъ Страшимировъ като
географъ и народове дъ", ,. Физикогеографски проучвания на гр.
Ор·tхово и околностьта му", .,Габрово и Габровско" и пр. Въ
връзка съ по широкия интересъ на Гунчевъ къмъ нашия обще
ственъ животъ, той написа нtколко научнопопулярни географ
ски

статии

въ наши видни

вестници.

Вtренъ на завета на своя учитель- професоръ Иширковъ.
че чрезъ изучаване на нашитt селища, които еж. синтезъ на
земя

и

народъ,

ще

можемъ да

познаемъ истински

нашата

ро

дина, Гунчевъ се зае усилено отъ две години насамъ съ, изу
чаване на селищата ни, за която цель основа списанието „Архипъ
за поселищни проучвания•, . съ уредбата на което той се на
гърби почти самъ и което му създаде не малко тревоги пр.и
нашата не ососено радостна действителность.
Гунчевъ се прояви като от личенъ преподаватель. Лек
циитt му бtха възъ основа на най-новитt схващания въ гео
графската наука. А като учитель и наставникъ съ своя при

ветливъ, но сериозенъ и справедливъ характеръ, добитъ още
въ кж.щи, гдето бtше най-голtмъ между 6 братя и 2 сестри,
Гунчевъ имаше винаги симпатиитъ на студентитъ.
Гунчевъ б·в редовно избиранъ за членъ на настоятел
ството на Б ъ л г · а р скот о географско д руж е с т /З о и
за членъ въ управителното тtло на Б ъ л г ар с ки я н а ц и о -

на лен ъ к о . мит е т ъ за географ ·и я, гдето се показа като

цененъ организаторъ и сътрудникъ. Колко той· се радваше, че
ще можемъ да изработимъ и издадемъ български географски
ат ласъ ! Нему се дължи не малко за подобрението на науч
ната и техническа страна на „Известията на Географското дру-

. жество". Той взимаше активно участие въ всички инициативи
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на Географското дружество, като конференциитt - екскурзии
за учителитt по география и история, устроявани отъ нашето
и Историческото дружества при съдействието на Министер
ството на просвtщението.
Презъ 1938 год. той бt избранъ за делегатъ на Универ•
ситета и Географското ни дружество въ международния кон
гресъ по география въ Амстердамъ, гдето представи рефератъ
на тема: Die Beziehungen der Stadt Sofia zum Lande (Отно
шенията на гр. София къмъ околностьта му).
Миналата година, по случай юбилея на Университета, Гун
чевъ бt награденъ отъ Негово Величество Царя съ орденъ
за гражданска заслуга V степень.
Тежка е загубата на Гунчевъ за българската географска
наука

и

то

не

само

заради

това,

че

у

насъ

м.жчно

се

създа

ватъ хора на науката, но и за това, че географската ни наука
въ продължение на 15 години загуби 5 свои първи труженици

(професоритt Дрончиловъ, Радевъ, Ковачевъ, Иширковъ и Гун
чевъ). А животътъ извиква всtки день географската наука на
по-преденъ планъ. Къмъ нию:>я друга наша наука сждбата не
е била така жестока, както къмъ нея.
Българската географска наука съ своитt институти: Гео
графски институтъ въ • Университета, Българско географско
дружество и Български националенъ комитетъ за география,
губи единъ преданъ работникъ, а ние единъ незамtнимъ
колега и другарь.

Миръ на праха му !
Вtчна му память !

t

GUNCO ST. GUNCEV

(Leben und wissenschaftliche Tatigkeit).

Am 2. Juni 1940 starb ganz unerwartet Gunco St. Guncev,
ordentlicher Dozent der Geographie an der Universitat St. Кliment
von Okhrida in Sofia. Er war sehr jung, nur 36 Jahre alt, im
AufЬliihen seiner Jugend, am Aпfang seiner fruchtreichen wissenschaftlichen Tatigkeit voll von vielen Hoffnungen.
Guncev hat Geographie an der Universitat Sofia und in
Frankreich studiert. Nacher hat er Geographie in Berlin bei
Professor Krebs als Stipendiat der Humboldtstiftung spezialisiert.
Auf diese Weise mit einem soliden Grundwissen ausgeriistet,
wurde er zum Assistenten der Geographie und 1937 zum ordentlichen Dozenten der Anthropogeographie an der Universitat
ernannt.
Trotz der schweren Bedingungen fiir wissenschaftliche
Arbeit im Geographischen Institut an der Universitat, weil vor
kurzem die Professoren i. Radev uцd А. lsirkov gestorb~n wa-
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ren, hat Guncev einige wicl1tige Arbeiten geschrieben. Sie sind:
1) Wakarel, anthropogeographische Untersuchungen. -Ann.
de 1' univ. de Sofia, tome XXIX. 8, 1933.
2) Die Erdgrubenwohnungen in Donau-Bulgarien.
Ann.
de l'univ. de Sofia, tome ХХХ. 14, 1934.
3) Das Юistendil-Becken und sei'ne Umrahmung.
Ann.
de 1' univ. de Sofia, tome XXXI. 2, 1935.
4) Lбss in Nordbulgarien. - Mitt. der Bulg. geogr. Gesellsch.
- Bd. III. Sofia 1936. U. а.
Alle sind in bulgarischer Spache abgefasst.
Guncev hatte besondere Interesse fiir die Frage iiber die
bulgarischen Siedlungen, deshalb hat er die Zeitsclнift .Archiv
fiir Siedlungsforschungen" gegriindet.
Guncev war ein guter Lehrer und erwarb sich bald die
Liebe seiner Studenteп.
Er wurde jedes Jahr regelmassig als Mitglied des Ausschusses der Bulgarischen Geographischen Gesellschaft und der
bulgarisch ~n Nationalkomitee fiir Geographie gewahlt. Mit dem
Tode Guncevs verliert die bulgarische geographische Wissenschaft
einen jungen hoffnungsvollen Arbeiter.
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Върху поройнитrь валежи
(Съ оzледъ на поройнитп, валежи въ България)

Отъ
Д-ръ Любомиръ Кръстановъ

1.
Въ настоящето изследване е направенъ опитъ да се
дадатъ начинитъ и пж тя за едно по-общо разглеждане на
поройнитъ валежи въ България. Най-напредъ еж разгледани

статистически поройни валежи въ София. Следъ това еж
изложени главнитъ условия за развитието на микрометеороло
гичнитъ процеси, които пораждатъ поройнитъ валежи. И най
после еж проследени синоптично състоянията на атмосферата,
при които се развиватъ тtзи процеси, като е направенъ опитъ
за тtхното усрtдняване. Това последното има значение, изобщо,
за намиране на срtдни типове отъ случаи на фронтални и
предфронтални смущения, които нает жпватъ въ България, или
за случаи, когато се разразява една нестабилность въ вжтре
шностьта на въздушнитt маси. Така могатъ да се характери
зиратъ синоптичнитt условия за настжпването на поройни ва
лежи въ България и синоптичнитt положения, които ги пред
шествуватъ.

За тъзи случаи, поройнитt валежи въ София ни даватъ
указания за периодитъ отъ време, когато въ България еж
сжществували условия за разразяването на поройни валежи.
А това е напълно достатъчно, за да се изучи по синоптичнитt
карти

типътъ

на

смущението

още по-общо, да се
поройни валежи.

и

неговото

разпространение или

намtрятъ причинитъ

за създаването на

11.
Статистика на поройнитt. валежи въ София.

1. Познаването на дневнитt и
на денонощнитt максимални валежи
пълното познаване на особеноститt
мtсто. Тtзи елементи на валежитt

месечни валежи, както и
още не е достатъчно за
на валежитt въ дадено
не еж достатъчни, както

Любомиръ Кръстановъ
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за удовлетворяването на н-вкои практически нужди, така и за
правене на теоретични изводи. Известно е, че за почти всички
въпроси

за

напояване

или

отводняване,

за

канализация,

за

дренажи и т. н., е отъ rол-вмо значение познаването на силнит-в,
но сравнително краткотрайни валежи въ дадено м-всто. Това е
мнurо естествено, защото за такива м-вроприятия еж различни
ефектит-в отъ единъ дълrотраенъ, но съ малка интензивность
валежъ и отъ единъ краткотраенъ, но съ rол-вма интензивность
валежъ. На това м-всто е необходимо да се направи забележ
ката, че е поrр-вшно, когато отъ дадено количество валежъ,
навалълъ за известно време, се пресм-вта н-вкакво количество
за по-дълго време. Наприм-връ, ако единъ валежъ отъ 2 литра
за 1 минута го приведемъ за едно денонощие, се получава
наистина единъ фантастиченъ валежъ, който е невъзможенъ.
Това показва, че силата на валежа е физически свързана съ
неговото времетраене, тя е функция на времетраенето и не

може да се изследва

безъ него

( 1).

Ето защо, изследванията

на валежит-в въ връзка съ времетраенето имъ еж правени въ
много страни и то по най-различни пжтища (2, 3, 4, 5, 6, 7).

Ползата, обаче, отъ такива изследвания не е само прак
тическа. Съ изучването на силнит-в, краткотрайни валежи
моrатъ да се

получатъ

резултати,

които да дадатъ възможно

сти за изясняване на самото явление. Елементит-в на т-взи ва
лежи,

като

мость

между

денонощенъ и rодишенъ ходъ,
интензивность и

честота и зависи

времетраене, моrатъ да

хвър

лятъ св-втлина върху механизма на самото създаване на т-взи

валежи, въ връзка съ общото състояние на атмосферата, преди
и презъ време на образуването на валежит-в. Освенъ това,
интензивнит-в валежи съ времетраене по-малко отъ единъ часъ

представятъ забележителни особености (8). М-встата, кждето
падатъ т-взи валежи, почти не съвпадатъ съ м-встата на най
rол-вмит-в валежни суми : последнит-в еж повече по планинит-в,
а първит-в се случватъ въ топлит-в низини. Този фактъ вече
дава дон-вкжде известни указания за сжщностьта на явлението
и за неговия механизъмъ. Въ това отношение, интересно е

още, както

Hellmaпn

краткотрайни

установява

валежи: истински

мостоятелно и други, които

(1),

че има два вида силни,

такива, които се явяватъ са

представляватъ една усилена фаза

на единъ валежъ, най-често такъвъ, който се придружава съ
буря (Gewitterregen). Отъ до сега направенит-в изследвания се
установява, че образуването и падането на такива валежи е
т-всно свързано съ влиянието и действието на локални усло
вия. Както ще видимъ по-нататъкъ, причинит-в, които обусла
вятъ развитието на процесит-в, еж отъ общъ характеръ, а ло
калнит-в условия действуватъ само като разразяващъ факторъ,
който улеснява протичането на процесит-в. Върху тази основа,
изобщо, тр-вбва да се разrледатъ всички поройни, нестабилни
валежи. Затова количественит-в изучвания на т-взи валежи за
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дадено м-всто важатъ само за него и не могатъ да се отне
сатъ даже и къмъ близко съседно м-всто.
Въпр-вки че изследванията върху т-взи валежи не еж малко,
различнит-в автори еж върв-вли по свои пж.тища и до сега
н-вма единна метода за изследване. Прпчинит-в за това се дъл
жатъ

преди

ствена

всичко

дефиниция

на трудностьта да

на

се

даде

една количе

краткотрайно-силеt~ъ валежъ, която да

опред-вля долната граница на количеството паднало за
Това е вече въ връзка и съ самит-в
м-встото, което изследваме.
Едно

2.

подобно

временно, още

повече

1

минута.

валежни особености на

изследване (съ огледъ на София) е на
при

шущъ

дъждом-връ,
1906-1937 г.

наличностьта

система

на

данни отъ

He1lшann-Fuess,

за

самопи

периода

До сега, за долна граница за количеството за 1 минута
на краткотрайно-силнит-в валежи, се е приемала за София
стойностьта 1 литъръ за 5 минути или 0·2 литра за минута,
независимо отъ това, какво е било времетраенето на валежа.

Както

казахме,

обаче,

споредъ

Hellшann

( 1),

такова кратко

опред-вляне на интензивнит-в валежи не е напълно правдопо
добно, защото при т-взи валежи интензивностьта намалява съ
времетраенето. Ако искаме да опред-влимъ единъ такъвъ ва
лежъ, тр-вбва да вземемъ едновременно предъ видъ интензив
ностьта

и

времетраенето.

За нашит-в изследвания ние сме използували даннит-в отъ
самопишущия дъждом-връ, система He11mann-Fuess, за периода

1906-1937 г. включително. Вс-вка година самопишущиятъ
дъждом-връ работи само 7 месеца (априлъ до октомврий), така
че

ние

жит-в
че

можемъ

презъ

точно

съ негова

този

презъ

помощь да

изследваме

периодъ отъ годината.

този

flериодъ

отъ

само

вале

Обаче, доказано е,

годината

се

случватъ

въ

България най-интензивнит-в поройни валежи.

Ние
симо

подбираме

отъ материали:-1, всички валежи, незави

отъ времетраенето имъ, които еж. дали количество най

малко 1 литъръ за 5 минути, или 0·2 литра за минута (значи,
за основа пакъ вземаме старата дефиниция). Т-взи валежи при
веждаме къмъ количество за една минута и ги раздiшяме,
споредъ времетраенето имъ, въ следнитъ групи: 1-2 минути,
3-7 минути, 8-12 минути, 13-17 минути, 18-22 минути,
23-27 минути и 28-32 минути. Следъ това въ вс-вка отъ
т-взи групи, опред-вляме честотата на валежит-в съ различна
интензивность, наприм-връ отъ 0.2, 0.3, 0.4 и т. н. литри въ
минута до по-гол-вми отъ 1 литъръ въ минута. Възъ основа
на това получаваме разпредi,лението на валежит-в по време
траене

и интензивность.
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6

Таблица

1.

Интензивность
минути

1-2
3-7
8-12
13-17
18-22
23-27
28-32
Брой

0·2
3
49
47
18
14
4
2
137

0•3
11
85
62
22
11

2

0·7 0·8 0·9 1.0 > 1·0
4 1
3 2
7
15 4
8 8
24
6 5 :2 2
4
2
5 2
3
1 4
1
2
2
1
1
1
47 31 18 17 13
41

0·4 0·5 0·6
7
15 13
54 34 22
31 18 10
20
5
6
7
1
4
6
4
1
4

193 137

78

брой

66
303
187
83
45
21
7

Отъ тази таблица моrатъ направо да се извадятъ нt,колко
важни заключения. Най-напредъ се потвърждава факта, устано
венъ отъ

много

автори,

че честотата на интензи

внитt, валежи
лява

съ

се нама

увеличение

времетраенето, т. е.

на

вре

метраенето на поройни
тt, валежи е сравнител
но малко. Презъ периода
1906 - 1937 r. най-чести
еж били поройнитt, ва
лежи съ времетраене 3
ДО 7 МИНУТИ И ОТЪ Т'F,ХЪ
псобено тt,зи. които еж

дали количество 0·3 ли
тра въ минута. Изобщо,
най-чести еж били по
ройнитt, валежи, които
еж дали, независимо отъ

времетраенето,

ство
нута.

количе

0·3

литра въ ми
Връзката между

времетраенето

и

коли

чеството за. минута (до
количества О·7 литра за
минута)
се
изразява

.·'

сравнително

доста

пра

вилно (фиr. 1). Както се
Фиr. 1.
вижда всt,ка отъ кривитt, има ясно изразенъ
максимумъ, който дава най-честитt, валежи въ групата.
1

!
1·

Нека приемемъ, че въ всt,ка група долната граница за коли
чеството въ минута се опредt,ля отъ количеството, което да13атъ най-честитt, валежи въ тази група. Тогава долнитt, гра-
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ници

на

следния

количествата

за

всъка

група

7
се

опредълятъ отъ

редъ:

1-2 3-7 8-12
0,4
0,3
0,3

минути

литри

13-17
0,3

18-22
0,2

23-27
0,2

28-32
0,2

Ако разглеждаме само една група, естествено е, че най
честитъ валежи (по количество за една минута) ще бждатъ
твзи, които опредълятъ долната граница. Валежитъ съ по
м,:~лко

количество

за

минута,

които

еж

по-малко

на

брой,

изобщо нъма да участвуватъ като интензивни валежи въ самата
група, защото въ еж.щата група ще има валежи (както се
вижда отъ кривитъ) съ сжщия брой, но още по-голъма интен
зивность. По този чачинъ се явява единъ малъкъ, но неоправ
данъ произволъ. Напримъръ, явява се въпросътъ, защо да се
счита за интензивенъ валежътъ отъ 0,3 литри за 8 минути=2,4
литра, а не този отъ 0,2 литра за 12 минути=2,4 литра?
Естествено, времетраенето е различно, но разликата въ него
е малка и едва ли едно подобно навлизане въ подробности би
помогнало на практиката, а още по-малко и на теорията. За
това, за практиката, както и за теорията, би било отъ по-голъмо
значение да се намъри така наречения "сръдно интензивенъ
валежъ" за всъка група. Той се получава, като сумата отъ
всички

валежи въ

една

група,

приведени

къмъ количества· за

една минута, я раздълимъ на броя на случаитъ и полученото
умножимъ на сръдното време въ всъка група. Така получаваме
една редица отъ стойности, всъка отъ които ни показва, какво
количество тръбва да е навалъло за даденото сръдно време,
за да се счита валежътъ за сръдно интензивенъ при съответ
ното

времетраене.

Ако приемемъ за долна граница на всички валежи стой
ностьта 0,2 литра за минута, получаваме следния редъ :

минути
литри

1
5
0,70 2,70

10
4,60

15
6,75

20
8,70

25
10,50

30
12,45

Последнитъ две стойности на реда еж екстраполирани, поради
малкото данни за тъзи интервали. Изобщо, интензивнитъ ва
лежи съ времетраене

по-голъмо отъ половинъ часъ еж много

ръдки въ София.
Ако приемемъ за всъка група установенитъ по-горе долни
граници и въ всъка група премахнемъ по-малкитъ отъ долната
граница

валежи,

минути

литри

получаваме

1

5

0,77

2,75

реда

10
4,60

15
6,70

20
25
8,75 10,60

30
12,70

Тtзи два реда лежатъ приблизително на прави линии.
Общо, двата реда малко се отличаватъ, което показва, че въ
всъка група, считанитъ отъ насъ валежи (при вторитъ долни
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граници)

за

„неинтензивни", еж

наистина сравнително малко,

спрямо всички валежи въ групата. Отъ редицит-в за ср-вднит-в
интензивни

валежи

лежа намалява съ

ясно

се

вижда,

че

интензивностьта

на ва

времетраенето.

Най-гол-вма интензивность въ вс-вка група, презъ периода
се дава отъ следнит-в стойности:

1906-1937 г.
минути

1-2 3-7 8-12
2,0 2,0
2,3

литри въ м.

13-17
1,7

18-22
1,4

23-27
1,2

28-32
0,8

Т-взи най-интензивни валежи еж паднали на следнит-в дати:

1922
1924
1927
1921
IX
VII 1914
VIII 1937
6 Vlll 1922
1937
15 VI
26 VI
1927
10 VIII 1911

7
16
29
6
31
30

г. ,

VIII
VI
VIII

г.,
г.,
Г.,
г.,

г.,
г.,
г.,

г.,
г.,

446_ 404 ; 18,8
1523 -15 25 : 4,0
2·0
108 - 109 :
1669 -17 3 : 8,3
14,6
5-58 :
1522 - 15 38 27,0
1346-14 8 : 29,3
1545 - 163 : 23,2
12 28 -12 53 : 30,8
156-1534 : 24,3

литри

или

"

"

"
,,"

"
,,"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

Така че най-интензивниятъ валежъ презъ

г. се е

случилъ

на

7

VШ

1922

2,3
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,4
1,3
1,2
0,8

литра

"

",,
",,
",.
,,
"

периода

г., между

въ

445-454

мин.

"

"
"

"
"

"

"

"

"

" "
"
"

"
"

"

"

1906-1937
часа, т. е.

траялъ е 8 минути и е далъ всичко 18,8 литра на квадратенъ
метъръ, или 2,3 литра въ минута.
Презъ с.жщия периодъ въ София е имало още два изклю
чителни.

на

на

валежа

11 VI 1920
24 IV 1916

:

г.,

г.,

11 -1 1 -12 20: 34,7 литри на
13 50 - 14 30 : 46,0 "
,,

квадратенъ метъръ и

,,

,,

И при много интензивнит-в ваJrежи се забелязва ясно, че
интензивностьта изобщо се намалява съ времетраенето.
3. При изследване на разпред-влението на интензивнит-в
валежи по месеци се установява, че най-много такива валежни

дни се падатъ на юний, май и юлий : съответно

21 °/ 0, 20° /0 , 18°/0

отъ всички такива валежни дни. При разд-влянето на месецит-в
по декади, най-много отъ валежит-в се падатъ на третата де

када на май (21-31 %), и на втората и третата декада на юний
Както тр-вбва да се очаква, това разпред-вление съв

( 11-3O0/о).

пада съ разпред-влението на валежит-в презъ годината (9).
Естествено е, че презъ месецит-в ср-вдно съ най-много валежи
(съ най-гол-вма валежна сума - май и юний) е най-в-вроятно
и образуването на интензивнит-в валежи.
Ако проследимъ денонощния ходъ на поройнит-в валежи
въ София, идваме до следнит-в резултати. Въ всички часове
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презъ денонощието еж възможни въ София поройни ваJ1ежи.
Презъ периода 1906-1937 г. най-много такива валежи еж пад
нали въ интервали 18-19 часа. Следнитъ три степени еж
между 14-15 ч., 15-16 ч. и 16-17 ч. Изобщо, най-много
такива валежи еж паднали въ интервала 15-19 часа. Както
тръбва и да се

очаква, този ходъ почти напълно съвпада съ

хода на конвективната облачность презъ денонощието. Защото
всички поройни валежи падатъ отъ облаци, които еж се обра
зували конвективно. Както ще видимъ, причинитi, за конвек
тивнитъ движения на въздушнитi, маси могатъ да бждатъ
най-различни: фронтални кснвекции и такива въ вжтрешностьта
на въздушнитi, маси при нестабилното имъ наслояване и не
стабилното разпредъление на температурата. Винаги по-чести

.

еж вторитъ. Тъ предизвикватъ следобъднитi, поройни валежи.
Първитъ обаче, макаръ и по-рi3дки, иматъ стихиенъ характеръ
и обхващатъ, ако не цi,лата страна, то значително голъми части
отъ нея. Утриннитъ поройни валежи и тъзи презъ нощьта се
предизвикватъ може би изключително отъ предфронталнитi, и
фронтални конвекции.
На въпроса, презъ кои часове на денонощието въ всъки
месецъ падатъ най-много поройни валежи, получаваме следния
отговоръ:

IV
V
VI
VII
VIII
IX
14-15 16-17 18-19 13-14 11-12 20-21
15-16
17-18
За uсички месеци
раннитi, утринни часове

минимумътъ на честотата

: 4-8

х
неопред.

се пада въ

часа.

III.
Общи

условия

за

образуване

конвективни

на поройни валежи въ
облаци.

1. Както се каза по-горе, поройнитi, валежи се получа
ватъ отъ облаци, образувани при конвективни движения на
въздушнитi, маси. Въ този случай е безразлично, дали конвек
цията е имала точно вертикална посока (както е при локал
нитъ конвекции въ вжтрешностьта на въздуiпнитi, маси), или
е ставала по наклонена плоскость (както е при фронталнитi,
конвекции). И въ двата случая се образуватъ облачни маси
съ еднакви кондензационни продукти. Само факторитi3, които
обуславятъ нестабилностьта на въздушнитъ маси въ двата
случая,

еж

различни.

Характерното за Т'В3И валежи е тi3хното внезапно начало,
сравнително малкото имъ (спрi3мо валежитъ отъ слоисти об
лачни системи) времетраене и внезапното имъ прекратяване.
Къмъ тi3зи валежи на първо мi3сто спада градушката. Следъ
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това идватъ: суграшицата, леденитt. зърна и поройниятъ дъждъ,
който се отличава съ голt.мината на капкитt. си. Презъ зимата,
снt.гътъ, който пада на голt.ми парцали, с.жщо спада къмъ по
ройнитt. валежи и то изключително къмъ тt.зи, които се обра
зуватъ върху наклоненитt. фронтални повръхности.
За да се проследятъ микропроцеситt. при образуването
на кондензационнитt. продукти въ конвективнитt. облаци е
необходимо, преди всичко, да се знаятъ факторитt., които обу
славятъ това образуване, или причинитt., които го спиратъ.
Отъ първостепенно значение за това е познаването на шесть
важни нива, особено тt.хното положение едно спрямо друго (10).
Тt.зи нива с.ж :
1. Повръхность на земята - разпредt.лението на суша и
вода, тt.хната нагрt.тость и състоянието на воднитt. пари въ
приземния въздушенъ слой.
2. Граница на конвекцията - височината до която може
да

достигне

3.
нитt.

възходящиятъ

Ниво

пари

потокъ

на кондензацията

въ една

температура и

въздушна

-

отъ въздушни

височината,

маса, съ

степень на насищане,

маси.

при която вод

дадени въ началото

започватъ

да кондензи

ратъ при адиабатичното си охлаждане.
4. Задържащи въздушни слоеве (инверсии или слоеве съ
температуренъ градиентъ по малъкъ отъ влажно адиабатичния
градиентъ). Особено голt.мо влияние оказватъ тt.зи слоеве
върху образуването на конвективнитt. облаци, а най-вече на
тt.зи при локалнитt. конвекции. Сжщо така обаче и динамично
турбулентното или фронталнuто образуване на облацитt. може
да срt.щнt> препятствие въ тt.зи слоеве.
5. Граница на леденитt. кристали - нивото, гдето тем
пературата остава винаги между -10 и -20 градуса и тамъ
постоянно се намиратъ ледени кристали, които действуватъ
като

кристални

зародиши.

Нивото на тропопаузата.
Винаги сжществува, обаче, още едно условие, а именно

6.

присж тствието

на

кондензационни

ядра

-

течни

и

твърди

частици, постоянни примt.си на атмосферния въздухъ„ които
служатъ за ядра на кондензацията. Броятъ, голt.мината и раз
предtлението имъ въ въздушнитt. маси еж важенъ факторъ

при образуването на облачнитt системи (11, 12).
Първичното условие, обаче, което обуславя образуването
на конвективнитt. облаци, е с.жществуването на лабилно (влаж
нолабилно) наслоена въздушна маса, която съдържа достатъчно
неустойчива енергия. При това положение, ако н.t.ма задър
жащи въздушни слоеве, външнитt. конвекционни влияния еж
достатъчни за разразяването на неустойчивото състояние. Кон
векционнитt. влияния на основната повръхность трt.бва да
б.ждатъ достатъчни само за това, да издигнатъ въздуха малко
по-високо

отъ кондензационното ниво, така че отъ тука

нагоре
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движението да става отъ само себе си, за смtтка на неустой
чивата енергия. Ако границата на конвекцията лежи не много
високо

надъ

кондензационното

ниво,

се

явяватъ,

както

е

из

вестно, само облацитt Fr cu или Cu simplex. Ако, освенъ това,
тамъ има задържащъ слой, се получаватъ плоски кумулуси,
Cu humilis. Условието за образуването, вмtсто на обиrшовени
кумулуси, на типични Cunb се състои въ това, нивото на кон
векцията да лежи по-високо отъ нивото на леденитt кристали.
Има, обаче, и едно вторично условие, а именно да има и неу
стойчивость въ срtднитt слоеве на тропосферата. Известно е,
че образуването на особени конвективни облаци въ срtднитt
височини на тропосферата (Acu floccus и Acu caste\latus) предъ
буря, дава указания за такава неустойчивость въ тtзи области,

която предшествува мощни конвективни движения (12а).
Условията за образуването на облачни системи при въз
ходящи движения по наклонени повръхности (фронтални кон
векции) еж. сж.щитt, както при образуването на Cunb въ ло. калнитt конвекции. И въ този случай, въ горната часть на
облачната система трtбва отнапредъ да сж.ществува ледена
фаза. Системата Cist-Ast-Nbst представлява единъ огроменъ
Cunb, който се развива не вертик:~лно, но върху една накло
нена плоскость, съ наклонъ срtдно 1/ 100 • Въ този случай,
вертикално пълзене на влаженъ, топълъ въздухъ върху фрон
талната

повръхность

се подпомага отъ неговата неустойчива

енергия.

Когато се схематезиратъ процеситъ на конвективнитъ
облаци, които даватъ поройнитъ валежи, се получаватъ, спо
редъ F i n d е i s е n, петь главни етапи (12):

1. Предварителенъ стадий - подъ изотермната повръх
ность 0° се намиратъ водни капки, получени при адиабатич
ното охлаждане на издигащитъ се водни пари, а надъ нея се
намиратъ

преохладени

водни

капки.

2. Стадий на градушката -

надъ изотермата 0° се нами

ратъ преохладени водни капки, а надъ нивото на сублимацията се
намиратъ суграшични зърна (получени отъ пръката сублимация на

воднитt пари върху кондензационнитt ядра твърди частици
или ледени кристалчета (и ледени зърна), получени отъ замръз
ването на преохладенитt водни капки). Растежътъ на сугра
шичнитъ и леденитъ зърна въ зоната на преохладенитъ капки
дава градушката. Ако скоростьта и продължителностьта на
вертикалното възходящо движение еж. голъми, пада само гра
душка (суха градушка) и то съ сравнително голtми зърна.
Голtмата вертикална скорость дава възможность на зърната
да се sадържатъ дълго време въ облака, а голъмата продъл
жителность дава

възможность да

се

изчерпи

запаса отъ водни

капки, суграшични и ледени зърна. Както е известно, обаче,
този случай е доста рtдъкъ и почти винаги градушката е
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съпроводена повече
поройни дъждове.

или по-малко съ дъждъ, а най-често

съ

3. Стадий на поройния дъждъ - надъ изотермата о 0 се
намиратъ сжщитt. елементи, както при втория стадий, но зо
ната на преохладенитt. капки се е разрастнала и зоната на
леденит'в зърна слиза надолу. Тогава, отъ стапянето на зърната
се получаватъ голt.митt. дъждовни капки.
4. Стадий на умt.рения дъждъ - надъ изотермата о 0 се
намиратъ суграшични зърна, а близо до изотермата 0° се на
миратъ леденитt. зърна.
5. Последенъ стадий - надъ изотермата 0° се намиратъ
само снt.жни кристали (Vo\lkristall), които чрезъ слепване да
ватъ снt.жинки. Отъ тt.хъ, чрезъ стапяне, се получаватъ кап
китt. на слабия дъждъ.
Въ зависимость, обаче, отъ редица условия, тt.зи петь
етапи, посочени отъ Findeisen, се развиватъ напълно и въ ка
заната последователность много рt.дко. Известно е отъ наблю
дение, 1 1е кондензационнитt. продукти падатъ много рt.дко въ
посочената последователность и много често липсватъ нt.кои
отъ тt.хъ. Това се дължи на обстоятелството, че обикновено
липсва нt.кой отъ етапитt. или пъкъ, че той се преминава
много бързо, въ зависимость отъ нt.кои новосъздадени усло
вия презъ време на развитието на процеса.Интересно е да се
разгледатъ най-общитt. условия за двата случая: когато вали
само суграшица, безъ да вали дъждъ, и когато вали само
краткотраенъ пороенъ дъждъ съ едри капки. Тt.зи два случая
еж много чести въ България.
Главнитt. условия, които обуславятъ развитието или из
чезването на отдt.лнитt. етапи, еж: 1. Взаимното разположение
на изотермната повръхность 0°, нивото на сублимацията (ниво
на леденитt. кристали) и нивото на конвекцията. 2. Разстоя
нието на изотермната повръхность 0° отъ земната повръхность
и състоянието на приземнитt. атмосферни слоеве (главно влаж
ность и температура). 3. Скорость и продължителность на
възходящото движение и неговия ходъ.

4.

Брой и разпредt.ле

ние на кондензационнитt. ядра въ въздушната маса.

Нека най-напредъ
вия,

при които

вали

да се спремъ върху най-общитt. усло

само

краткотраенъ

пороенъ дъждъ,

прак

тически безъ дълги кондензационни продукти. Като имаме
предъ видъ, че, споредъ Bergeroп (13 ), всt.ка една капка на
поройния дъждъ е произлt.зла отъ стопено суrрашично, ледено

или даже градово зърно, отнапредъ е необходимс нивото на
изотермната повръхность 0° да се намира достатъчно високо
надъ земната повръхность. Тогава падащитt. зърна ще изми
наватъ достатъчно

ператури

и

ще

дълъгъ пжть

се стапятъ.

За

при

сравнително високи тем

да не се образуватъ, обаче,

голt.ми зърна, значи. да не се даде възможность да се развие
градовия стадий, преди всичко скоростьта на възходящето те-
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чение трtбва да- бжде или да стане въ даденъ моментъ срав
нително малка. Освенъ това, за да не растатъ бързо обра
зуванитt суграшични и ледени зърна, зоната на преохладенитt

капки трtбва да бжде тtсна, но смtсената зона отъ капки и
зърна пакъ трtбва да бжде голtма. Това ще се реализира
много добре, когато въ началото скоростьта на възходящото
движение е голtма, така че и преохладенитt капки се отна
сятъ въ смtсената зона. Ако, обаче, веднага следъ образува
нето на зърната скоростьта рtзко се намали, зърната падатъ
и се стапятъ, като даватъ голtми дъждовни капки. Вtроят
ностьта

за

валежъ

отъ

дъждъ

се

увеличава

толкова

повече,

колкото смtсената зона пада къмъ изотермата о 0 , т. е. колкото
повече се стtснява областьта на преохладенитt капки. Друга
възможность е, когато нивото на леденитt кристали е близо
надъ изотермата 0°. Това предизвиква образуване на ядра само
чрезъ сублимация (и сравнително по-слабо оледяване) и не
дава възможность да се развие зоната на преохладенитt капки.
Интересно е да се дадатъ условията за валежъ само
отъ суграшица, който е тtсно свързанъ съ този на дъжда.
Суграшицата се образува чрезъ бърза сублимация върху ле
дени кристали, за смtтка на изпаряването на преохладени водни
капки. Защото въ една система отъ ледени ядра и преохла
дени водни капки нtма термодинамично равновесие. При пред

полагаемата еднаква температура (обикновено

къмъ

-10°

или

следствие по-голtмия си паренъ натискъ, течната фаsа
изчезва за смътка на твърдата фаза. Условията, обаче, да
израстнатъ голtми суграшични зърна ( често съ конусовидна
форма) еж следнитъ: 1. Границата на изотермната повръхность
0° да лежи сравнително по-низко надъ земната повръхность.
Това се оправдава съ следнитt факти: известно е, че сугра
шица вали въ низинитъ предимно презъ зимнитъ и пролtтни
месеци. Когато вали презъ лtтото, това се дължи предимно
на настжпването на студенъ фронтъ, върху чиято фронтална
повръхность се образуватъ конвективнитt облаци. Почти изклю
чено е да вали само суграшица, когато презъ лtтото се раз
рази една термично нестабилна буря. Тогава по-въроятно е,
вмt.сто суграшица да вали дъждъ, ако не се е развилъ ста
диятъ на градушката. 2. Нивото на сублимацията да бжде
низко надъ изотермата 0°, така че сравнително на малка висо
чина надъ 0° воднитt капки се изпаряватъ за смtтка на леде
нитt ядра зоната на преохладенитt капки е тъсна. 3. Ни
вото на конвекцията да бжде високо надъ сублимационното
ниво, така че суграшичнитъ зърна растатъ въ зоната надъ
критичната температура, само чрезъ сублимация. 4. Възходя

-15°),

щото

течение

да

трае

сравнително

по-дълго

време.

Въ основата на всички изложени процеси отъ голtмъ
масщабъ стоятъ физикохимичнитъ микропроцеси, които ста
ватъ при образуването на първичнитt капки и на първичнитъ
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ледени кристали (или по-общо ледени образувания). Какъ мо
rатъ да се разг леждатъ т-взи процеси и каква роля иrраятъ
при т-вхъ кондензационнит-в ядра, е показано на друго м-всто
( 11 ). Въпр-вки че т-взи разглеждания не влизатъ въ обсега на
настоящата работа и продължението имъ ще бжде дадено на

друго м-всто, не е безинтересно да се посочатъ основнит-в положения при т-вхъ. Т-в еж:
·
1. Има ли наистина два вида ядра - кондензационни и
сублимационни, или само единъ видъ, който при различни
условия

се

проявява

различно.

относно

кондензирането

на

водната пара?
2. Какви процеси ставатъ при адиабатичното охлаждане
на водни пари при температура подъ нулата? Коя в-вроят
ность е по-rол-вма, тази за получаване на преохладена капка
или тази за получаването на леденъ кристалъ? При какви
условия се получаватъ въ началото само чисти ледени кристали?

3. Какви еж топлиннит-в ефекти при т-взи процеси и какъ
се отразяватъ т-в при по-нататъшното развитие на процесит-в?
Изучването на много явления е показало, че точното поз
наване

на

откриятъ

известни

ефекти,

развитието

на

микропроцеси

които

еж

дава

възможность

отъ първостепенно

да

се

значение за

известни макропроцеси.

На всички т-взи въпроси съ усп-вхъ може да се отговори
възъ основа теорията за образуване на зародиши на течна и
твърда фаза въ преситени пари, както и за растежа на капки
и кристали, изградена предимно възъ основа работит-в на

V о l m е r, С т р а н с ки и Каиш е в ъ (Вижъ монографията на
V о I m е r: Кinetik der Phasenblldung, Dresden и Leipzig 1939).
По този начинъ разглежданията се поставятъ на точна физична
основа
дали

и се

до

сега

изясняватъ
възъ

много

явления, които

еж.

се

разглеж

основа на недостатъчно точни предпоставки

V
Най-общи условия за създаване
поройни валежи

на интензивни

1. Синоптичниятъ анализъ е показалъ изобщо, че интен
зивнит-в поройни валежи, които обхващатъ по-rол-вма область
и даватъ rол-вми количества валежъ за сравнително кратко
време,

се

предизвикватъ

съседство съ

отъ

фронталнит·в

смущения,

повръхнини

които

или

настжпватъ въ

отъ

конвекции,

които ставатъ вж.тре въ една въздушна маса. И въ двата слу
чая, първичното условие е неустойчивость на въздушната маса,

както въ хоризонтално, (за първия случай), така едновременно
и въ вертикално (за втория случай) направление (14). Така че,
поройнит-в валежи еж. едно характерно явление за неустой
чива въздушна маса; затова, презъ зимата т-в еж типични надъ
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Уве

на наслояването, както при дви

маса

върху

продължително

все

по-топла

прегряване

на

повърх

подложната

повръхность, води до увеличение на вtроятностьта за появя
ването на поройни валежи. Естествено е, че трtбва винаги да
се взематъ предвидъ още и влиянията на орографическитt и
топографически условия, които улесняватъ преминаването на
малкитt, неподредени конвекции въ вжтрешностьта на една въз

душна маса, въ подредени конвекции съ голtмъ обсегъ. Освенъ
това, при изследванията трtбва да се взематъ предвидъ и
условията, които улесняватъ и засилватъ конвективнитt дви
жения,

като

спомагатъ

за засилване

конвергенцията

на токо

витt линии. Това еж: циклоналнитt кривини на изобаритt,
които се проявяватъ на синоптичнитt карти и наличностьта на
стари, високи, оклудирани циклони (последнитt, предимно при
порои въ вж трешностьта на една въздушна маса).
Фронталнитt поройни валежи еж свързани предимно -съ
студени фронтове; или съ оклудирани циклони отъ типа на
студенъ фронтъ. Презъ лtтото, обаче, има възможность да се
появятъ порои и предъ топълъ фронтъ, стига само топлиятъ

въздухъ, който се издига по фронталната повръхность, да бжде
достатъчно влажно неустойчивъ (15). Сравнително първитt
валежи, тtзи валежи еж по-слаби.
Типичното за единъ пороенъ валежъ е бързата и изобилна
кондензация на водната пара и внезапно започващото и

спиращо

падане на кондензационнитt продукти. Условието за тона е
сравнително бързо отнасяне на въздушни маси, богати съ водна
пара, въ височинитt. Едно подобно вертикално движение може
да се предизвика по два начина : 1. Ако въздухътъ е термично
стабилно наслоенъ, чрезъ принудено механично издигане и
2. Ако въздухътъ е нестабилно наслоенъ, чрезъ турбулентно
разразяване на нестабилностьта (14 ).
Първиятъ случай се

съдържа въ

появяването на порои

въ една предфронтална область (обикновенно предъ студенъ
фронтъ). Вториятъ случай се изразява при пороитt въ вжт
решностьта на една въздушна маса (нестабилна), при което
разразяването на нестабилностьта става чрезъ горни слаби
фронтални повръхнини.
По правило, двата вида трtбва да се явяватъ едновре
меннно при интензивнитt поройни валежи: нает жпване на фрон
тална повръхность въ неустойчива въздушна маса.

При аерологичното изследване на причинитt за появява
нето на порои трtбва да се взематъ предъ видъ, споредъ
Е. G. Calwagen (14), следнитt фактори:

1.
2.

Стабилность въ вертикална посока.
Вертикално разпредtление на водната пара.
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Относителна

3.
душни

4.
5.
по

влажность на различни по височина въз

слоеве.

Брой и разпред1,ление на кондензационнитъ ядра.
Конвергенция или дивергенция на токовитъ линии, както

земната

повръхность,

така и

въ височината.

Локални географски особености, които обуславятъ и
благоприятствувать термично и д:пнамично турбулентнитъ дви
жения на долнитъ атмосферни слоеве.
Изучването на тъзи условия и тъхното взаимоотношение

6.

може

да

покаже,

дали

една

въздушна

маса

е

въ

състояние

да породи порои при известни въздействия върху нея, или не

е въ състояние. Особена роля въ случая играе характерътъ на
въздушнитъ течения. Ако при почвата въздушнитъ движения
еж конвергентни, възходящитъ течения ще бж.датъ облаго
приятствувани

и

даже

принудени,

споредъ

това

доколко

е

силна конвергенцията и вертикалната нестабилность на наслоя

ването. Конвергенцията на въздушнитъ течения въ височината
ще

действува

по сжщия

начинъ,

при условие, че стабилно

стьта на въздушнитъ маси е такава, че тъ ще спомагатъ
вече

за

възходящи

отколкото

за

движения

низходящи

подъ

надъ

кондензационното

по

ниво,

еж.щото ниво.

Конвергенции въ долнитъ атмосферни слоеве могатъ да
установятъ съ помощьта на вътровото и барично поле.

се
Напримъръ, при преминаването на слабъ, оклудиранъ циклонъ

като студенъ фронтъ, топлиятъ секторъ, който е въ височи
ната, може да предизвика конвергенции въ долнитъ въздушни

слоеве, следствие падане на налъгането, което го придружава.
При преминаването на такъвъ фронтъ, цълата въздушна маса
подъ фронталната повръхность е подложена на силни вътрови
удари. Тъзи удари, които траятъ само нъколко минути, озна
чаватъ, че въздушнитъ маси подъ фронталната повръхность
еж турбулентни и иматъ различна скорость отъ тази на окол
нитъ въздушни маси. Кратки неправилности въ градиента на
налъгането еж типични явления при преминаването на слабъ,
горенъ фронтъ. Тъ еж първата причина за увеличаване турбу
ленцията подъ фронта. Така че, когато такъвъ фронтъ премине
върху лабилно наслоени маси, той ще предизвика въ тъхъ
вертикални движения. Ако тъзи маси лежатъ върху голъмо
пространство,

тогава

ще

се

предизвикатъ вертикални

възхо

дящи движения подъ по-rолtма часть отъ фронта. По този
начинъ се дава една отъ възможноститъ за линейното подреж
дане

на ясно

изразени порои,

предизвикани отъ термично

не

стабилно наслояване на въздушни маси ( 16). Ако единъ горенъ
фронтъ премине и върху маси, които еж влажнолабилни, той
ще предизвика и

при тtхъ

вертикални движения

и ще даде

началото на порои. Вtроятностьта да се разрази единъ порой
въ влажнолабилни въздушни маси зависи на първо мъсто отъ
температурния градиентъ и относителната влажность,

т.

е. отъ
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фактори, които се мtнятъ съ дневния ходъ на температурата.
Това обуславя и дневния ходъ на поройнитt валежи.
Отъ особено значение еж, обаче, конвергенциитt, които
се обуславятъ отъ локални причини. Напримtръ, тъкмо при
бури, които

въ

баричното

поле не

се явяватъ направо като

„фронтови бури" или "торба", конвергенцията, причинена отъ
орографски особености, сигурно има разразяващо или поне
усилващо действие. Това е типично за Европа при късни,
лtтни, оклудирани циклони или стари студени фронтове, които,
се намиратъ по периферията на единъ централенъ циклонъ въ

Северозападна Европа (14).
Известно е, че локални особености спомагатъ за разви
тието на порои. Локалнитt бури съ порои следвать винаги
низходящи терени и се образуватъ върху по•високитt мtста
(14). Ясно е, че ефектътъ на високитt мtста се свежда до
възходящо вtтрово движение отъ долинитt, което улеснява
възходящитt течения и спомага за по-лесното образуване на
кондензационнитt продукти. Така че, всtко възвишение, изобщо.
може да се яви като факторъ за предизвикване на термична
или динамична конвекция.

Образуването на предфронтални порои представлява много
по-сложенъ процесъ, защото той се явява като резултатъ отъ
действието на локални въздушни маси и раздtлителната фрон
тална повръхность. Лабилната енерrиR на предфронталната
въздушна маса решава, дали има възможность за образуването
на порои, но настжпващата фронтална повръхность опредtля
времето (ъюмента) за образуването на пороитt.
Така че, при фронталнитt порои и при тtзи въ вжтре
шностьта на

една

въздушна

маса, предпоставката

е сжществу

ването на една термична или влажнолабилна въздушна маса.
Разразяващиятъ факторъ е фронталната повръхность: тя може
да предизвика или принудено издигане (даже и при стабилно
наслоени маси), или турбулентно разразяване.
Процеситt, които по д го т в я т ъ зараждането на порой
нитt валежи, ставатъ главно въ областитt между бароме
тричнитt максимуми и минимуми, въ така нареченитt „низини"
и „седловини". Тъкмо въ тtзи междини се намиратъ слабитt
горни фронтове и първитt членове на една циклонална фами
лия. Затова, барометричнитt низини и седловини еж типични
области на нестабилно състояние на въздушнитt маси. Ето
защо, както ще видимъ, за България се установява общо отъ
изследванията, че всtки периодъ съ интензивни порои се
предшествува отъ едно такова барично разпредtление, при
което България попада повече или по- малко въ область между
барометрични максимуми и минимуми. Това показва, че именно
въ такива области се създаватъ условия за лабилизиране, Ш}
единъ или другъ начинъ, на нъздушнитt маси. Напримtръ
много ясно е изразено следното състояние. Когато презъ лtИзвес1ия на Бълr. геоrр. д·во
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тото

върху

фронтални

континента

започва

повръхности,

съ

да

обща

се

движи

посока

една

отъ

серия

отъ

западъ къмъ

изтокъ, и Източна или Югоизточна Европа се намира въ едно
неутрално барично положение, е най-голtма вtроятностьта да

се образуватъ порои. Обикновено въ такива случаи, въздуш
нитt маси върху Източна или Югоизточна Европа с.ж по-топли
(субтропични или трансформирани полярни маси) отъ нахлува
щитt отъ западъ или северозападъ полярни или морски по
лярни

маси,

сравнително

дълго

време

с.ж

стояли въ покой

при интензивно слънчево грtене и на голtми пространства и
височини с.ж термично или влажнолабилни. Тогава, отъ пър
витt слаби горни фронтове или по-късно, предъ самата главна
фронтална повръхность се образуватъ интензивни поройни
валежи.

Отъ тука, по обратенъ п.жть, отъ една страна възъ основа
на установени

въ

миналото

периоди

съ

интензивни

порои

въ

България и отъ друга страна възъ основа на разглеждания
на съответнитt периоди отъ синоптични карти, могатъ да се
установятъ

и

схематизиратъ

дадени

синоптични

състояния,

при които се развиватъ поройнитt валежи въ България. При
тtзи разглеждания, обаче, не само трtбва да се обърне вни
мание на баричното състояние преди и презъ време на пороитt
и на наст.жпващитt фронтални повръхности (тtхното появя
ване, типъ и разпространение), но еж.що така и на разпредt
лението на въздушнитt маси върху Европа и то главно на
живота и свойствата на масата, която стационира надъ Бъл
гария преди и презъ време на поройния периодъ. Отъ тука
е

ясно,

че

за

да се

откриятъ

чинитt за появяването

на

и установятъ

точно

поройни валежи,

макропри

трtбва подробно

да се проследятъ процеситt, които се извършватъ (и то въ
цtла Европа) преди започването на поройния периодъ, главно
разпредtление на налtгането и движението на въздушнитt
маси и фронталнитt повръхнини.
Освенъ това, много важно е да не се изпускатъ предъ
видъ и нtкои маловажни нагледъ причини. При тtзи процеси
важи

винаги

условието,

че

малки

причини

могатъ

да

иматъ

голtми следствия. Това ще стане ясно съ следния примtръ
Върху България с.ж станционирали презъ лtтото сравнително
дълго време въздушни маси въ областьта на единъ антицик
лонъ (обикновено периферията му). Постепенно маситt с.ж
се нагрtвали или даже преrрtвали въ долнитt слоеве, а еж.що
така обогатявали и съ водни пари. Така се е достигнало до
лабилизиране на въздушнитt маси въ хоризонтално и верти
кално направление. Тtзи маси биха стояли така дълго време
въ покой, безъ да се разрази тtхната нестабилность, ако нtма
причини за това. Причинитt за разразяването моrатъ да б.ж
датъ, на пръвъ поrледъ,

очаква

отъ

тtхъ

нищожни и

(слаби

нищо да

не

може

да се

оклудирани циклони или фронтални
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повръхности, които не преминаватъ презъ страната, а обикно
вено доста на северъ), но въ замъна на това, тъ моrатъ да
б.ждатъ

много подходящи и напълно достатъчни да породятъ

rолъми ефекти. Напримъръ, много често се случва да се раз
рази въ България едно такова състояние, поради края на една
фронтална повръхность, която засъrа само Унгария, Ромъния
и Югозападна Русия и се предвижва съ обща посока отъ западъ
къмъ изтокъ. Това показва, че е нуженъ само единъ нищоженъ
импулсъ на нъкое мъсто въ въздушната маса, за да се „инфи
цира"

тя и да

се

породятъ възходящи движения въ нея и то

съ rолъма мощность. Ясно е, че въ този случай rолъма роля
за по-нататъшното разразяване на нестабилностьта ще иrраятъ

тереннитъ особености на мъстата (главно възвишенията и пла
нинитъ), които въ България с.ж на лице и особено чувстви
телно деформиратъ нормалното развитие на процеситъ.
'
Има обаче случаи, при които, въпръки ясно изразено
смущение, нестабилностьта не се разразява никакъ или се
разразява много по-слабо, отколкото може да се очаква. Това
показва, че иrраятъ роля и други фактори, които не моrатъ
направо да се установятъ: напримъръ, броятъ и разпредълението
на кондензационнитъ ядра въ въздушната маса или високи
инверзии,

които

въ

момента

моrатъ да

се установятъ само

чрезъ директни аеролоrични изследвания и пръчатъ на конв~к
цията на въздушнитъ маси.
Отъ това се вижда, че образуването на поройнитъ ва
лежи зависи преди всичко отъ това, какъвъ въздухъ, съ

какви

свойства, се е формиралъ върху страната, а не само отъ типа,

интензивностьта и скоростьта на фронталнитъ повръхнини,
които действуватъ разразяващо.
2. Въ настоящата работа ние сме изследвали периоди съ
най-интензивни поройни валежи въ България за времето 1931
-1937 r., презъ месецитъ априлъ до октомврий включително.
Такива случаи се явяватъ на брой 124 съ общо 201 дена.
Цельта при избирането на най-интензивнитъ и разпространени
поройни валежи въ България, и то презъ лътото е, да се под

бератъ по-типични прояви на процеситъ, за да се получатъ по
tози начинъ по-чисти характерни резултати. А още и за това,
защото презъ този периодъ отъ годината работятъ въ Бъл
гария самопишущитъ дъждомърни апарати, които даватъ ука
зание за интензивностьта на поройнитъ валежи (и изобщо на
валежитъ) и за Т'вхната честота. За този периодъ Ц. М.
раз
полага съ подробнитъ синоптични всъкидневни картини на Ме
теорологичната служба въ С. С. С. Р., която презъ това време е
нанасяла върху картитъ разположението на фроталнитъ повръх
ности и въздушнигв маси въ цtлото северно полукълбо.
Изследванията с.ж извършени по следния начинъ. Пред
варително с.ж опредълени периодигв съ интензивни поройни
валежи по валежнитъ тетрадки на Ц. М. И. и даннитъ на
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метеорологичнит-в станции въ България. Както казахме, избра
нит-в валежни периоди съ порои еж общо 124 за дадения
периодъ, съ времетраене отъ 1 до най-много 5 дена. Следъ

това, вс-вки единъ отъ т-взи периоди се изследва,

независимо

отъ времетраенето му, съ помощьта на поменатит-в синоптични
карти,

като

се

проследява развитието на

всички макропроцеси,

не само презъ време на валежит-в, но въ зависимость отъ
скоростьта на протичане на процесит-в и н-вколко дена (2 или
3) преди започването на валежит-в.
Интересно е да се отбележатъ резултатит-в отъ едно
предварително

статистическо изследване

за

връзката

между

периодит-в съ поройни валежи и т-взи съ най-високи темпера
тури презъ месецит-в. Като се проследи следъ какви темпера
турни периоди настжпватъ пороит-в, се вижда, че около една
трета (43 отъ ] 24 случаи) отъ избранит-в отъ насъ периоди
следватъ непоср-вдствено следъ най-високит-в температури презъ
месеца. Обаче, останалит-в 81 случаи не даватъ никаква връзка
съ периодит-в на максималнит-в температури. Ако обаче просле
димъ за т-взи случаи, какво е отношението имъ къмъ абсо
лютната

и

относителна

валежность,

идваме до много интересни

резултати. Установява се, че т-в обикновено настжпватъ следъ
периоди съ значителна влажность (предимно абсолютна) и зна
чително високи температури (макаръ и не абсолютно макси
мални за месеца). Н-вма случаи на периоди съ интензивни
порои, които

да

настжпватъ

следъ

сравнително низки темпера

тури и влажности. Това идва да потвърди факта, че най-благо
приятна за развитието на порои е комбинацията отъ сравни
телно високи температури и влажности върху дадено м-всто.
Върху България това състояние настжпва, когато по-дълго
време

еж

стационирали

тропически въздушни

маси, или когато

полярнит-в маси еж се задържали по-дълго време (при анти
циклонално състояние) върху нагр-втата презъ л-втото почва
(предишенъ поляренъ и предишенъ морски поляренъ въздухъ).

Въ т-взи случаи надъ България се създава най-лесно термична
и влажна неустойчивость на въздушнит-в маси. Интересно е,
че факторит-в температура и влажность могатъ взаимно да се

прекомпенсиратъ. Това следва
максимални

за месеца

отъ

температури

факта,
не

че

периодит-в

съдържатъ

и

съ

макси

мални за месеца влажности. Така че, въ този случай по-гол-вма
роля за разразяване на пороит-в играе термичната нестабил
ность. Въ другит-в случаи, именно при сравнително не
температури,

влажностьта взема преднина

високи

и тогава играе роля

влажнонеустойчивостьта на въздушнит-в маси.
Предъ видъ на всичко това, при изследванията на периодитt.
съ порои трt.бва да се установи, каква въздушна маса се на
мира въ България преди и презъ време на пороя и каква въз
душна маса я изм-вства. Направената статистика на въздуш
нит-в маси въ избранит-в дни съ интензивни порои дава след-
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нитъ резултати, които ни показватъ, ' при какви предхождащи
въздушни маси еж възможни най-интензивни поройни валежи
у насъ презъ лътото:

1. Тропически въздухъ: а) Континенталенъ тропи
чески вьздухъ - 66 . случая. Този въздухъ се формира пре
димно въ антициклонитt. на субтропичния поясъ и взаимодей
ствува на полярния фронтъ съ полярния въздухъ. Презъ лt.
тото квазиперманентнитt. субтропически антициклони еж зна
чително премt.стени по на северъ и затова презъ това време
се формиратъ и въ умt.ренитt. широчини маси, по свойства
подобни на тропическитt. маси, а поради силно нагрt.тата земна
повръхность могатъ да се формиратъ и значително на северъ.
При това, презъ лътото на сушата антициклоналнитt. състояния
еж изобщо малко устойчиви и интензивни и тропическитt.
въздушни маси най-често
се
образуватъ въ сравнително
краткотрайни области съ размитъ бариченъ релиефъ и слаби
вt.трове, а сжщо така и при поднормално (понижено) налt.гане.
Върху Балканския. полуостровъ тропическиятъ въз.п:ухъ идва
отъ Северна Африка, Арабия, Мала-Азия, а презъ лt.тото се
образуватъ подобни въздушни маси и върху него. б) Морски
тропически въздухъ

-

2

случая. Той заема сравнително рt.дко

Балканския полуостровъ. Формира се въ квазиперманентния
Азорски антициклонъ, или по-ръдко въ Срt.диземно море.
Пребиваването на тропически въздушни маси върху Бъл
гария

се

характеризира

съ

сравнително

висока

температура

на въздуха, висока абсолютна влажность и умърена относи
телна влажность и малка видимость. При наличностьта на тt.зи
елементи, въздушнитъ маси лесно се лабилизиратъ въ усло
вията на размититt. барични релиефи (слаби низини и седло
вини) при понижено атмосферно налъгане.

2. М о р с ки п оля р е н ъ в ъ з дух ъ - 24 случая и п р е .
дише нъ морс ки пол яренъ въздухъ 34 случая.
Морскиятъ поляренъ въздухъ идва върху България предимно
отъ западъ или северозападъ, като презъ лt.тото има началото
си въ северозападнитt. части на Атлантическия океанъ. Той се
отличава отъ "предишния морски поляренъ въздухъ"
че

вториятъ

иде

предимно

отъ

югозападъ и се

по това,

проявява

като

по-топла въздушна маса въ преднитt. части на депресиитt..

3.

То пълъ

к о н ТJИ н е н т _а л е н ъ

дух ъ 43 случая и
пол яре н ъ въздух ъ

поляренъ

въз-

пред и ш е н ъ конти не н та лен ъ
- 5 случая. Това е трансформиранъ

студенъ континенталенъ поляренъ

въздухъ,

който

настжпва

върху България отъ изтокъ или североизтокъ, достатъчно пре
грt.тъ върху сушата.

4. Т о п ъ л ъ к о н т и н е н т а л е н ъ в ъ з д у х ъ - 11
случая. Той е следющия етапъ на затопляне на топлия конти
ненталенъ

поляренъ

въздухъ.
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Освенъ това, установени еж нtколко случая на поройни
валещи при: квазиарктически въздухъ 3 случая, континен
таленъ арктически въздухъ 1 случай, предишенъ морски
арктически възду,хъ 1 случай и студенъ континенталенъ
поляренъ въздухъ - 2 случая.
За останалитt 9 случая не може да се опредtли точно,
каква въздушна маса е обхващала България. ИзrJ1ежда, че въ
случая

се

отнася до преходни въздушни маси, въ

момента на

.

превръщане.

Много интересно е изследването, при което се устано
вява, при какъвъ контактъ между въздушнитt маси най-често
се образуватъ фронтални поройни валежи надъ България.
Естествено е предварително да се очаква, че въздушнитt маси
отъ дветt страни на фронта трtбва да иматъ сжществено
различни механически и термодинамични свойства, за да про
тича цtлиятъ процесъ по-интензивно.
Презъ периода, който
ние изследваме, се получаватъ следнитt резултати:
1. Морски поляренъ въздухъ се предвижва отъ Западна
Европа къмъ България като студена въздушна маса (студенъ

фронтъ или _оклудиранъ циклонъ съ студенъ фронтъ) и нахлува
въ България, върху която има формиранъ континенталенъ тропи
чески въздухъ 53 случая. Отъ тtхъ 38 случая се падатъ

въ лtтото (юний, юлий, августъ), 9 въ есеньта
октомврий) и 6 въ пролtтьта (априлъ, май).

(септемврий,

·

Предишенъ морски поляренъ въздухъ отъ юrозападъ
нахлува върху България, кждето има формиранъ континента•
лень тропически въздухъ. Въ този случай, сравнително топлитt

2.

маси на морския

поляr:енъ

въздухъ

все

пакъ

се оказватъ по

студени отъ тtзи на континенталния тропически въздухъ 13 случая. Отъ тtхъ 7 се падатъ въ лtтото, а 6 - въ есеньта.
3. Морски поляренъ въздухъ нахлува въ квазитропи
чески въздухъ 4 случая.
4. Морски поляренъ въздухъ нахлува въ морски тропи
чески въздухъ 2 случая.
5. Морски поляренъ въздухъ отъ западъ или северо
западъ, като студена въздушна маса, измtства топълъ кон
тиненталенъ поляренъ въздухъ, който е достатъчно прегрtтъ
и лабилизиранъ върху сушата - 33 случая. Отъ тtхъ 15 слу
чая се падатъ въ лtтото, 15 - въ пролtтьта и 3-въ есеньта.
· 6. Предишенъ морски поляренъ въздухъ измtства топълъ
континенталенъ поляренъ въздухъ 13 случая. Въ този слу••
чай, предишниятъ морски поляренъ въздухъ, въ зависимость
отъ състоянието

се

явява

или

на

като

топлия континенталенъ поляренъ въздухъ,

топла

или

като

студена

въздушна

маса.

Отъ тtхъ 9 случая се падатъ въ лtтото, 3 въ пролtтьта
и 1 - въ есеньта.
7. Морски поляренъ въздухъ, като по-студена въздушна
маса, измtства предишенъ морски поляренъ въздухъ (топла и

Върху поройнитi; валежи

влажна въздушна маса надъ България)-:-

11

23
19

случая. Отъ тtхъ

случая се падатъ въ лtтото, 5-въ пролtтьта и 3-въ есеньта.

Предишенъ морски поляренъ въздухъ измъства топълъ

8.

континенталенъ въздухъ

- 8

случая.

9. Континенталенъ поляренъ въздухъ, като студена маса
отъ северъ, измtства континенталенъ тропически въздухъ 20

случая. Отъ тtхъ

пролtтьта и

10.
студена

3 -

Арктически
и

суха

1О

случая се падатъ въ лътото,

1 --

въ

или

морски

арктически

въздухъ,

като

въздушна маса, нахлува отъ северъ или северо

западъ въ топълъ континеталенъ поляренъ въздухъ
чая. Отъ тъхъ 7 случая се падатъ въ пролtтьта, 5
тото и

7 -

въ есеньта.

-

13 слу
въ лъ

въ есеньта.

Случаитъ, които еж сравнително по-р·J:щки и настжпватъ
или при по-специални условия на лабилизнране на въздушната
маса надъ България или при сложни случаи на фронтални по
връхнини върху Европа, еж следнитъ: студенъ континенталенъ
въздухъ нахлува въ предишенъ поляренъ въздухъ

(2

случая),

континенталенъ тропически ( 1 случай), континенталенъ аркти
чески въ топълъ континенталенъ поляренъ (3 случая), конти
ненталенъ арктически въ континенталенъ тропически (2 случая),
преходенъ

арктически

въ

топълъ

континенталенъ

поляренъ

случая), морски поляренъ измъства квазиарктически (2 слу
чая), тропически изм·вства топълъ континенталенъ поляренъ
(2 случая), предишенъ арктически нахлува въ континенталенъ
тропически (3 случая), предишенъ арктически нахлува въ мор
ски поляренъ (1 случай), тропически измъства предишенъ мор
ски поляренъ (3 случая на типиченъ топълъ фронтъ съ поройни

(3

валежи), континенталенъ поляренъ нахлува

ренъ

(1

въ

морски

поля

случай).

Отъ изложенитъ резултати се вижда, че най-чести еж
случаитt, съ интензивни поройни валежи въ България при фор
мирана въздушна маса отъ тропически континенталенъ въздухъ,

която се измtства отъ по-студената

въздушна

ския

отъ

поляренъ въздухъ,

нает жпващъ

маса на мор

западъ

или

северо

западъ Къмъ тъзи случаи може да се зачисли и необикно
вено интензивния порой отъ 1939 г., който предизвика па
метното наводнение въ Севлиевско (16-а). Доста голъмъ про
центъ представятъ и случаитъ, когато: а) Топълъ континен
таленъ поляренъ се измъства отъ морски поляренъ въздухъ,

б) Континенталенъ поляренъ измtства континентаJ1енъ тропи
чески въздухъ и в)
Морски поляренъ измtства предишенъ
морски поляренъ въздухъ ; този случай е интересенъ затова,
защото обикновено става при не много високи температури,
но затова пъкъ при значителни влажности. Това иде да потвърди
факта, че презъ лtтото, предишенъ морски поляренъ въздухъ

върху България

се

лабилизира

относно

влажностьта,

което
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компенсира влиянието на сравнително

по-низката му (отъ тро .

пическия въздухъ) температура.
Отъ всичко изложено може да се направи заключението,
че интензивностьта на процеситt и тtхната

скорость

витие се обуславя предимно отъ разликата въ

на раз

термодинамич

нитt свойства и състоянието на въздушнитt маси, които ле
жатъ отъ дветt страни на фронталната повръхность.

V.
Синоптични условия за интензивни поройни вале.щи
въ България
Както ка:=~ахме по-горе, синоптичниятъ анализъ е дока
залъ (а еж.щото се потвърждава и отъ нашитt изследвания),
че интензивнитt поройни валежи се предизвикватъ отъ фрон
тални повърхнини или отъ конвекции близо до фронталнитt
повръхнюш. Това не ще рече, обаче, че всtко преминаване на
фронтални повръхнини презъ дадено м-всто, непремtнно пре
дизвиква интензивни поройни валежи въ това мtсто. Понt
кога даже валежитt еж съвсемъ нищожни, въпрtки че фрон
талната повръхность е очертана много ясно. Следователно,
процеситt, които обуславятъ създаването на поройни валежи,
никакъ

не

еж.

толкова

прости,

а

еж.

съвокупность

отъ

много

благоприятни условия.
По-горе, при изучаване разпредt.лението

на въздушнитt
показахме кои
еж. най-благоприятнитt комбинации (поне както еж се проя
вили въ изс.11едвания отъ насъ периодъ) отъ въздушни маси
за създаване на поройни валежи въ България.
По съвършено сж.щия начинъ ние сме изследвали и
фронталнитt повръхнини, които раздtлятъ тtзи маси: тtх
ното зараждане, движение и типъ. Като раздtляме въ групи
всички всевъзможни случаи (по вида, мtстото на зараждането
имъ и движението) и като уср-Jщняваме всичt<и случаи отъ
една група, ние намираме нtколко срtдни типа, които се про
явяватъ много ясно по отдtлно и даватъ повече или по малко
интензивни поройни валежи въ България. 1) По с.жщия начинъ,
за всtки единъ отъ тtзи типове е намtрено и синоптичното
състояние, което го предшествува (2-3 дена преди поройния
валежъ), главно разпредълението на барометричнитt макси
муми и минимуми и разположението на съответнитt фрон
маси за създаване на

тални

поройнитt

валежи, ние

повръхнини .

Отъ нашитt изследвания се получава, че за създаването

на интензивни поройни валежи въ България (и по-общо надъ
Балканския полуостровъ) презъ изследвания периодъ отъ го-

1)

Тtзи „типове" еж взети за преrледность

установенитt отъ мноrо автори, така наречени

и нtматъ нищо общо съ

„типове време".

Върху поройнитt

дината, особена
зони въ Европа :

роля

играятъ

валежи

следнитъ
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главни

фронтални

1. Атлантически поляренъ фронтъ (карта 1). Смущенията,
които се пораждатъ върху него, даватъ около 60
отъ лът
нитъ интензивни поройни валежи въ България. Изобщо, отъ
положенията на Атлантическия поляренъ фронтъ върху За
падна Европа презъ лътото зависи времето не само въ Западна
Европа, но, въ много случаи, и върху Балканския полуостровъ.
Образуванитъ върху този фронтъ смущения се разпространяватъ
съ сравнително голъма скорость на изтокъ и предизвикватъ до
ста бързи промъни на Еремето въ цъла Европа. Много важна е
констатацията (която лесно се вижда), че циклонитъ, породени на

%

тази фронтална повръхность и оклудирани по на изтокъ отъ
нея, пристигатъ въ Източна Европа презъ лътото, като „остри"

студени фронтове. Различнитъ разположения на Атлантическия
поляренъ фронтъ въ Западна Европа пораждатъ, всъко едно,
характерни подвижни фронтални повръхнини, различни както

по форма, така и по начина на движението си. Това ще видимъ
по-нататъкъ

въ западния и северозападния типъ
повръхнини, които нает жпватъ върху България.

фронтални

2. Намърениятъ отъ А ска на з и й (17) европейско - ази
атски клонъ на полярния фронтъ, който минава отъ Бъло Море
до Сръдния Уралъ (карта 2). Той дава, следствие „изострянето"
на стари

оклудирани циклони,

ненталенъ

поляренъ

въздухъ

при
съ

срещата

на студенъ конти

континенталенъ

тропически

въздухъ, едно усилване на смущенията надъ Черно море и
Южна Русия. Освенъ това, той дава и новообразувания въ
Южна Русия, които сравнително много бавно се премъстватъ
на западъ и предизвикватъ поройни валежи въ Южна Русия
и източнитt, части на Балканския полуостровъ. Доста чести и
съ особено интензивни прояви презъ лътото еж и случаитъ,
когато следствие усиления Сибирски антициклонъ, арктически
ятъ фронтъ слъзе по на югъ и се слъе съ този клонъ. Тогава
нает жпва завихрюване на фронталнитъ повръхнини въ Русия,
които обхващатъ цъла
доста

дълги

периоди,

Източна

съ

условия

Европа и

тогава нает жпватъ

подходящи

за

пораждане на

поройни валежи.

3. Азиатски поляренъ фронтъ (карта 3). Той, както личи
по изученитъ смущения, като че ли продължава още на западъ
отъ Мала Азия, минава презъ южнит·в части
полуостровъ и Италия и свършва нъкжде въ
земно море. За точното установяване на тази
дими още по-подробни и уточнени изучвания.
повръхнина

дава

началото

на

смущения,

на Балканския
западно Ср·tди
зона еж необхо
Тази фронтална

които

често

посеща

ватъ Балканския полуостровъ и нъкои отъ тъхъ, особено презъ
пролътьта и есеньта, способствуватъ за нает жпване на по
ройни валежи.
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Така че, циклонитъ и движещитъ се съ тъхъ фронтални
повръхнини, които даватъ поройнитъ валежи въ България, се
образуватъ предимно на тъзи три главни фронтални зони. По
този начинъ тъ се раздt.лятъ на нъколко типа и подтипа,
които се характеризиратъ

не

само

по вида,

формата и раз

про.::транението на фронтоветъ, но и по синоптичното състоя
ние, което ги предшествува. Тъзи типове еж следнитъ:
1. Западенъ типъ.
При този типъ, фронталнитъ повръхнини се зараждатъ
върху западнитъ или северозападни бръгове на Европа и
иматъ общо движение отъ западъ къмъ изтокъ. Това еж сту
дени фронтове или оклудирани циклони

отъ типа на студенъ

фронтъ. При всички подтипове, на изтокъ отъ фронталната по
връхнина е разположена топлата въздушна мае а (обикновено
континенталенъ тропически въздухъ или прегрътъ континен
таленъ поляренъ въздухъ), а на западъ-студената въздушна
маса (обикновено морски поляренъ въздухъ и доста ръдко
морски арктически въздухъ). Всички фронтове се движатъ
сравнително доста бързо и при настжпването си къмъ изтокъ
постепенно се „изострятъ".
По формата на фронталнитъ повръхнини, пжтищата на
циклониг.в и предшествуващото поройнитъ валежи барично раз
предъление, могатъ да се различатъ 4 подтипа:
Подтип ъ 1 (карта 4). Това еж обикновено студени
фронтове. Циклонит1, се движатъ въ Северна Европа по пж тя
IVa на van Bebber. Фронтоветt. еж насочени обикновено по
меридианитъ и върху Балканския полуостровъ еж ориентирани
отъ северъ къмъ югъ. Случватъ се презъ ц·.влото лъто.
Предшествуващето синоптично положение ( обикновено

дена преди валежа) е следното (карта 5). Високо н.алъ
гане въ Сръдиземно море (на западъ отъ Италия) и въ Русия,
а низко налъгане въ Балтийско море и Мала Азия. Оклудиранъ
циклонъ отъ типа на студенъ фронтъ съ центъръ въ Дания.
Характерно е присжтствието на хиперболична точка въ Ромъ
ния, при което осьта на свиването е насочена обикновено отъ
северозападъ къмъ югоизтокъ. Присжтствието на източния

2-3

антициклонъ

осигурява

постоянниятъ

притокъ

на

топли конти

нентални маси, така че фронтътъ се явява върху Балкан
ския полуостровъ като ръзко очертанъ студе.нъ фронтъ, съ
всички

последствия отъ това.

Подтип ъ

11

(карта

6).

Това еж обикновено оклудирани

циклони отъ типа на студенъ фронтъ. Циклонитъ се движатъ
въ Северна Европа по пжтя IV в. Фронталнитъ повръхнини

достигатъ доста на югъ и пресичатъ Срt.диземно море. Случ
ватъ се обикновено презъ пролt.тьта и лътото.
Предшествуващото

синоптично

положение

е

следното

(карта 7). Високо налъгане въ Русия и източно Сръдиземно
море, низко налt.гане въ Сръдна Европа. Балканскиятъ полу-
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островъ се намира въ неутрална барична область. Оклудиранъ
циклонъ върху Белгия и Холандия, чийто фронтъ пресича цtла
Срtдна Европа и Срtдиземно море.
-~;;,il_••,
Под ти п ъ III (карта 8). Фронтална повръхность, която
въ южнитt си части е ясно изразенъ студенъ фронтъ, а въ
севернитt

-

оклузия,

като студенъ

фронтъ.

Циклонитt

се

движатъ приблизително по .паралелитt въ Северна Европа, по
пжтя 11. Върху Балканския полуостровъ фронталнитt повръх
нини еж ориентирани обикновено отъ западъ къмъ изтокъ.
Предшествуващото синоптично положение е следното
(карта 9.) Високо налtгане надъ Срtдна Европа и Мала Азия,
а низко налtгане въ Русия, Северно море и срtдната часть
на Срtдиземно море. Балканскиятъ полуостровъ съ намира въ
неутрална барична область. При движението си къмъ изтокъ,
южната часть на фронталната повръхность се огъва къмъ за
падъ и подъ влиянието на антициклона въ Срtдна Европа,
който изпраща студени въздушни маси все по на югъ, се изо
стря постепенно като главенъ студенъ фронтъ.
Подтип ъ IV (карта 10). Това еж обикновено пакъ окло
дирани циклони, които при премtстването си къмъ изтокъ се
превръщатъ въ студени фронтове. Циклонигв се премtстватъ

презъ Срtдна Европа отъ западъ къмъ изтокъ. Въ последнитt
си стадии, фронтоветt се насочватъ по меридианитt. Случватъ
се най-често презъ есеньта.
Предшествуващото синоптично положение
е
следното

(карта 11). Високо налtгане въ Русия, което обхваща съ края
си и Балканския полуостровъ, г. низко налtгане върху Англия
и източно Срtдиземно
Срtдна Европа.

2.

море.

Циклонътъ

се

оклудира

над~

Северозападен:ь тит,.

При този типъ, фронталнитt

повръхнини

се

зараждатъ

главно върху северозападнитt брtгове на Европа и се движатъ
отъ северозападъ къмъ югоизтокъ. Това еж обикновено въ
началото оклудирани циклони отъ типа на студенъ фронтъ.
И при двата подтипа, които се явяватъ, на изтокъ отъ фронта
е разположена топлата въздушна маса (въ този случай най
често прегрtтъ континенталенъ поляренъ въздухъ}, а на западъ
отъ пего

-

студената въздушна маса (тукъ :'!.ного често сту

денъ арктически или морски поляренъ въздухъ). Всички фрон
тални повръхности се движатъ сравнително бързо и предиз
викватъ по пжтя си интензивни поройни валежи.

По формата на фронталнитt повръхнини и баричното раз
предtление при зараждането имъ, се различаватъдва подтипа.
Подтип ъ 1 (карта 12). Това еж обикновено оклудирани
циклони, които

къмъ

юrоизтокъ

се

превръщатъ въ чисти сту

дени фрон,тове. Циклонитъ се движатъ по пжтя III. Върху
Балканския полуостровъ фронтоветt обикновено еж ориенти-
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рани отъ североизтокъ къмъ юrозападъ. Случватъ се най-често
презъ Л'ВТОТО.
Предшествуващото синоптично положение е следното
(карта 13). Високо нал1,гане между Черно море и Каспийско
море и върху бр1,rовет1, на Северозападна Европа, а низко
нал1,rане върху източно Срi,диземно море и на северозападъ

отъ Скандинавския полуостровъ. Забележително е, че при този
случай, между т1,зи главни максимуми и минимуми много често
се

случватъ

вторични локални максимуми и минимуми, или пъкъ

изобаритъ еж. успоредни и иматъ посока отъ юrозападъ къмъ
североизтокъ. Циклонътъ се оклу дира най-често още въ Северно
моrе.

Подтип ъ

11

(карта

14).

Това еж. силно изразени студени

фронтове, които следъ преминаването си предизвикватъ чувстви•
телно понижение на температуритъ презъ лътото. Циклонит·I,
се

движатъ

отъ

северозападъ къмъ

юrоизтокъ и преминаватъ

презъ Балканския полуостровъ. Този подтипъ се характеризира
съ това, че много често едновременно се зараждатъ 2-3
еднакви по форма и успоредни фронтални повръхности, които
предизвикватъ върху Балканския полуостровъ стихийни по
ройни валежи.
Предшествуващото синоптично положение е следното
(карта 15). Високо налt.гане въ Русия и Испания, а низко на
лt.гане въ Сръдна Европа. При това разпредъление Балкан
ския полуостровъ попада въ една барична низина, кж.дето
конвергентнитt. движения спомагатъ за силното лабилизиране
на въздушнитt. маси. Въ полето на налъгането има хипербо
лична точка, която е приблизително надъ Югославия. Осьта
на свиването обикновено минава отъ северозападъ къмъ юго
изтокъ и фронталнитъ повръхности еж. разположени перпен
дикулярно на нея. Това води до приближаване на изотермнитъ
повръхности и бързо превръщане на фронта въ ясно изразенъ
сту денъ фронтъ.

3.

!Оzозаr.аден:ь

типъ.

При този типъ фронталнитъ повръхнини и циклонитъ се
зараждатъ въ Генуезкия з~ливъ или западно Сръдиземно море.
Тъ се движатъ къмъ североизтокъ или къмъ изтокъ. И при
двата подтипа, между топлия и студения фронтове на младия
циклонъ

е

разположенъ

тропически

въздухъ; па западъ

отъ

студения фронтъ се намира студената въздушна маса (обикно

вено морски поляренъ въздухъ), а на изтокъ отъ топлия фронтъ
- топлата въздушна маса (предишенъ морски поляренъ или
предишенъ континенталенъ поляренъ въздухъ).
По типа на фронталнитъ повръхнини и по пж.тищата на
циклона,

се

различаватъ

два

подтипа.

Подтип ъ I (карта 16). Циклонитъ се движатъ отъ юго
западъ къмъ североизтокъ по пж.тя V-в., минаватъ презъ Бал-
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канския полуостровъ

и предизвикватъ бързо падане на налt

гането.

Подтип ъ II (карта 17). Това еж оклудирани циклони,
всъки единъ отъ които се предшествува отъ слабъ топълъ
фронтъ. Циклонитt се движатъ по п.ж тя Vd и предизвикватъ
бързо и сравните.1шо голъмо падане на налъгането.
И двата подтипа предизвикватъ поройни валежи въ Бал
канския полуостровъ почти само презъ есеньта. Много инте
ресно е, че ако тъ се явятъ презъ лtтото, даватъ най-често
умърени до силни обложни валежи въ една доста голъма
область.
И въ двата случая,

предшествуващото синоптично поло

жение е следното (карти 18а и 186). Високо налъгане върху
Полша и Прибалтийскитъ държави, а низко налtгане върху
Италия и Черно море. Осьта на свиването е насочена по по
сока западъ-изтокъ и хиперболичната точка се намира върху
Балканския полуостровъ. Въ този случай, върху него се съз
даватъ много благоприятни условия за пораждането на влажно
неустойчивость на топлия морски поляренъ въздухъ. Налъга
нето силно пада съ приближаването на циклона, обаче порой
нит·в

валежи

започватъ

само

тогава,

когато

наст.жпи

ясно

очертаниятъ студенъ фронтъ.
Тукъ тръбва да се отбележи и единъ много важенъ
фактъ, установенъ при нашитъ изследвания. Циклонитъ отъ
югозападния тиnъ иматъ обикновено своя последенъ стадий
върху Южна Русия или Черно море, кждето се проявяватъ
като слаби оклудирани циклони. Тъзи слаби фронтове, обаче,
се възобновяватъ при подходящи

условия върху европейско

азиатския клонъ на полярния фронтъ. Така се образуватъ нови
фронтални повръхнини, които могатъ въ известенъ смисълъ да

се считатъ като .новообразувани".
Новообразувани циклони и фронтове.
Това еж. оклудирани циклони и чисти студени фронтове,
които се проявяватъ главно презъ есеньта. Отъ мъстото на
зараждането си (върху южна Русия и Черно море), тъ много
бавно се предвижватъ на северъ или северозападъ. Презъ

това време върху Балканския полуостровъ най-често се намира
предишенъ

континенталенъ

Подтип ъ
топлия

секторъ

I
е

(карта

поляренъ

19).

насоченъ

въздухъ.

Оклудирани циклони, на които

отначалото

къмъ

североизтокъ,

които много бавно се движатъ къмъ северозападъ и засtгатъ
източната часть на Балканския полуостровъ.
Предшествуващото синоптично положение е следното
(карта 20). Високо налъгане надъ Франция и низко налъгане
върху Прибалтийскитъ държави и Мала Азия.
Под ти п ъ II (карта 21 ). Студени фронтове, кQито въ
посока североизтокъ къмъ югозападъ пресичатъ Югоизточна
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Европа. Образуватъ се

следствие

сту денъ континенталенъ

поляренъ

постоянното
въздухъ

и

нахлуване на

срещата

му

съ

южни, по-топли въздушни маси. · Циклонътъ постепенно се за
вихрюва и въ това състояние е сравнително доста стабиленъ.

Предшествуващото синоптично положение е следното
(карта 22). Високо нал-вгане въ Западна Европа и низко на
л-вгане въ Русия. Въ повечето случаи . изобарит-в еж доста
неправилно

изгънати

и

вървятъ

почти

меридионално

презъ

Балканския полуостровъ.
Заключение
Както се вижда отъ т-взи изследвания, причинит-в за по
раждането на поройни валежи еж толкова различни, че много
често

не могатъ

да

Съ положителность

се

различаватъ въ комплекса отъ явления.

обаче

могатъ

все

пакъ да се изведатъ

н-вкои основни положения, които лежатъ въ основата на т-взи
процеси. Т-в еж :

1. Наличность

·
на фронтална повръхность (обикновено

студенъ фронтъ ). При разразяване на извънредно интензивни
порои се установява, че т-в се дължатъ на различни комби
нации отъ различни по форма и типъ фронтални повръхности,
които едновременно настжпватъ къмъ даденото м-всто. Именно
при т-взи случаи, които еж много чести, тр-вбва да се разгра
ничатъ отд-влнит-в фронтални повърхности.

2. Наличность на подходящо разпред-влени и лабилизи
рани, богати съ вод.ни пари въздушни маси предъ фронтал
ната

повръхность.

3.

Наличность на подходящо разпред-вление на баричнит-в

максимуми и минимуми, при което България попада почти ви
наги въ „неутрална·' барична область, която с най-подходяща
за термично или влажно лабилизиране на въздушнит-в маси.

4. Наличность на ПОДХОДЯЩИ теренни особености, които
въ

много

случаи

подпомагатъ

и

усилватъ

разразяването

на

процесит-в.

Като се иматъ предъ видъ т·взи първи и важни условия,
изследванията
тъкъ,

като

се

могатъ

да

взематъ

се

разчленятъ

предвидъ и

и

много

уточнятъ по-ната
други

коригиращи

условия. Цельта на настоящото изследване е да се даде
единъ пжть за вникването въ т-взи, колкото сложни, толкова
и важни процеси въ атмосферата.

Централенъ Метеорологически Институтъ
София, февруарий

1940

година.
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Жури.

OBER DIE SCHAUERNIEDERSCHLAGE.
(Mit Beriicksichtigung der Niederschlage in Bulgarien)

Von Dr. L. Kr astanov.
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Versuch gemacht, die
Hauptziige fiir eine allgemeine Untersuchung der Schauerniederschlage in Bulgarien zu geben.
Zunachst wurden die Schauerniederschlage in Sofia statistisch untersucht. Es wurde festgestellt, dass die lntesitat sich
ziemlich regelmassig mit der Zeitdauer vermindert. Ausserdem
wurden auch die s. g. ,,Niederschlage mit mittleren Intensitat" filr
verschiedenen lange Zeitintervalle definiert.
Nachher wurden auch die Hauptbedingungen fiir die Weiterentwicklung der mikrometeorologischen Prozesse, welche die
Schauerniederschlage verursachen, dargelegt. Auf Grund ahnli-
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cher Betrachtungen, wie diejenige von Findeisen, wurden die
Bedingungen fiir die Niederschlage allein von Graupel bzw. von
Schauerregen angegeben.
Endlich wurden synoptisch die Wetterlagen verf olgt, bei
denen sich diese Prozesse entwickeln und auch ein Versuch
gemacht um dieselben zu typisieren. Auf Grund der Ausbreitungsrichtung und nach dem Тур der Diskontinuitatsflache wurden vier Haupttype bestimmt:
Die Hauptresultate der letzteren Untersuchung sind folgende:
1. Anwesenheit einer Diskontinuitatsflache (meistens eines
Kaltfronts). Die starksten Schauerniederschlage sind eine Folge
der Komblnation aus nach Form und Тур verschiedenen Diskontinuitatsflachen, welche sich gleichzeitig gegen das gegebene
Geblet bewegen.
2. Anwesenheit einer passenden Verteilung von labllisierten
und reichen an Wasserdampf Luftmassen vor der Diskontinuitatsflache.
3. Anwesenheit einer passenden Verteilung der Hoch- und
Тiefdruckgeblete, wobei Bulgarien sich fast immer in einem „neutralen" Geblet befindet, welches besonders giinstig fiir eine termische und feuchte Labllisierung der Luftmassen ist.
4. Anwesenheit passender Gelandegestaltung, welche in
vielen Fallen die Ausblldung dieser Prozesse begiinstigt und
verstarkt.

Върху поройнитt валежи
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Катастрофалното_
р. Росица въ

наводнение

1939

на

г.

отъ

Инж. Б. Анzеловъ

Съ подкрепа отъ управителното т-вло на дружеството
"Червенъ кръстъ", къмъ което изказваме нашата гол-вма при
знателность, ние имахме възможность скоро следъ стихийното
нав9днение на р. Росица да обходимъ нейното легло и да раз
гледаме причиненит-в бедствия.
. , Картината, очертана отъ близко изследване на катастро
фата, е ужасяваща. Неимов-врна е за чов-вшкит-в очи, височи
ната на която водит-в еж стигнали и силата съ която т-в еж ру
шили. Кротката балканска р-вка, следъ единъ неописуемъ по
роенъ дъждъ, се е обърнала на хищенъ демонъ, бушуващъ въ
продължение

на

три

часа, и

е нанесла

поразителни поражения.

Причината за наводнението, неговата ярость и нанесени
бедствия, както и заключенията ни отъ т-взи р-вдки природни
стихии, ние ще изложимъ последова:ге.тiно.

1
Името на Росица

Произходътъ на красивото и нежно име на р-вка Росица
безспорно, е единъ интересенъ въпросъ.

На първо м-всто тр-вбва да .отбележимъ . явната.. връзка
между Р о с и ц а и славянската дума р о с а, и че р-вката дълго

·

време е носила име Р о с и т а.

До най-високиятъ връхъ на Стара-планина Фердинандовъ
връхъ (Юмрукъ-чалъ), южно отъ Марагедикъ, отдето започ
ватъ началнит-в р-вкички на Росица, е минавалъ проходътъ отъ
древния Philippopolis (Пловдивъ) презъ Балкана за Nikopolis
ad Istrum (Никюпъ) и отъ тамъ къмъ Дунавъ. ,,М-встото на
прохода се нарича Русалиит-в или Русалскит-в гробища". "Отъ
това: · име (Русалиит-в), пише К. Иречекъ 1), заедно съ българ
ския членъ е произл-взълъ Каницовия Rosalita-pass, който__ _g>:!,щаме въ всички по-нови карти". Въ руската карта сжщото
м-всто е означено „Розалито поле". И Иречекъ продължава:

1) -

Плтування по България,

1899

г., стр,

372.
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,,малко

по-на югъ отъ тукъ (Русалскитt гробища) извира са

модивския кладенецъ
хоро"

;

тамъ казватъ самодивитt играели своето

...

Въ славянската митология нимфитt на изворитt и ручаитt се наричатъ Рус а л ки.
В1, всички споменати имена : роса, Росита, Росица, Русалки,
па даже и ручей се съзира общъ славянски езиковъ коренъ, което
дава основание да се мисли, че името Росица е с л а в я н с к о.

Проф. Ст. Младеновъ дава следното филологическо обя
снение за произхода и значението на името Р о с и ц а, 1) което
е образувано отъ коренната сричка р о с и типичния славянски

суфиксъ и ц а, особено честь
Марица, Сушица, Бtлица и пр.
,,Въ

ность,

староиндийския езикъ

сокъ",

rаsа

въ

имената на рtки, като

r а s а -s

сжщ. м. р. значи теч

сжщ. ж. р. ,,мокрота".

,,Подобенъ коренъ

може да е имало нtкакво тракийско име, па споредъ него по

народна етимология да е било образувано отпосле име
отъ славянския коренъ

rоs

Росица

въ рос-а".

Проф. Младеновъ счита, че и името на р. Видима 2), глав·
ниятъ притокъ на Росица, е еж.що отъ тракийски произходъ,
,,Името Видима, пише той, произлиза отъ тракийското Udima,

което ще да е значело просто

"вода, рtка".

Индоевропейскиятъ коренъ ut=вода, каквото значи и ста
рщ·ръцкия u&-wp, е перифразиранъ на u d и съ суфикса i m а
става

Ud-imа=Видима= вода, рtка.
По р. Росица · е запазено и тракийското име Б а р а на
единъ малъкъ неинъ притокъ, който се влива при селото съ
еж.що име. Такова име носи и друга съседна рtкичка притокъ
на Осма, а то често се срtща ·въ плtвенско за назоваване
малка рtкичка или прокопана вада. А въ тракийското име
· варуо$, Маруо$, отгдето произлиза Бар а се крие индоевропей
_ския _!{Оренъ mar съ значение рtка, вода, мочуръ.

Шосето Севлиево-Ловнидолъ пресича рtкичката В и ли я
въ Севлиевско, а въ Търновско има В иди н с к о - де р е.
Отъ запазенитt старинни имена въ басейна на Росица

следва да се заключи, че тtзи мtста еж били населявани въ
далечната древность. Така се обясняватъ стариннитt останки
на крепости изъ тtхъ, за които пише Иречекъ въ своята без
смър~на книга, 3) както и г. Сава Поповъ въ своят!!, географска
книжка за Севлиево. 4 )
·

За рtка Росица говори още Арианъ при похода на Алексан_дра Македонски в~ 335 год. пр. Хр. противъ трибалитt и
1 ) Имената ' на десеть български рtки. Сп. Б. А. Н.,

книга Х, 1915 r.

Имената на още десеть български рtки. Сп. Б. А. Н., кн.
3 ) Пжтувания по България. 1899 r. стр. 896,
4) Севлиево и Севлиевско, 1936 1."·

~)

XVI, 1918 r.
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илирийцитi,. Следъ като „превалилъ върха (Алекс. Великий)
тръгналъ напредъ презъ Хемусъ противъ трибалит1, и пристига
до р 1, кат а Лиги н ъ (Лtiy1vo$), тая рi,ка отстои отъ Дунава

по посока къмъ Балкана на три деня п.жть" 1 ) При - тази рi,ка
Алескандъръ разбилъ трибалит1, и следъ това се оп.жтилъ
срещу гетит1,.
Рi,ката Лигинъ, при която е станалъ боя между войскитi;
на Александъръ Македонский · и трибалитi,, предполага се да
б.жде Росица (Н. Кiepert, For_
mae Orbls Antiqui, Illyricum et
Thracia) 2 ), макаръ че е много по-вi,роятно и по положение на
прохода, и по разстояние до Дунава, тя да отговаря на притока
й Видима.
Друго едно обстоятелство дава възможность да чер
пимъ еж.що

интересни сведения за

миналото на

нашата ръка

Росица; близо до нейното вливане въ Янтра е древното и зна

менито селище Nikopolis ad Istrum, чиито останки говорятъ за
Н'Вкогашното му величие.
.
,, Никополисъ е билъ основанъ, пише Проф. Б. Филовъ,
едва отъ императора Траяна между 106 и 116 г. сл. Хр. за
споменъ на неговит1, победи надъ дакитi,". 3) Безспорно, върху
по-старо нъкое тракийско селище, което е било пробенъ камъкъ
за условията на живота въ това мtсто. Въ новосъздадения
римски градъ скоро е започнало да се сi,че императорски брон
зови монети 4 ), върху много отъ които има изображения на

рtченъ Богъ, олицетворенъ на полуголъ, по.1.1улегналъ м.жжъ,
държащъ клонче

и

се

подпира

на урна,

изъ която

тече

вода

или пъкъ съ други н1,кои вариации.
г. Мушмовъ дава по нtколко монети съ изобразенъ рi,чнъ
Богъ, с1,чени въ Никополисъ, отъ императоритi, Antoninus Pius
(138-161 г. сл. Хр.), Commodus, Septimius Severus, отъ него

вата жена Julia Domna, отъ Caracalla, Geta, Macrinus, Diadumenianus (синъ на Macrinus) Elagabalus и отъ Gordianus Pius
(238-244 г.)
Изобразениятъ ръченъ Богъ върху всички

монети не е

старъ м.жжъ, както се дава за гол1,мит1, рi,ки; той е безъ брада,
или съ малка брада, отъ което нашия именитъ нумизматикъ

заключава, че атрибута ad Istrum на гр. Nikopolis (монетенъ
надписъ Ntкo'lt'oлe1тwv '1t'po$ laтpov или laтpw) означава името на
Росица. Знае се, обаче, че laтpw~ е древното име на голi,мия
Дунавъ и заради това е по-вi,роподобна мисъльта на Kanitz 5),
1 ) Анабазисъ на Александра - Извори за старата история отъ Г.
Кацаровъ, 1915 г. стр, 144.
2) Походътъ на Александра Великий къмъ Дунава отъ Г. Кацаровъ,
Период. сп. на Б. Кн. Д-во, кн. LXL, 1904 г.
3 ) Б. Ф и л о в ъ, Археологически паралели. Сб. Н. У., кн. XXVI, 1910
-11 г. Споредъ проф. Кацар о в ъ
История ·на София - Nikopolis ad
lstrum е основанъ отъ императора Траянъ между 101 и 106 год.
4 ) Н. Му ш м о в ъ. Антични монети на Балкански полуостровъ 1912 г.
5) La Bulgarie danublenпe, 1882 г.

-
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че Nikopolis е билъ безсъмнение главния градъ на об.ластьта,
която е граничила съ Дунавъ, отдето иде ad Istrum; или гръц
кото наръчие 'll"poc означава и „къмъ", т. е. 'll"poc J5rpov значи
къмъ Дунавъ.

Може

би] за да опредъли

по-ясно положението на

Ni-

отъ другитъ сж.ществуващи тогава градове съ еж.що
Птоломей (161-180 r.) е избралъ за атрибутъ името на

kopolis

име,
Балкана Niкo'l\"oлt$ ~ 11"ер1 ·д,µоu (Никополисъ при Хемусъ).
Отъ изложеното следва да се заключи, че

името на Ро

сица презъ времето на тракитъ и презъ римското владичество
остава ненапълно опредълено; но е безспорно, че тогава Росица
е била между обожаванитъ ръки, поради нейнитъ благодатни
води за земедълска промисъль на околното население, превозъ

и риболовство, съдейки отъ знацитъ по монетитъ около персо
нифицираното нейно божество. И друго заключение може да
се извлече. Като се приеме Росица да е носила презъ време
на Александра Македонски име Лигинъ (Лuy1vo$), а въ римско
време lstrum, то следва, че филологичното обяснение на Проф.
Младеновъ за произхода на името Росица отъ корена ros на
нtкоя тракийска дума става съмнително и трtбва да се счита,
че Росита, а по-кж.сно Росица, е славянско име дадено на рt
ката следъ заселяването на тtзи мtста отъ славяни къмъ пър
витt години на VI вtкъ (500 г.)
Най-стариятъ паметни~ъ, гдето срtщаме името на рtката,
е повестьта на Владиславъ Граматикъ за връщане мощитъ на
Св. Иванъ Рилски отъ Търново въ неговия монастир,р презъ
юний 1469 год. Ние предаваме описанието на Проф. Иорданъ
Ивановъ 1 ).
,,Шествието (отъ Търново) тръгнало на съверъ, изъ дер
вента край р. Янтра, и се запж. тило къмъ близкия градъ Ни
кополъ (сега знатни развалини до с. Никюпъ), дето и щtло да
пре~ощува. Преди това тt трtбвало да минатъ р. Росата (к.
н.); тя била · многоводна, та ги изплашила много, но като се по

молили на Бога, минали я безвредно. Това било къмъ „6 часътъ"
при преваляне на деня." Въ рж.кописнач~ служба на новия Св.
Иванъ Трапезнишки отъ Никифора и Иеротея отъ 1824 год.
срtщаме: у варош иже зоветсе Селви (Севлиево) близ Стару
планину что тече река зовомая Росита". 2 )
Съ име Р о с и т а е означена рtката въ картата на Sr

Sanson отъ 1660 г. и въ много други по-кж.сни карти като:
Le Theatre de la guerre de Vienne а Constantiпople par N. de
Fer отъ 1704 г., картата на Marsili 1730 г., на Nicolaum Vischer 1737 -1745 r., както и въ следващитt по-точни карти на
Fried, Wien отъ 1828 г., картата на Руския генераленъ щабъ
отъ 1828 г., на Weiss · отъ 1829 г. на Н. Кiepert 1853 г.
1)
2)

Св. Иванъ Рилски и неговия монастиръ.
Цоневъ

-

1917

г., стр.

45,

Описъ на р.жкописитt и старопечатни книги

библиотека въ София.

1910

г., стр.

380. ·

на Народ.
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Ami Boue1), който · е миналъ по тия мъста въ 1837 r., е
отбелязалъ ръката съ име Rousita или Rouschita; а F. Kanitz 2)
е билъ въ Селви въ 1871 rод. и пише за камения монстъ на
Rousitza.
Името Росица сръщаме за първи пж ть въ "землеописа
нието • на Неофита Хилендарца отъ 1835 r., дето четемъ; "Сев
лиево е rрадецъ малокъ, подъ планината у равно мъсто, край
Росица ръка разположено", а по-после въ картитъ на Jan Wagner за Европейска Турция отъ 1859 r., на Димитра Анrелинова
отъ 1862 r. и друrитъ нови карти за страната ни. '
Въ много отъ добритъ карти за нашит-в земи, като на
G. Del•Jsle отъ 1707 r., на Lapie отъ 1822 r. (побългарена и
издадена отъ А. Х. Руссеть въ J 843 r.) 3) името на р. Росица
не е отбелязано.
Трtбва, следователно, да се заключи, че даденото на
ръката славянско име Росита, а после Росица, се е запазило
и до днесъ. То се е употрtбявало и въ турско време, макаръ
да започва съ съгласна буква Р. което не е свойствено за
турския езикъ. Въ нъколко географски турски речници р. Ро
сица не се споменува, а rp. Севлиево, наричанъ Селви, се по
ставя на р. Янтра.

Интересно е да отбележимъ, че rрадътъ Селви почва да
се сръща въ картитъ за нашит-в мъста едва въ началото на
XIX в. (въ картата на Reichard отъ 1821 r., на Lapie отъ 1822 r.,
на F. Fried, Weiss и др.), а въ по-раншнитъ карти отъ 1737 r.,
1730, 1707, J 704 името на града липсва 4 ). За него не споме
нува и Хаджи Калфа (1609-1657 г.). Турската дума С е л в и
или С е р в и, споредъ добре известния нашъ турколоrъ r. П.
Миятевъ, значи кипарис ъ.

II
Стариятъ мостъ на

Росица при

rp.

Севлиево.

Прочутиятъ римски пж ть отъ Oescus на Дунава за Тра
кия е минавалъ презъ Melta (Ловечъ), дето се е пресичалъ отъ
другъ старъ пж ть идващъ отъ София (1:€р&1к~) презъ Араба
конакъ, Nikopolis ad Istruma за източна Мизия 5)
Споменатитъ римски пж тища еж служили и въ турско
време. Съ прогреса на живота, следъ запустяването на Nikopolis
и развитието на Търново, пжтьтъ отъ Ловечъ се е отправялъ

стр.

1 ) Ami Boue. Recueil d'itineraires dans
28-95.
2 ) Цит. сжч.

!а

Turquie d'Europe. 1854 r.,

Геог~:,афска Библиотека No 4, 1824, съ бележки отъ Проф. А. Иширковъ.
Thielen Fv. - ~ Die Europiiische Turkey, is2s r., пише, че населението на Selvi е близо 2,500 жители. Вижъ ценна:rа библиография на Д-ръ
Н. Миховъ Населението на Турция и България презъ ХVШ и XIX, т. 3
5) В. Аврамовъ - Во!lната на България съ Византия въ 1190 r.

3)
4)
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направо за Търново съ отклонение за Габрово, което отклонение
е станало главна артерия за преминаване Балкана презъ Шипка
отъ С. 3. България за Цариградъ,1) още повече че съ него се е
сливалъ и п.жтя Русе-Търново. Не • отъ по малко значение е
била тогава и идващата артерия отъ Силистра-Разградъ
Търново-Араба-конакъ-София за движението отъ С.-И. Бъл
гария за Западъ.

Фиr.

1. - Стариятъ турски
fig. l; - L'ancien pont sur

мостъ на Росица при Севлиево
!а riviere Rossitza iI Sevlievo.

Отъ кръстосването на гол-вмит-в съобщения създалото се
въ разклонението селище Селви е почнало да се развива
бърже. Р-вка Росица въ това м-всто се е газила. 2 ). Но, съ за
силване на съобщенията станало е необходимо да се построи
здравия камененъ турски мостъ, който споредъ книгата за
мостовет-в въ Министер. за Общ. Сгради, П.жтищата и Благоу
стройството е билъ свършенъ въ 1854 год. ,,Този мостъ (на
Росица) съ седемь каменни свода и една черкова (св. Троица)
с.ж били иsдигнати отъ български строители", пише Ф. Ка
ницъ. 3) С.жщиятъ мостъ е обърналъ вниманието и на рускит-в
военачалници при превземането на Пл-ввенъ. 4)
Мостътъ на Росица е на шосето Ловечъ-Севлиево-Тър·
ново или Габрово (фиг. 1). Той е камененъ, гърбавъ, съ 7
сводови отвори съ разм-ври:

s·oo + 9·зо

+ 10•50 + 12·00 + 10·40 + 9-00 +

Ширината на п.жтя е

4·50

:s·oo = 67·20 м.

м., безъ тротоари, а за парапети слу

жатъ издигнати край п.ж тя каменни плочи. Въ ср-вдата на т-вхъ

Lapie

1) А. Perrot. ltineraire de
отъ 1822 r„ на Fried отъ
2 ) А. Boue. Цит. съчин.
3)

1

la Turque d'Europe 1855 r. Вижъ
1824 г., на руския rенер. щабъ.

La Bulgarie Danublenne 1882 r.

Алекс. Версщаrинъ. Дома и на войнъ.

1853-1881 r.

картитъ на
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сrърчи камененъ стълбъ, който носи мраморна плоча съ
турски налписъ. 1 ) Мостътъ сега е продълженъ съ други още
5 отвори отъ

14•40

+ 15•00 + 14•90 + 15·00+ 15•00 =

покрити съ ж. б. плоча, пж.ть
тоари

7

74·30 м.,
м. широкъ и съ дъсчени тро

отстрани.

Новото продължение на моста не само нарушава есте
тичния ефектъ на старото съорж.жение, а е създадено безъ
всtка замисълъ за спазване поне елна елементарна хармония
въ строежитt. Отлично изпълнениятъ голtмъ старъ мостъ,
утраялъ и до днесъ на стихийнитt води на Росица, е единъ
великолепенъ паметникъ на нашия народенъ гений и следва
да се поддържа и пази добре отъ излишни и безсмислени мо
дернизации.

Мостътъ на Росица е направенъ „отъ прочутия по онова

време Дрtновски майсторъ Никола Фичето, който е майсто
рътъ и на голtмия Бtленски мостъ". 2) Последниятъ е еж.що
камененъ съ 14 сводови Q'fвори; започнатъ е въ 1865 г., а
е свършенъ въ 1868 г. Покритиятъ мостъ на Осма въ Ловечъ,
изгорtлъ въ 1925 r., е билъ построенъ пакъ отъ майсторъ
Фичето въ 1872-187 4 г. 3) Той е билъ съ 6 отвори по 11 м. и
дебели каменни стълбове, които еж. носили дървена конструк
ция съ дюкяни отъ дветt страни на пж.тя. Тъй че, отъ голt

митt мостове построени отъ майсторъ Коля,първиятъ е билъ

на Росица при Севлиево.
По главния пж.ть на р. Осма въ Ловечъ отдавна е имаJю
дървенъ мостъ; 4 ) такива мостове, обаче, не еж могли да из
държатъ честитt и силни наводнения на рtката и за да се
осигури съобщението по превознитt · артерии, което постепенно
е нарасвало, както и тtхното стратегическо значение. станало
е необходимо 2-3 години следъ голtмотu наводнение въ

1848 r.,

за

което

ще

говоримъ

по•после,

да

Росица при Севлиево здравъ камененъ мость,
намърило и майсторъ.

се построи на

за

който се е

1) Прево,11:ътъ на турския надписъ отъ Севлиевския учитель Хаккж
Х. Мехмедо11ъ е помtстенъ въ в. ,.Развитие" брой 33-34 отъ 28. IX. 1931
год., излизащъ въ Севлиево. Плочата е поставена въ 1872 г. съ наднисъ
съставенъ отъ тогавашния . околийски управитель на Севлиево Рифатъ бей.
Следъ като се възхвалява царуващия султанъ Азисъ Ханъ, надписътъ съ
държа: "Мостътъ на града Севлиево бtше остарtлъ и нtкои части бtха
срутени, само съ една заповtдь, както сега виждате, стана като ново
построенъ".

Отъ надписа се заключава, че мостътъ на Росица е претърпялъ зна
чителни повреди отъ „унищожителното наводнение" въ 1871 г., за което
пише Н. Ганевъ и се е прибtгнало къмъ поправтата му.
Поставената въ 1872 г. плоча сигур!!О е замtнила друга по-стара съ
дата за постройката на моста.

2) Н. Ганевъ. Страници отъ историата на

Севлиево, 1925 г.
1931 г.
Архи!lъ за поселищни про-

rp.

3) Инж. Тр. Трифоновъ. Пжтища въ Ловченско.
4 J Хаджи

учвания

1938

Калфа.
г., ки. 2.

Румелия

и

Босна.

·
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Въ

това време е царувалъ Султанъ Абдулъ Меджитъ
г.), а по заповъдь на валията на Видинския ви
лаетъ, къмъ който се е числилъ rp. Селви, 1 ) вtроятно, е на•
правенъ моста на Росица. Срtдствата за постройката еж били

(1839-1861

събирани

· отъ

доброволни и наложени плащания или извърш

ване на опредtлена работа (ангария) отъ турското и българско
население, тъй като тогава Османската империя е била въ
упадъкъ, ,,а държавната каса празна". 2)

Фиг.

.

~

.#;,

~~~;с

2 - Старъ турски
L'ancien pont sur

мостъ на Росица nри с . Батошево
!а r. Rossitza а Batochevo.

Шосето Ловечъ-Севлиево е започнато въ 1865 г. по
заповtдь на голtмия реформаторъ Мидхадъ-паша, тогава ва
лия на Силистренския вилаетъ, съ сiщалище Русчукъ и е
било свършено въ 1868 г. 3) отъ което следва, че постройката
на моста при, Севлиево не ~ била въ зависимость отъ напра
вата на шосето. Преди него рtката се е газила, както ви
дtхме, че е направилъ А. Boue въ 1837 г., така се е минавала
Росица и при Ресенъ; а така е било и въ Севлиево презъ 1922 г.
преди nостроst&ането на голtми.я мостъ по :шосето Севлиево
Павликени, гдето преминаването ставало съ каикъ. 4 )
На Росица има и другъ старъ турски мос'Г'Ь при с. Ба
тошево,

(фиг.
надъ

повреденъ

2); а
20 м.

значително

отъ

последното

наводнение

сега по Росица еж построени )6 голtми мостове,
Qtворъ, по Видима 8 и по Лопушница 1.

IlI
Приемателниятъ басеинъ на Росица

1.

Оро

r р а ф и я.

Рtка Росица е единъ отъ главнитt притоци на Янтра
("A&pu$), която следъ Искъръ е втора по голtмина въ ДуС. , Dictionnaire geogr. de l'empire
М. Ublcini. Lettres sur !а Turquie. 1855 г.
Инж. Тр. Трйфоновъ. Цит. съч.

1) Mostras,

2)
3)

4) Сава Поnовъ. Цит. съч.

Ottoman. 1873

г.
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навска България. Докато басейн:ьтъ на Янтра възлиза на 7,846
км2 , оня на „ притока и Лефедже е 2,369 км2 , а на Росица 2,250 км2 , т, , е. съставлявашъ едва 1/ 3 отъ басейна на майката
ръка.

.

.

Янтра по руската карта е дълга 270 км., а Росица 180 км.
Росица приема водит'h на два. значителни притоци отъ
лъва страна р. Видима съ басеинъ 541 км2 • а отъ д'hсно р.
Лопушница съ басейнъ 142 км2 • И двата притока се вливатъ
въ главната ръка надъ гр. Севлиево и съ т'hхнит'h водосборни

басейни

се

приключва планинската

часть отъ басейна на Ро

сица, чийто

собственъ басейнъ до устието на р. Видима въз

лиза на

км.

27 4

Началнит'h р'hкички на Росица и на нейния притокъ Ви
дима изтичатъ отъ най~висQкия гребенъ на Балкана, който се
простира между Троянския и Шипченския проходи. Въ това
протежение стърчатъ високит'h върхове Амбарица (2,166 м.),
Остра могила (2,168 м.), Кривини (2,268 м.), Фердинандовъ
връхъ (Юмрукъ чалъ, 2.374 м.), Марагидикъ (2310 м.) и Ка
демлия (2,273 м.). Росица не започва отъ значителенъ изворъ
или езеро. Тя се образува отъ две малки р'hкички, които на
чеватъ подъ върха Червена локва и Мандрището.

Отъ споменатия гребенъ, съ височина надъ 2,000 м., Ста
ропланинскит'h склонове се спущатъ къмъ северъ и на 28 км.
далечъ къмъ Дунава се пресичатъ отъ долинит'h на Видима
и Лопушница, които лежатъ на 205-250 м. надъ морското
равнище. Казанит'h долини отд'hлятъ планинската частъ отъ
басейна на Росица отъ . по-долнята хълмиста

ското поле, разположено ср'hдне на

200

часть и Севлиев

м. височина. Отъ тукъ

може да се сжди за силния наклонъ, по който водит'h на Ро
сица и нейнит'h планински притоци се спущатъ въ общото
легло и по него стиrатъ до Дунава.
Долината на Янтра е най-низката меридионална вдълбна

тина въ Дунавска България 1 ) и нейниятъ басеинъ образува
вдлъбнатина и въ склоновет'h на Балкана.

2.
чевъ

Геоло

rическа

с т р у к т у р а.

По Проф, Златарски 2 ) и по сведения отъ Проф. Ст. Бон
геологическата структура на басейна на р. Росица въ

главни черти

е

сJlедната.

Почвата по наЙ-СИСОКИТ'В върхове на Балкана около върха
Мазалатъ

е

отъ

линни шисти), като

архайски зърнесто-ивичести гнаиси (криста

отъ Амбарица на ·изтокъ до върха Кадем

лия тя се състои отъ гранитни гнаиси. По севернит'h склонове

1)

А. Иширковъ. Хидрография на Бълrирия,
1827 r., стр. 41.

2) Геология на България,

1909 r.

Инж. Б. Анrеловъ
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на

главната

балканска

верига

до

клм. отъ гребена къмъ

20

Дунавъ между рtкитt Витъ и Янтра се

простиратъ пластове

отъ мергели и варовити мергели отъ юрска и кредна възрасть.

По на северъ отъ тази линия се явяватъ кредни варовици,
които образувания Росица и притоцитt й дълбоко прорtзватъ
Почвата на рtчнитt долини е алувиална и добре напоя.
вана. На северъ отъ долнето течение на Росица (отъ Бtла·
черква до Янтра) чакъ до Дунава почвата се състои отъ льосъ, 1 •
който лежи върху кредни варовици и мергели.

3.

По кри вк а на

п о ч в а т а.

Склоноветt на Балкана въ собствения басеинъ на Ро
сица и на повечето отъ нейнитt планински притоци еж отлично
залесени главно

съ широколистни гори или затревени

съ

сочна

покривка. Споредъ мtстното държавно лесничейство, чието
управление е разположено въ дивна котловина, заобиколена
отъ девствени иглолистни и букови гори, тамъ дето се съби
ратъ началнитt рtчици на Росица, гние изъ гората грамадно
количество излишенъ дървенъ

материалъ, поради липса

на

пж

тища за изнасене.

Споредъ сведенията, които притежаваме отъ отдtл. за
горитt при М-вото на Земледtлието, покривката на горния
басеинъ на р. Росица до гр. Севлиево, който басейнъ обхваща
1,052 км2 , се състои отъ

1.

Гори,

държавни и

общински

192,000
58,000
250,000

частни

Всичко гори

дек.

дек.

Отъ тtзи гори около 20,000 дек. могатъ да се възобно
вятъ, но сега еж въ лошо състояние, и около 10,000 дек. еж
напълно девастирани,

2.
3.
4.

които

следва да

се

Мери и пасбища

залесятъ.

83,000
404,600

Работни земи

Населени мtста, корита на
рtки, пустуващи и др. земи,
бощо
Всичко:

дек.

„

314,400 „
1,052,000 дек.

Следователно, 1/ 3 отъ басейна е съ добре залесена и за
тревена покривка, 1 12 отъ цtлиятъ басеинъ е отъ обработваема
и гола земя, а останалата часть отъ около 200,000 дек. е
здраво закрепена и непропускаема почва : населени мtста,
рtчни легла и пр.

1)

Г. Гунчевъ

-

Льоса въ България. Изв.

reorp.

друж., кн.

III, 1935 r.
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IV
Хидрологични данни.

Басейнътъ на Росица е лишенъ отъ значителни извори,
езера или вtчни снtrове и затова водитt на рtката, както и
на всички наши балкански рtки, зависятъ и~ключително отъ
атмосфернитt осадъци и топението на снtговетt. Последнитt

заедно

съ

горитt

еж единствени уравнители на отичанията,

поради което тtхнитt колебания еж доста силни.
Валежътъ, както е известно, не е единстве.ниятъ факторъ
въ режима (редностьта) на рtкитt; отъ rолtмо значение еж
еж.що изпарението и влажностьта на почвата на
басейна,
които еж зависими отъ продължението на вя.лежитt, темпера
турата

и

други

още

елементи;

и затова

не

винаги

силни

ва

лежи еж предизвиквали високи води. Така, въ периодъ отъ
45 годишни измtрвания най-силенъ валежъ въ басейна на Ро
сица е констатиранъ на 30. VIII. 1924 r. отъ 97 м. м. за дено
нощие (на сжщата дата въ Сухиндолъ валР.жътъ е билъ 128
м. м. за 24 ч.), а рtката е дошла много по-високо на 7. VIII.
1924 r., като по водочета въ Севлиево е стигнала на 2·63 м.,
отколкото на датата на голtмия валежъ, когато водата е
стигнала 1·70 м. височина.
За да се очертае значението на снtжната покривка по
височинитt върху режима на рtката, ние даваме въ долната
таблица температурата, валежътъ и днитt съ снtгъ въ нtколко
метеорологични станции въ басейна на рtката, взети отъ Цен
тралния

мет.

институтъ,

и

ги

съпоставяме

въ

паралелъ

съ

даннитt на следващата друга таблица.

Станции

ti ~

о„

...

с

•

Е

.

Q..,

"

со

Севлиево
Сухинд.
Габрово
Узана

Мазалатъ
Веженъ

12·2

. ....., ". ....

·Э:
t:t„

Е ;а
а,

"ЭЕ

=.,.,
:,:
t:{a,

. . . ....

1937 r

1936 r.

..

t:{Q.
о„

с
:,:-1" ....Е
:,: :с Q. .,

t{"

"

.

• З:
t:t„
Е ;а
а,

"З:
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=., "~~...

:с"'

t:{a,

:о:"

1938 r.
r:i Q.
о„
с

...

. :,:
Q..,

"

.

1 9 3 9 r.

. .... ". ....

•
2~ =.,.,
З:
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а,

"З:

:,:

::-1"

t:{~

t:t"

:,: :,:

t:i:~

о„
с

...

. Е

.

Q..,

"

. . . ........

·:1:

2~.
"'

"ЭЕ
=.,
:,: .,

::-1"
:,: :,:

t:{~

t{ "

с 0 м. м.

·:+14

79 11·5 718 113 86 11 ·5 540 104 69 11 ·7

706 115 37
12·2
12·1
107
729
12·6 6881108110 12-2 961 136 95
634
73
109 43
11 •1 905134 80 11-1 1107 151 93 106 717 112 80 1l·O 912 105 70
5·4 1039 141 - 5·9 745 113 101
5·8 1191 156
5 · в 1289 148 -

- - -

-

5·5 1437 137 -

1 ) Безъ м. февруарий.

5·4 1409 187 199 4-9 1060 5·4 -

-

199 4'4

-

-

197 4·31 12351 (110) 148
197 5·4 1010 96 128
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Таблица за месечнитъ валежи на хижа Мазалатъ (височи
на 1500 м.), въ долината гр. Севлиево (200 м.) и за сръднитъ
водни количества на Росица при водочета въ Севлието № 53
за 1936, 1937, 1938 и 1939 г., за които години се притежаватъ
едновременни

данни:

,r

СТАНЦИИ

1936 r.

валежъ Мазалатъ1)
Севлиево

"

53

вод. кол. водочетъ

1937 r. валежъ

Мазалатъ
Севлиево

"

53

вод. кол. водочетъ

1938 r.

vI VI 1vп Jvшj IX I х IXI IXII годиш

76 117 146 1901 99
28 43 79 105 76
9,9 10.3 10 3 13.0 8.6

(41) 111 142 117 138 64 40
22 33 27 37 63 24 23
53 5.0 11.9 11.9 10.4 12.5 4.0 2.5

Севлиево

вод. кол. водочетъ

валежъ Мазалата

"

вод. кол.

36
Севлиево
28
водочетъ 53 4·9
1)
2)

95
61
5.0

53 59 45 186 160 114 98 271
70 33 22 74 98 54 52 82
6.6 17.3 8.7 20.1 15.8 5.6 3.4 4.8

валежъ Мазала тъ

"

1939 r.

30 115
14 48
5.1 5.6

IV

-

67
51

34
3.2 12.5

60 257 246
16 126 11 О
8.3 8.6 9.5

Ср1щно, отъ Веженъ и Узана за

До поройнит'Б води.

8·о

1311
622
7.6

94
24

78 132 119
68 93 48
3.2 7.0 11.5

1409
718
9.0
1028

4.6

7.6

26 120

50

78 001)

34

41

48

490

5.6

6,6

6.5

99
28

2.4

3.2

70
2.0

55 189
48 13С

86
25

88
59

- -

I-VI.

3.6

5
3.6

53 235 128
21 103 39

27

68

·--

- ~-

t:

52 .(1280)
706
52
- (7.5) 2)

~

г·\

По р. Росица се правятъ ежедневни наблюдения за висо-

чината на нейнитi, води въ Севлиево (водочетъ No 53) отъ

1924 г., въ с. Батошево (водочетъ № 107) отъ 1934 г., въ с.
Водолей (водочетъ № 115) отъ 1933 г., а отъ 1939 г. и при
устието на притока й Видима. Презъ 1836, 1937 и 1938 гад.
отъ отдълението за водитъ еж. предприети измървания и на

воднитъ количества на дветъ ръки. 1) Отъ тъзи данни се уста~
навява, че презъ годинитъ на измt.рванията срt.днето годишно

водно количество на Росица при Севлиево възлиза на

Q=7·70 м 3/ 1 "

отъ което следва, че коефициента на отичането за басейна на
ръката, който до това мt.сто възлиза на 1052 км2 , е близо 0·35,
До вливането въ Янтра, водното количество на Ро~ица
възлиза

1)

1937

rод.

ср.

гад.

на

Годишникъ за

•.

Q= 8·0-9·0 м 3 / 1 "
хидроrрафнит1; наблюдения въ България въ 1936 и

Катастрофалното нав()днение на р. Росица въ

Ми ни м а л нит
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води презъ rодинитi; на измi;рванията

еж спадали до 0·75 м 3/ 1 " и рi;дко до О 5 м 3/ 1 •. Крайбрi;жното
население на рi;ката не помни Росица да е пресъхвала.
Обикновенитi; ви с оки води се колебаятъ между
до 3·00 м. Макаръ и приблизително опредi;лено е водното
количество на вис. води при следнитi; стоежи:

2·50

въ Севлиево на

.,
въ Батошево

за стоежъ

31. V. 1937 r.
,, 13. ll. 1938 r.
„ 26. V. 1937 r.

,,

2·59 м. Q = 330
1·40 • Q= 122
3·20 · ,, Q = 235

м 8 / 1 ",

,,

„

Въ долната таблица еж показани най-низкитi;, срi;дни и
най-високи води по водочетитi; на Росица, а въ таблицитi; на
стр. 50 и 51 валежит1; въ Севлиево и Сухиндолъ.
Водни сто е жи
Въ с.

Б а т о ш е в о

въ

Водочетъ 107,
бас.
км 2

приемат.

210
:,:
:,::

:s:

е:(

о

t...

1924
5
6
7
8
9
1930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1940

"5
:,:

:,::
~
:,::

"'

:,:
:,::

и
:,:

,fQ

~

е:(

Р.

tJ

~

"':,::

С е вл и е в о
Водочетъ, 53
приемат. басеинъ
1,052 км 2

rp.

о;

:s:

:,::
~
:,::

"'
0·34
0·25
о·зо

0·30
0"44
0·45
0·42
0·46
. О.01

о·54

0·60
0·60
0·65
0·65
0·43

1·60
1·80
1·80
3·20
2·00
7·42

н а р. Р о с и ц а

:,:

и

е:(

~

:,::

:,:

,fQ

:с=

о.

tJ

0·61
о·57
о·46

0·32 0'41
0·24 0.41
0·26 0·43
0•25 0·40
0·27 0·46
0·22 О·З9
0·22 0·40
0·26 0"41
О·О8

о·37

-0·02 0·21
-0·15 0·22
-0·16 0·11
-0·14 0·40

"':,::

2·63
1·45
1·55
1·38
2·50
1·08
1•03
3•00
1·98
4·15
2·42
1·80
1·36
2·42
1·40
4·53

въ с. В о д о л е й
Водочетъ 115,
прием. басейнъ
1,817 км2
о;

:s:

:,::
~
:,::

"'

0·32
0·32
0·24
0·22
0·30
0·24
0·38

3 а б. Отчитанията въ Севлиево се понижаватъ следъ
измънението на ръчното легло отъ rолъмитъ води въ 1933
и следъ катастрофалнитъ води въ 1939 r.
Известие на Бълr. rеогр. д--во

:,:
:,::

·,;
:,:
-~

е:(

,fQ
Р.

~
:,::

0·60
0•54
0·56
0·53
0·63
0·56
0·59

2·57
1•74
2·08
2·38
2·22
2·:12
5·47

"'

tJ

1.934 r., поради
r .. както стана
4
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Валежи
ВЪ с. СУХИНДОЛЪ

ВЪ го. -СЕВЛИЕВО
:,::

=
"'53 "'„:Е =„е:
= :s:
3~
:s:
"( :s:
:Е

:s:
:s:

Най-rолisмъ

денонощ

валежъ преэъ

rод.

о

"(

е:
"("'
о o:i

о

"("'

849
320
372
475
862
568
635
659

140
62
52
96
89
57
80
99

30.2
44.9
45.7
29.0
91.5
76.2
42,0
40.1

1 781
2 518
3 598
4 698
5 557
6 994
7 449
8 546
9 587
1910 700

108
116
110
105
86
115
82
88
82
91

66.0
33.2
46.0
65.6
33.6
54.5
24.5
38.7
41.3

86
108
98
97
110
84
84
74
97
59 1

51.7
37.1
68.7
50.0
49.7
45.5
37.2

t...

1893
4
5
6
7
8
9
1900

697
591
845
872
759
638
588
435
787
598

11
12
13
14
15
16
17
18
19
1920

:Е

:s:

литри

t...

:,::

„"'3="'„

дата

~u

41.О

35.О
39.О

38.0

1)
2)

безъ м. мартъ
безъ м. мартъ.

3)

безъ м. октомврий.

11.VI
13.VIII
·

19.Х

29.VI
19.VII
14.VIII
12.IX

е:

~="'
"(

="'„
=
3"'
:s:
"(

:Е

Най-rолi;мъ
вапежъ

денонощ.

преэъ

rод ,

о

е:

o:i

"("'
~u

литри

1

дата

1

-

1

-

921

123

53,5

25.IV

114
95
88
92
78
103
79
91
92
87

89.2
46.2
26.0
53.3
36.2
55.1
42.0
41.2
47.8
41.6

18.IX
13.VIII
29.VI
30.VII

20.VIII
15.XI
25.VI
30.XI
6.VII

789
455
566
622
424
825
420
609
618
626

30.VII
15.XI
16.III
27.XI
14.IX

28.VIII
23.VII
29.VIII
12.VII
28.V
2.IX
9.VIII
1.IX
3.VIII
21,XI

521
564
631
827
756
643
533
411
673
611

83
98
71 2
86 3
107
79
72
60
75
68

43.7
43.6
58.5
46.5
45.5
48.6
47.5
27.1
78.2
72.1

12.VI
23.VII
26.V
6.VII
27.VI
2.IX
12.VII
24.11
18.VlI
30.V

9.ХП

6.VI
30.V
12.IV
13.V
19.Х

19.Х

Катастрофалното наводнение на р. Росица въ
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Валежи

(Следва)
ВЪ

СЕВЛИЕВО

r~.
:,::

=

:,::

~!

:,::

1 "'"'

t:(

="'
g се

о

1

t-

t-

1Най·rолi;мъ

:,: =
:Е

вал.

t:(

1

:Е

=
3"'
о;

t::

1

t:("'

литри

500
707
657
783
477
599
547
535
513
569

73
83
77
84
76
86
67
69 1
87
81

22.0
55.0
54.5
97.0
36.5
32.0
44.0
68.1
45.2
43.0

1931
32
33
34
35
36
37
38
39
1940

856
529
812
523
608
717
718
540
706

102
102
132
86
99
114
113
104
115

77.0
42·0
38.2
32.5

Срi;дно
.за

47

rод.

:,::

Дата

38.О

30.0
35.0
56.0
47.0

_._
-635 92

7.VI
15.Х
21.vп

i::cc

30.VIII
15.IX
10.VIII
19.IV
22.VI
28.VI
24.IX
4.Vl
18.Vl
21.V
4.VII
l.IV
13.Х

4.V
12.V
28.VШ

1

о

о;

о;

t:("'

(J

1921
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ВЪ с. СУХИНДОЛЪ
:,::
Най-rолi;мъ денонощ.
:,::
t:( :Е
j вал. п~езъ годината

"'„="' "'„
3 „
=
3 !iJ

година, а

о„

:,:: ~

1

презъ

денонощ.

:,::

t::

1
1

литри

дата

t:( "'
(J

1

471
646
586
831
510
567
600
505
506
580

67
83
83
94
75
81
80
81
84
83

25.5
44.4
50.0
128.4
36.6
36.8
55.0
41.9
44.0
37.0

5.VI
7.V
21.Vl
30.Vlll
•15.IX
1.Vll
19.IV
4.V

874
497
776
505
588
686
961
634
729

104
90
144
101
95
108
136
107
109

60.3
37.5

20.V
10.VI
26.VII
20.VII
17.IV
28.VI
5.VIII

627

92

24.VIН

24.IX

61.О
36.О

52.0
25
44
52
42

23.Х

3.VI

Срi;дно
за

40:rод·

Заб. Горнит1, данни еж черпени отъ

географския

трудъ

на

r.

Сава

Поп овъ и допълнени отъ насъ.

Точната височина на водит-в при гол-вмото наводнение въ
1897 г. е неизвестна.
Височината на катастрофалнит-в води на 28 юний 1939 г.
е м-врена по водочетит-в

юний

въ с. Батошево
устие р. Видима
въ Севлиево
въ с. Водолей

1)

Безъ м. септември!!.

7·42 м.
4·68 „
4·53 „
5·47 „

Инж. Б. Ангеловъ
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V
Наводненията на р. Росица

1.

Стар и наводнен и я.

Най-старото наводнение на р. Росица, за което се споме
нува и до сега, е било на 16 юний презъ твърде дъждовната

1858 год. Тогава моста при Севлиево не е билъ залътъ. Има
още живи свидетели дъдо Маринъ Мерджановъ на 86 го
дишна възрасть въ Севлиево, който разправя, че ръката е пре
лъла отъ дветъ страни на моста надъ тогавашния пж.ть, за
ляла е долнята часть на града, както сега, гдето еж били ци
ганскитъ колиби и е отнесла значителна часть отъ тъхъ, па
даже и близки кж.щи. Споредъ сж.щия старецъ водата на Ро
сица не е била тъй голъма и е стояла по- низко отъ сегашното
(въ 1939 г.) наводнение.
Въроподобно е и друго по-раншно наводнение на Росица,
за което се долавя, че е било еж.що стихийно. То е минало
на 23-й юлий 1848 г., когато е дошла р. Осма, и за което
имало полуграмотно писано върху корицитъ на една история
на Алекрандъръ Великий, пазена въ музея на rp. Ловечъ. 1)
„1848 месици iаннуарiй 31 дина собута часуви 8 да са
знай какъ дуде Осама занеси м (осто)вити и трити 2)
,,да се знай куги заправ(и)ха муста на июния на: 15 день ...
„1848 масици iулiй 23 дине да се знаи какво дуде Осама
и занеси моста втори патъ сасъ стоката барабаръ, купи съ
сено изнеси, хайвани издави, кашти расипа, хора се и(з)давиха,
уденици занеси ду ли(д)ницата излези дету сахата ву ловичи".
Въ тая еж.ща година сигурно и съседната на Осма р.
Росица е придошла и отнесла всичко по своето легло .

Ганевъ въ своята книжка по историята на гр. Севлиево 3)
пише, че моста до града „презъ 1871 гад. е можалъ да устои

. Н.

на унищожителното

наводнение",

отъ

дето

·

се заключава, че

Росица е имала голъмо наводнение и презъ 1871 год., за което
казахме по-преди, че е повредило стария мостъ въ Севлиево
и тръбвало той да се възстанови отъ Рифатъ бей въ 1872 г.,
за увъковечение на която поправка е била поставена сегашната
надписна плоча.

Росица е била твърде силна и въ дъждовитата 1897 г.,
съ катастрофални нщзоднения на много ръки въ Северна Бъл
гария. Съвпадението на строящата се тогава ж. п. линия Ро
манъ-Плъвенъ - Шуменъ, съ ръдкитъ наводнения на нъкои
отъ по-голъмитt рtки, даде възможность да се измtрятъ
макаръ и приблизително воднитt количества на тъхнитt тече-

1)

Инж. Тр. Трифоновъ.

Цит. трудъ.

2) Тогава въ Ловечъ е имало два дървени моста и трети въ постройка
въ

центъра

3)

на

града.

Страници отъ историята на гр. Севлиево.

1925.

Катастрофалното наводнение на р. Росица въ
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ния. Въ тая година на 14 юний Росица при Павликени е влtкла
около 960 м 3/ 1 •, следъ валежъ въ Габрово 74 м/м, въ Сев
лиево 31 ·5, а въ Русе 34·0 м/м въ 24 часа.
По-късно въ метеорологическия дневникъ отъ Севлиево
за м. юлий 1901 год. е отбелязано :1 ) "на 6 юний 1901 г. Ро
сица дойде извънредно голtма. Събори всички дървени и ка
менни мостове, долния край на града бt въ вода. Хората
едва се спасиха съ помощьта на войници и стражари. Има
завлечени 300-400 глави дребенъ и едъръ добитъкъ. Уда
вени еж две деца". Въ това време валежното състояние на
приемателния басейнъ се обрисува съ следнитt валежи на
сжществуващитt тогава метеорологически станции.

Валежъ на
Въ Севлиево
Сухиндолъ
Троянъ
Ловечъ
Търново
Габрово

2

3

О
О

О
О

10

21

О
О

О
О

5

16

„

„

„

„
„

За

въпросното

наводнение

4
25
2
25
14
1О
6

5
31
24
5
21
20
5

6

7 юлий

О

О
О
О

4
О
О
О

8

16
2
1

не се виждатъ регистрирани

никакви особени валежи и сигурно то се дължи на неотбе
лязанъ силенъ валежъ изъ басейна.
Отъ изброенитt наводнения на Росица следва да се за
ключи, че приемателниятъ басейнъ па рtката, съ своето осо
бено топографско положение да бжде вдлъбнатъ въ Балкан
скитt вериги предъ най-високия гребенъ, го прави гнtздо на
чести и необикновени валежи.

2.

К ата с тр оф алното

наводнение

презъ

19 3 9

г

Всички познати наводнения, обаче, еж затъмнени и далечъ
надминати по голtмина и бедствия отъ стихийнитt води на
Росица презъ миналата 1939 г. Стариятъ камененъ мостъ въ
Севлиево, единствена упора и свидетель на миналитt презъ
него отъ цtлъ вtкъ води, е бивалъ само преливанъ въ краи
щата си отъ тtхъ. И както прословутитt поройни води въ
1858 г., така и тия въ 1897 г. и последнитt въ 1939 г. еж
стигали на

за

старитt

височина

съ малка разлика

наводнения

мостътъ

е

предъ него; но когато

ималъ

67

м. отворъ, при

последнето наводнепие той е билъ разширенъ на 141 ·5 м. и
при все това водитt еж стояли 50-60 см. по-високо отъ во
дитt презъ 1897 г. Отъ тtзи факти следва да се заключи, че
течението на Росица презъ миналата година е било
с т р о ф а л но и непомнено най-малко отъ сто години.
а. Пор ой ни я т ъ

к ат а

дъжд ъ.

Следъ нtколко дневно горещо и задушно време, съ тем
пература до 37° С въ долния басеинъ на Росица, въ пред-

1)

Сава Поповъ, цит. съч., стр.

112.

Инж. Б. Ангеловъ
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шествуващия катастрофата день (27 юний) следъ пладне е
валi,лъ дъждъ върху rолtма часть отъ страната ни, който къмъ

8-9

ч. вечерьта

става пороенъ, придруженъ съ силни гръмо

тевични бури, идващи отъ С.-3. къмъ Ю.-И. и които споредъ
наблюдателя на хижа Миза.1JЗтъ преобърнали нощьта въ
истински адъ. Тогава по нtкои мtста надъ централния Бал
канъ

е паднало градъ и се почувствувало

захладяване. Върху

горното течение на р. Осма валежътъ е билъ доста интензи
венъ: въ хижа Амбарица 57 м/м., въ Троянъ 44, въ Ловечъ О,
отъ него Осма и западнитi; притоци на Росица значително еж.
придошли. Повсемtстенъ и изобиленъ дъждъ презъ еж.щата
нощь е валялъ по север. склонове на Балкана между р. · искъръ
и Шипченския проходъ, както показватъ изохиетитt за тоя
день. (Вижъ на края карта I)
Дъждътъ е продължилъ съ прекж.свания и преди пладне
на 28 юний, следъ което е настж.пило затишие. Напоената по
кривка на басейна на Росица отъ излtтия дъждъ и насите
ната съ влага атмосфера еж. rлавнитt подготвителни условия
за пълното отичане на водитt отъ следващия фаталенъ валежъ.
Този фаталенъ дъждъ е започналъ къмъ 6 ч. сл. обtдъ и се
засилилъ къмъ 6½, когато изведнъжъ е станалъ пороенъ, при
друженъ съ силни грамотевици ; а отъ 8 до 9½ ч. между Ро
сица и Видима той е добилъ незапомнено стихиенъ характеръ и
е спрtлъ едва къмъ 11 ч. вечерьта, а въ полето - срtднощь.
„Споредъ разказитt на очевидци, 1) надъ басейнитt на дветt
рtки се е образувалъ единъ много тъменъ и плътенъ облакъ,
който е „стоялъ" на едно мtсто и изъ него не с валtло
дъждъ, а е текла вода на струи, изъ ведро. Образувала се е
непрекж.сната

и непрогледна

преграда, осветлявана често

отъ

силни свtткавици, придружени съ страхотни трtсъци".
Отъ щателни провtрки установяваме, че стихийниятъ
дъждъ е продължилъ часъ и половина, силно поройниятъ е траялъ

около 3 часа, а цtлиятъ дъждъ почти непрекж.снато - 6 часа.
За съжаление ядрото на дъжда не е паднало надъ ме
теорологична

станция и

неrовиятъ

интензитетъ

остава

точно

неопредtленъ, приблизително той се преценява на 230-250 м/м
за 24 часа. Въ близкитt до това мtсто дъждомtрни станции
е измtрено въ с. Градница 100 м/м, паднали отъ 6½ ч. веч.
до срtднощь, въ Троянъ 95, въ Севлиево 45, а въ Габрово
само 5·5 м/м., къмъ върховетt на Балкана въ хижа Амбарица
44, хижа Мазалатъ 59, а въ Узана 15 м/м.
Отъ направената анкета, споредъ г. Кировъ, за центъръ
на поройния дъждъ може да се приеме, съ rолtма точность,
мtстностьта „дупкитt", намиращи се южно отъ с. Столътъ,
областьта около Лtви връхъ, Черни връхъ до 1150 м. надъ
морското равнище,

възвишенията между рtкитt Росица и Ви-

1) К. Кировъ ~-(Катастрофалното наводнение

VI. 1939

г.

въ

Севлиевско на

18.

•
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дима, кж.дето има свлъчени rолъми залесени площи и образу
вани грамадни наноси изъ урвитъ.
Изохиетитъ за валежитъ на 28. VI. подчертаватъ (вижъ на
края карта 11), че ядрото на поройния дъждъ не е гребена на
централния Балканъ съ най-високитъ върхове, а предпланин
скитъ вериги на севернитъ му склонове. Така въ хижа Маза
латъ до планинския гребенъ на височина около 1500 м. е из
мъренъ 59 м/м. валежъ, а въ Градница на височина 350 м. еж

измърени

100

м/м.

Интересна подробность представляватъ указанията на
очевидци за посоката, отъ която е дошелъ поройниятъ облакъ.
Общо взето наблюдателитъ по височинитъ на Балкана и гор
нето течение на Росица твърдятъ, че той е дошелъ отъ С.-За•
падъ, а жителитъ въ долината на р. Видима, както и въ Сев
лиево еж наблюдавали посоката на облацитъ да идватъ отъ
Юrо-Изтокъ ("отъ къмъ Габрово"), т. е. обратно.
Изложенитъ характеристики на стихийния дъждъ сочатъ
причинитъ за неговата проява.

б) П р и ч и н и т ъ н а

с т и х и й н и я в а л е ж ъ.

За да схванемъ ясно причинитъ на поройния дъждъ, отъ
който се появи страхотното течение на Росица, ние се обър
нахме за сведения и къмъ службата за времето на въздухо
плавателнитъ войски на Н. Ц. Величество, отъ гдето съ съ
действие на началницитъ г. Неrенцовъ и r. Бакаловъ можахме
да

имаме

всичко желано

на разположение.

Ето обстоятелствата, при които се развиватъ атмосфер
нитъ явления надъ цъла Европа презъ фаталнитъ часове у насъ.
2-3 дни преди деня на катастрофата се явява силно за
топлене въ Ю.-И. Европа, Еrипетъ и Арабия и се предизвиква
движение на въздушни маси отъ С.-3. къмъ Ю.-И., както по
казватъ изобаритъ за 27 и 28-й юний. Характерното въ тъхъ
е, че на 28. VI въ 8 ч. сутриньта се очертава малко по- високо
налъrане върху една ограничена зона въ България, отговаряща
на областьта, която ни занимава. И действително, предния
день въ Севлиево е отбелязана макс. температура 37° С, а на

слънце 52° С, безъ да споменуваме температуритъ на околнитъ
станции, дето е била еж.що висока.
Въ тоя день (27. VI) при Ю. - 3. вътъръ, следъ поройния
дъждъ съ силни rрамотевици, температурата спада (макс. 12° С
въ Казанлъкъ) и се появява депресия въ цълата Ю.-3. часть
на Балкански полуостровъ. Налъrането въ Севлиево спада на
756·3 въ 20 ч., а въ Карлово - 755·8 въ 14 ч.
На следващия день 28. VI въ 8 ч. сутриньта температу
ритъ спадатъ най-низко въ страната, особено въ 8 ч. вечерьта
и въроятно презъ нощьта. Центърътъ на високото налъгане
въ Европа се приближава къмъ насъ, а депресията отдалечава,
явява

се

по-силно

С.-3. къмъ

Ю.-И.

въздушно течение, но

Презъ

времето на

винаги съ посока отъ

катастрофалния дъждъ,
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обаче, никакви особености не личатъ нито въ температуритъ,
нито въ барографитъ, нито по хидроскопитъ.
Мънението на налъганията по самопишещия барографъ въ
Севлиево (фиг. 3) показва редовно спадане на 25, 26, което
на 27. VI. въ 18 ч. стига своя минимумъ; а следъ това почва

Фиг.

Лента отъ барографа въ Севлиево отъ

26. VI. до 2. VII. 1939
Barogramme de 26. VI. - 2. VII. 1939 а Sevlievo.

3. -

г.

редовно качване до края на деня 29. VI. И тукъ нищо осо
бено не е отбелязано отъ апарата презъ време на катастро
фалния дъждъ, освенъ слаби трептения въ налъrането
въ Севлиево отъ 18 ч. на 27. VI до 18 ч. на 28. VI.
въ Казанлъкъ „ 15 "
,,
,,
6
въ Карлово
14 ,,
,,
.,
7
„
За сжщото време барометричнитъ трептения въ Божу
рище и Враца еж били много по-слаби.

„

„

Следователно,

отъ

регистриранитъ

данни за температу

ритъ, налъганията и посоката на вътроветъ въ Европейския
континентъ не проличаватъ никакви указания за катастрофи
въ басейна на Росица. Затова появяването на тъй необикно
вения дъждъ тукъ тръбва да се дири въ л о к а л н и п р и ч и н и.

Главнитъ констатации въ това отношение <;ж:
наква посока на въздушно течение презъ
почти въ

едно и сжщо

27 ,и 28

1,

че при ед

юний се появява

време презъ деня валежи съ грамотевични

бури, които валежи и за двата дни еж приблизително съ еднакво
разположение въ нашата страна и 2, максималнитъ количества на
падналия дъждъ и)а двата дни еж предъ най високия гребенъ на
Балкана. Когато, обаче, явлението· на 27. VI е тръбвало да се
повтори и

на

следващия

день, това е

станало при

съвпадение

на твърде благоприятни условия не само за отичане на водитъ
отъ напоена почва, но и на богато наситена съ влага атмо
сфера,

На това

движена отъ

силно и добре наелектризирано течение.

тежко отъ пари въздушно течение се изпречва

като

стена завоя на високия гребенъ на Балкана (фиг. 4), предъ
който се образуватъ въздушни въртежи и подъ силното налъ
гане на течението се поражда отъ тъхъ стихийно-пороенъ дъждъ.
Така се обяснява „стоящия черенъ облакъ", прикрепенъ
къмъ върховетъ на Балкана, отъ който облакъ е валъло дъждъ
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като струя, изъ ведро. Тъмниятъ облакъ се е хранилъ отъ паритt
на постоянно идващето къмъ

него течение

и

е

изливалъ вода,

докато то е затихна.110; но за жалость следъ 2-3 цtли часа.
Даденото обяснение намира подкрепа и въ съобщенията
на метеорологичнитt наблюдатели. Тtзи отъ тtхъ, които еж.
били до гребена на Балкана (хижитt Мазалата, Амбарица и
др.) еж. наблюдавали въздушно течение отъ С.-3. къмъ Ю.-И.;
а;:ония въ политt на Балкана (Севлиево, Батошево, Градница,

Фиг.

4 -

Въздушното течение надъ гребена на Балкана

Les perturbations du courant d'air audessus du Balkan.
Дебнево ), които еж.
наблюдавали
атмосфернитt
въртежи,
черния облакъ, вижда ли еж. обратно течение отъ Ю.-И. къмъ
С.-3., т. е. като че поройниятъ облакъ идвалъ отъ къмъ Габрово.
Нека отбележимъ, че падналиятъ на 28 юний стихиенъ
дъждъ, чийто интезитетъ приблизително преценяваме по изо
хиетитt на 230-250 м/м. не е най-голtмиятъ валежъ у насъ.
Отъ сж.ществуването на метеорологични наблюдения близо 50
год. въ България, най-силенъ дъждъ е регистриранъ на 30-й
авrустъ 1924 r. съ едро с. Борушъ, гдето е измtренъ 294 м/м
валежъ въ денонощието. Интересно е, че с. Борушъ се намира
еж.що въ басейна на Росица при вливането на рtката въ Янтра.
близо до древния Nikopolis ad Istrum.
Въпросниятъ валежъ е обхващалъ много по- широка зона
отъ падналия въ 1939 г. Отъ него въ Попово е измtрено 216
м. м., въ Г.-Оръховица 163 м. м. и пр. Въ Сухиндолъ е паднало
128 м. м., а въ Севлиево 97, които валежи и до днесъ не еж.
надминати. При какви условия се е излtлъ тогава силниятъ
дъждъ не е известно; но по всичко изглежда, че басейнитt
на Осма и Росица, поради своето географско положение да
бж.датъ предверие на най-високия гребенъ отъ Балкана, еж.
били излагани на извънредно поройни валежи.
До такова заключение сочатъ и натрупанитt изъ високото
легло на Росица ( надъ с. Стокитt) каменни блокове, покрити
съ лишеи, чийто произходъ е отъ значително число изминати
години, но не и отъ геологични периоди. За да бж.датъ до-
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влtченн
да еж

подобни
текли

дъждътъ

блокове отъ залесени планини, би следвало

води отъ много по- поройни дъждове, отколкото

въ миналата

година.

Отъ подобенъ родъ локални причини е билъ предизви
канъ валежа на силното прииждане на р. Бистрица при Панче
рево въ 1936 г.; а въ други случаи планински тtснини еж
представлявали условия за поройни валежи, които еж причи
нявали силни течения, както бt съ р. Чай въ 1911 г., р. Врана
въ 1914 г., Провадийската рtка въ 1922 год. и пр.

3._К а т а с т р о ф а л н и т ъ

в оди на Росица

Напоениятъ басейнъ на рtката и наситената съ влага атмо
сфера еж главнитt благоприятни предпоставки за всецtло отичане
водата на поройния дъждъ по стръмнитъ склонове на възвише
нията и за причиняване дивно величественото течение въ Росица.
Още въ мi,стото, кж.дето се образува леглото на рtката

отъ вливане на три балкански порои, водата отъ дъжда е поч
нала да приижда въ 8½ ч. вечерьта и е станала твърде сил
на къмъ 91/о-10 ч. главно отъ западния и притокъ, отъ дето
тя е слизала съ голtмъ шумъ. До близкия въ мъстностьта
мость (за барутната фабрика) повърхнината на теченинто се е
вдигнала до 3.00-3.20 м. височина.
По-надоле при с. Стокитt въ Росица се влива ръкичката
Негойчовица. Нейнитъ води еж дошли едновременно съ тия
на Росица, но еж били много по-силни и влъкли грамаденъ ма
териалъ, понеже басейнътъ и почти голъ и непропускаемъ. Тукъ
къмъ 9-9½ ч. се е образувало грамадното течение, чиято висо
чина стигнала 6.30 м. Повреденъ е въ селото сводовиятъ мостъ съ
3 отвори (6 t9+4 м), и нъкои близки до него постройки (фиг. 5).
Течението по-надолу е преливало леглото си и е отпи
сало всичко по него. Разрушенъ е единъ камененъ сводовъ
мостъ съ 2 отвори по 12 м., предъ който течението е имало
8.90 м. ды1бочина, а още по-долу другъ единъ мостъ съ 3 отвори
(8+12+11 м.) е напълно отнесенъ. При последното съорж.же
ние водата се е покачила на 8.20 м.
Въ с. Батошево рtката е започнала да приижда къмъ
7½ ч. вечерьта и скоро следъ 9 ч. 47 м., когато е стигнала
стенния часовникъ на електр. централа и спрtла махалото му,
тя е стояла най-високо на 7½ м. надъ низкитt води. Електри
ческата централа на водния синдикатъ Росица е потънала въ
вода, токътъ и е билъ спрtнъ и всички освtтлявани отъ нея
населени мtста еж били въ мракъ.
Ето накратко описанието на наблюдателя на метереолог.
станция въ еж.щото село, очевидецъ на катастрофата тамъ. "Къмъ
9 ч. вечерьта рtката се издига високо и съ грамадна сила
влtче вtковни дървета, срутени кж.щи и добитъкъ. Нощьта е
мрачна. Проливниятъ дъждъ продължава да вали, освtтляванъ
отъ силни свtткавици, придружени отъ гърмежи. Рtката бързо
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излиза отъ коритото си и залива околнитt брtгове, събаря
кжщи, плtвни, мелници, вдига цtла кж.ща съ обитателитt, об
крж.жава десятки други, изненадвайки заспали хора. Чува се
плача на мнозина за помощь и непрекж.снатия ревъ на доби
тъка• и пр. Намtрени с.ж после 16 души у давени.

За усилване бедствието въ Батошево е игралъ голtма
ро.'lя яаътъ на водния синдикатъ Росица, който е поставенъ
косо на рtчното легло. Въ острия ж.гълъ подъ селото високо

стърчатъ въ края на яза колонитt за вратиrt на канала. О
т-вхъ се е блъскалъ и събиралъ на цtла грамада плаващия дър
венъ

материалъ, подпушвалъ

е

течението,

отклонявалъ

го е

къмъ селото и засилилъ описанитъ ужаси.

Непосрtдствено подъ селото е каменния турски мостъ
на Росица съ 6 сводови отвори отъ 32.2 м. и широкъ 4.0 м.
Цtлата негова шосейна конструкция е разрушена (фиr. 2).
Село Г о р н а • Р о с и ц а, разположено въ единъ завой на
рtката, е почти наполовина отвлtчено и има 10 души удавени.
Водата е обливала отъ Ботошево до Видима на 500 м. ширина,
а отъ Видима до Севлиево на 800 м., като е подържала 5.205.30 м. дълбочина. По цtлото това протежение рtчното лtгло
е обсипано на мtста съ цtли купища отъ довлtчени грамадни
дървета,

строителенъ

материалъ отъ разрушени жилища, воде

ници, кола и разни домашни потрtби.
Въ С е в л и е в о водата е започнала да приижда запла
шително къмъ 9 ч. вечерьта. Засилването на течението е ста
вало на талази и е стигнало най-високо въ 11 ч. 45 м., а спа
дането е започнало да се чувствува въ 12½ ч. и на другия
день въ 3 ч. сутриньта водата се е прибрала въ леглото.

Течението предъ стария турски мостъ е било на 5.65 м.
височина и е преливала надъ 2.0 м: шосето на дtсния брtгъ.
По-доле при новия сводовъ мостъ отъ 6 Х 13 м. отворъ висо-
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чипата е спаднала на 4.00 м., понеже между града и моста шо
сето е разрушено и отчасти отвлt.чено на 150 м. Въ края на
града (при кланницата) водата е била 5.15 м. дълбока и се
разлива на 1 клм. ширина, като въ нt.кои мt.ста е стигнала
до шосето за Сухиндолъ.
Твърде тъжно е описана картината на катастрофата въ
Севлиево въ мt.стния в. "Развитие", брой 24 отъ 1 юлий 1939 г.
И действително, мрачната нощь, необяснимиятъ ревъ отъ при
иждащата рt.ка, тревожното биене на камбани, истрели, см-в
сени съ викове отъ изплашеното и изненадано отъ водитt. на
селение

еж. създавали ужаса на

една ~щека нощь, съ

страхотни

спомени до днесъ.

На другия день призори картината на разрушенията е
била ужасна: 2,000 души еж. останали безъ подслонъ и облt.к
ло, 230 кж.щи еж. съборени, други 300 необитаеми, 18 трупа
еж. намt.рени на удавени лица, безъ да се знае издавения до
битъкъ. И скоро следъ тази страхотна сцена слънцето огрt.ва
при ясенъ день събранитt, въ рt.ката води, които спокойно
продължаватъ своето вt.ковно течение.
Надъ Севлиево впдата облива цt.лата долина на около
клм. ширина, спуска се въ пролома до с. Касово, следъ него
наново се разлива на 1-2 клм. и пристига къмъ Сухиндолъ съ
rолt.мата си сила въ 2 ч. сутриньта и съ височина близо 1О м.
Тази височина се запазва до Павликени, следъ което село, поради
широкото разливане, тя почва да намалява при с. Водолей на
5·50 м., а при устието съ р. Янтра, чието лt.гло е било празно,
тя спада на 4.0 м. Всичко по рt.чното лt.гло е пометено и
доста населени мt.ста засt.гнати: Долна-Росица, Стамболова,
Лесичери, Дичинъ и др. Тукъ нt.ма човt.шки жертви вследствие
навременитt. предупреждения и късното пристигане на вълната.

1

4.

Теч е ни ето на р. В иди ма

Високата вълна на водитt, на р. Видима е дошла 15-20
минути следъ оная на Росица къмъ 9-9½ ч. вечерьта и при
вливането си е повишила водитt, на Росица съ около 60 см.
Въ всt.ки случай nодитt, на Видима еж. били по-малки и по
низки отъ во,дитt. на Росица, както това потвърдяватъ наблю
денията и изчисляванията на воднитt, количества.
При водочета на рt.ката близо до устието и въ Росица макс.
водна височина е била 4.68 м. Малко по-дол е при стария турски
мость на Видима съ 4 каменни свода съ отворъ 42.80 м., съ
ширина на пж.ть 6.00 м. водата предъ него е стояла на 4.80 м.,
а подъ него на 3.95 м., като е заливала около 150 м. отъ шо

сето по дt.сния брt.гъ на дълбочина 1.50 м. Отъ тt.зи груби
данни може да се сж.ди, че В1щима е носила приблизително

1100

м 3/~'' вода.
Течението на тази рt.ка се отличава главно съ влt.чения
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наносенъ материалъ, но не и плуващи дървета. Всички каменни
мостове по р. Видима еж. запазени.

_,,

Друrиятъ по-значителенъ дtсенъ притокъ Лопушница е
проявилъ слабъ животъ, понеже неговия басейнъ не е билъ
засtгнатъ много отъ стихийния валежъ.
Никакви специални
правени

нито

за

падналия

изследвания
дъждъ,

или

нито

наблюдения

за

времето и

не еж.
височи

ната за прииждането на стихийнитt ноди, чието величие е тъй
рtдко.

5.

Водното

количе ство

на

стихийното

тече ние

Обстоятелствата, при които еж се явили стихийнитt води
не еж. позволявали прtко измtрване на тtхното количество,
поради което е прибtгнато къмъ приблизителни методи. По
снети напрtчни сtчения и надлъжни разрtзи на значителни
разстояния отъ правилни части на рtчното легло, които ценни
данни ние дължимъ на г. Инж. М. Костовъ, тогава областенъ
инженеръ въ Търново, се стига до следнитъ величини за еле
ментитt на течението.

а. По р. Р о с и ц а п о д ъ с. Б а т о ш е в о въ една добре
избрана скалиста часть отъ леглото на рtката съ дължина
316 м., съ малки грапавини, дълбочина на течението 6·00 м. и

наклонъ

1=0·005

на вис. води, отъ три напрtчни съчения еж.

намtрени долнитt резултати. като се приложи формулата на
G и Kutter за опредtляне коефициента на съпротивлението С
1

съ

n = 28·6

съчения,

<Фиг. 6).

лице

м2

I 289·6
II 291·0
III 289·0

перим.

R
59·9 4·84
60·9 4·78
56·8 5·09

u

с

37·9
37·9
38·2
сръдне:

5.87
5·87
6·09
5·82

м/1 „

Q
1·700 м 3/ 1 •
1,708
1,760

б. По р. В и д и м а п о д ъ с. Г р а д н и ц а еж.що въ пра
вилна часть отъ леглото съ дължина 350 м .. дълбочина на те
чението 5·00 м., наклонъ на вис. води 1=- 0·005, дъно покрито
съ едъръ чакълъ, а въ страни съ залъти и завлtчени обра
ботваеми земи или скалисти мъста съ върбалакъ, еж. снети 4
напръчни сtчения, отъ тtхъ избираме следнитt две сtчения като
най-правилни и ги подtляме по на 3 части (фиr. 7). При изчи
сленията на елементитt и тукъ е приложена формулата на G и

Kutter

съ

1

n=26·6

за сръдната часть и

1

0 =20

части и се получаватъ долнитъ резултати:

за

крайнитt

Инж. Б. Анrеловъ
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съчения, лице

11-а
11-б
П-в

14·5м

].63 22·7
4·68 38·0
1·51 22·3

41·2
26·5

192·7
40·2

u

с

R

перим.

23·6м 2

2·04
5·81
1•94

Общо: 4·4Ом/1 "

III-a
Ш-б
Ш-в

6·4
184·1
55·6

7·4
50·4
34·3

0·87
3·65
1·62

19·3
36·4
22·6

Общо:

1·27
4•91
2·03
4·00

Общо сръдно
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Q
48 М 3/1"
1120
78
1,246м 3/ 1 "(1130)
8 мЗ/1'
903
113
1,024
(985)

Q vi"" l,050

м/ 1 "

в. По р. Р о с и ц а п р и с. П а в л и к е н и, м-Ьстность Кра
пецъ, кж.дето водитъ на ръката минаватъ презъ една правилна
камениста часть отъ леглото на протежение 500 м. съ дълбочи

=

на 1О м. и наклонъ на вис. води 1 О·ОО22 еж. снети 4 напръчни
съчения, отъ които използуваме три (фиг. 8). Въ това мъсто
леглото на ръката е отъ варовита скала, неправилно рушена,
но изгладена отъ влъчащи материали. При изчисляване еле

ментитъ на течението за коеф. С въ формулата на
е взето

1

11 =28·6

съчения лице

1 581
11 546
111 537

м

и

Kutter

и се получаватъ следнитъ резултати:

перим.
2

G.

80·4
84·3
85·0

м.

С

R
7·23
6·56
6·35

м.

39·9
39·5
39·3

Сръдно:

U
5·03 м/1 "
4-7 4
4.95
4·90 м/ 1 "

Q
2,922
2,588
2,660
2,720

м 3/ 1 "

м 3/ 1 ''

И така въроятнитъ водни количества на течението презъ
най-високитъ води еж. били:
на Росица при Батошево, съ Н= 6·00 м, 1=0'005, U=5·90м/ 1 ",

Q=l,700 м\"
на Видима при Градница
Q=l,050

м 3/1 "

на Росица при Павликени

Q=2,750

„

„

Н

=

Н

5·00

м,

1=0·005,

U=4·2Ом/ 1 ",

= 10.ООм, 1=0·0022, U=4·90м/1 "

3

м/ 1 "

Несъответствието въ резултатитъ, сборътъ отъ първитъ две числа да
е равенъ на третото число, води до предположение като по-въроятно водното
течение п_ри Ботошево да е съ U=5·2 и Q = 1500м 3 /1 " , съ което, обаче, се
нарушава хармонията на употръбенитъ елементи въ изчисленията.

Отъ тукъ може да се сж.ди за колосалнитъ води на те
чението въ Росица, каквито случаи еж. твърде ръдки въ на
шата и други европейски страни.
Полученитъ резултатп горе-доле се потвърдяватъ и отъ из
следване на течението презъ мостоветъ, както и отъ скоростьта
на

инондационната

вълна.

Инж. Б. Анrеловъ
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6.

Влъче ниятъ ма т ери алъ

Необикновената

скорость (отъ

4·00

до

5·50

м./ 1 ") на те

чащата вода както въ ръчното легло, така и изъ урвитъ на
планинскитъ височини предизвиква свличане на огромно коли
чество каменистъ и п л а в а щ ъ материалъ. Въ това отношение
въ цълото поръчие на Росица много ясно проличава влиянието
на залесяванията. Докато леглата на потоцитъ съ залесенъ
басейнъ еж. затрупани отъ камари свлъчени и изкоренени дър
вета, леглата на потоцитъ съ голи басейни еж. пълни съ ку
пища отъ блокове, пъсъци и тиня. Ръкичката Негойчовица,
напр., и редъ дtсни притоци на Видима, чиито басейни еж. ре
лативно голи, еж. свлъкли грамадна маса почви отъ 3-4 м.
дебелина. Общо взето, обаче, леглото на Росица е чисто и
течението не влъче оня пъсъченъ материалъ, съ какъвто еж.
пълни подобнитъ ней ръки по южнитъ склонове на Балкана.
По цълото протежение на ръката отъ Стокитъ до Видима не
само, че липсва влъченъ материалъ, но скалиститъ части отъ
леглото еж. измити като съ четка отъ силнитъ води. Обратно,
въ леглото на Видима се сръщатъ значителни гнъзда отъ до
несени блокове съ сръденъ D=l5-20 см., а по залътитъ ви
соки мъста язици отъ пъсъкъ или тиня, чиято дебелина
стига отъ О·5 до 7 см. Влъчениятъ камененъ материалъ отъ
Видима продължава по леглото и на Росица. До Севлиево той е
съ срtденъ D=I0-15 см., а подъ града става отъ 7-10 см.
Разрушителната сила на течението се дължи на п л а в а
щ и я мат ери а л ъ и главно на влъ9енитъ грамадни дървета,
чиито

непрекж.снати удари

еж.

рушили

мостове,

струтвали

еж.

здания, а въ много случаи тъ еж. и причината въ тежката борба
за животъ на давящето се население. Сж.щиятъ материалъ не
само че е запушвалъ ръчното легло и съ това е спомагалъ да се
измъни посоката на течението, а е влиялъ за усилване на и безъ
това

силното течение и така е причинявалъ страхотни разорения.

Предъ всъко препятствие, поради затрупване отвора на
леглото, водната повърхнина се е повдигнала и е давала въз
можность за непрекж.снати удари и по-голъми натрупвания, до
като отъ натиска препятствието се отвлъче. Образуваната така
силна

вълна

връхлетя

на

следваще

препятствие

съ още

по

голъма сила, чието рушение вече става и по-леко и т. н.
Очевидно е, че отъ запушването на леглото заливанията се
усилватъ, отклоненията

на

течението ставатъ лесно,

а

съ това

нарастватъ и причиняванитъ злини.
Описаниятъ начинъ за мънение режима на течението се
обяснява отъ очевидцитъ, че прииждането на водата е ставало
на

талази,

предъ

които

малко

препятствия

еж.

оцелявали.

И така, живата сила на течащата вода и ударитt на пла
ващия материалъ еж. главнитъ . рушители на всички пръчки
въ ръчното легло.
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VI
ПричиненитБ бедствия отъ наводнението.

По сведения събирани главно отъ отдtла за обществени
грижи въ М-вото на Вътр. Работи и Нар. Здраве причиненитt
бедствия отъ наводнението на Росица се групиратъ кокто
следва:

удавени 47 души,
разрушени жилищни здания за около 17,000,000 лв.
3. удавенъ добитъкъ, струтени стопански постройки, унищожени посеви и др. около
, 20,ООо,ООО лв.

1.
2.

Всичко материални щети:
37,000,000 лв.
(Вижъ подробности на стр. 66)
Срtщу тtзи загуби събраната помощь отъ образувания
народенъ комитетъ по инициатива на Д-вото Червенъ кръстъ
възлиза на 9,672,534 лв., а цtлата събрана помощь е около
11,000,000 лв.
,
Къмъ изброенитt щети следва да се прибавятъ и обще
ственитt загуби претърпени отъ М-вото на Общ. сгради, П.ж
тища и Благоустройството, а именно: шосето отъ Севлиево до
Стокитt на значителни протежения е залtто и отчасти отне
сено, по него и по други

повредени шосета еж разрушени

33

моста, отъ които на Росица има 8 голtми. Разходитt за въз
тановяване на съобщенияnt въ атакувания край възлизатъ на
5.5 до 6 милиона лева.
Причинитt за нанесенитt бедствия еж следнитt.

J.
което
ното

Бързото прииждане на коласално количество вода,
не е било нито очаквано, нито виждано отъ крайбрtж

население,

както и

времето

на прииждането,

еж

играли

първенствуваща роля за понесенитt човtшки жертви. Изнена
даното

население

въ

първия

часъ

на

своя

сънь отъ

високата

вълна и неговата увtреность въ безопасностьта на рtката еж
единствени причини за даденитъ жертви.
Предупреждението на населението отъ властитt въ Сев

лиево
твърде

за

приближаващата

спасително

силната вода
сутриньта на

е

29

опастность,

влияние.

По

безспорно,

доле отъ

е

играло

Севлиево, кждето

стигнала до населенитt мtста къмъ 2 часа
юний, населението е било будно и затова ни

какви човtшки жертви не еж дадени, а и животни има твърде
малко удавени, макаръ дълбочината на рtката да е стигнала
до 1О м. тамъ.

2. Причината за загубитt на жилищни и други постройки
въ населенитt мi:;ста е заграбването на рtчното легло. Трtбва
да се знае, че всtка рtка има естествено опредtлено легло
за своитt води, което не може да се засвоява произволно,
нито пъкъ границитt му зависятъ отъ паметьта на човtка. И
ако

нуждитt

наложап,

частично присвояване

9т1, го.чtмот9

ф
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435 1457 5,142
56

18
21

232

Долня Росица
Бtла-черква

Стамболово
Лесичери и Дичинъ
други мtста

47

863
6,800
3.000

238

Търновска околия

Общо

Строежъ на

а.

480

105
60

Градница

Гжбене
Кормянско, Млtчево и Сtнникъ
Севлиево
Сухиндолъ

,~
..

нови

.g,

>:S: 1

Ремонтъ на

жилища срут.

жилища

1

3

\

1

1,388,533 (?) 8 224,000 9 10,360
5,907,240
30 798,000 14 29,000
2,110,000
6,055,664
15 364.000 74 160,780
225,200
745,000 (?)
369,000
1 25,000 7 12,000
173.634
14,036,689
1,915,085
32,924,865
381,050
77,450
1,291,690
57,080
1,807,270
1,851,334
36,583,469

За бел (ж к:а

J I сума

сума

1

1.

Стокитt
Батошево
2-bls вод. синд. Росица
3. Горня Росица
4. Стольтъ

о:,:

..

.,

Аек.

Севлиевска околия

2.

:,: зi:,:
~11:S:а:~..
~ ;.~

ф

Работи и Н. Здраве и други източници)

Споредъ изя-

вленията на Ми-

\ нистра на В. Р.
къмъ

4.XI. 937 г.

(в. .Зора") еж
събрани отъ обл.
директори - 6
мил.

лв.,

частни

лица-4 мил. лв.
даде ни отъ дър•

8

жава та

мил.

Всичко за по~
стройки

335 11,131,000 41 296,740

монтъ

76,560
10,680
98,430

лв.

ЖИЛИ·

17

мил. лв.

Указанит1, чиела въ таблицата
еж само

за м1,-

ста, гдето се при

тежаватъ
ния.

14,523,150

на

ре-

ща еж осигурени

надъ

20 542,000 13
7 190,000 5
22 554,000 32

и

сведе-

~

~

?1

f
С)

~

Катастрофалното наводнение на р. Росица въ
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ръчно легло за нъкое населено мъсто, то тръбва да се укрепи
и запази отъ водитъ тъй силно, както се укрепяватъ ж. пж т
нит-в и шосейни мостове, изложени на стихийни течения. При
м-ври затова имаме : рушенията въ с. Батошево, Горна-Росица,
Севлиево, гдето еж съборени 32 квартали, Стамболова и др.;
а еж.що и бедствията на Бистрица въ Панчарево въ 1937 r.,
на р. Врана въ Търговище въ 1914 r. и др., които случаи еж
много поучителни.

3. Временнит-в слаби постройки въ р-вката, като язове за
първобитни воденици, за тепавици, за случайни напоявания на
култури

води,

и

пр.

не

указватъ

никакво влияние на стихийнитъ

понеже тt се помитатъ и разпръсватъ още съ първото

засилване на

течението.

Съвършено обратно е действието на

заздравенит-в и зидани препятствия, които упорствуватъ на
течението и отклоняватъ неговата посока. Примърътъ за при
чиненит-в бедствия отъ яза на водния синдикатъ „Росица" и

за пакостното му влияние върху с. Батошево, за които вече
споменахме, е поразителенъ; а тр-вбва да прибавимъ, че преди
наводнението се

е започнало

по-здраво

този язъ и съ неговото повишение отъ

укрепяване на сжщия

1·50

на

2·00

м.

Препятствията на течението отъ мостовет-в се дължи
почти изключително на заприщане отворит-в имъ съ плаващъ
материалъ.

И така, причиненитъ рушения на
и въ значителна степень
вотни

се

дължи

не

здания, на мостове, па

причината за издавенитъ хора и жи

толкова на

силата

на течащата

вода,

от

колкото на бързото и повишение, на силнит1, и последователни
удари

на

плаващия

материалъ

отъ

изкоренени

грамадни дър

вета, както това, прочие, ясно се забелязва по останалитъ очу
кани тъла отъ мостоветъ и отъ разни сгради. Въ това отношение
водитъ на Росица, чийто горенъ басейнъ е отлично залесен ъ,
еж влъкли грамади отъ такъвъ материалъ и еж били много
по-свирепи, отколкото водитъ на Видима, чийто басейнъ е до
бре з а т р е в е н ъ, но беденъ отъ гори и поради това и отъ
плаващъ материалъ. Следователно, горит-в, които еж указали
твърде слабо влияние за ограничаване отичането на поройния
дъждъ, обратно на онова :което винаги се мисли, еж засилвали
рушителната сила

на течението съ

свличания

отъ тъхъ пла

ващъ материалъ.

Другъ сжщественъ фактъ изпъква за отичащата вода
отъ различно залесенит-в басейни. Докато затревениятъ басейнъ
на Видима е билъ обзетъ отъ едрото на проливния дъждъ, оти
чаното отъ него водно количество (1050м 3/ 1 ") е чувствително
по-слабо отъ водното количество на горня Росица (Q
15001700м3/1"}, чийто басейнъ (отъ 274 км 2) е силно залесенъ, а при

=

това доста по-малъкъ отъ оня на Видима (541 км.). Отъ тукъ
следва да се заключи, като че затревенJ,!тt ба<;ейцц еж по-ефи-
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касни за ограничаване отичането на поройнитt дъждове, от
колкото гориститt, чиято почва на голtми пространства е не
проницаема.

Заключение
Наводнението на Росица на 28 юний 1939 год. се счита
за една отъ твърде рtдкитt природни стихии, които страната
ни е изпитвала. То се дължи на извънредно проливенъ дъждъ,
предизвиканъ отъ локални причини въ приемателния басейнъ
на рtката.
Причиненото отъ дъжда грандиозно течение на Росица е
стигнало до неимовtрни размtри. Неговото количество е било
около 2750-3000 куб. м. 1" и е надминало наводнението на
Марица въ 1911 г., която тогава е влtкла въ Пловдивъ 1500м 8/ 1 ''

отъ басейнъ 7,930 км. 2• Тази вода и до днесъ не е надмината.
Неочакваниятъ природенъ бичъ е продължилъ едва 1½

часа, отнелъ е 47 човtшки жертви и е причинилъ за около
милиона лева материални щети.
Случаятъ съ наводнението на Росица е друго силно до
казателство, че влиянието на горитt предъ стихийнитt валежи
е нищожно. То даже става опасно, поради свличания отъ тtхъ
грамаденъ плаващъ материалъ. Ето з а що по г р t ш н о с е
м и с л и, ч е з а л е с я в а н и я т а с ж р а д и к а л н о с р t д с т в о
за борба срtщу стихийнитt води. Не може да се
отрече, безспорно, благотворното значение на горитt относно
закрепяване на почвитt, влиянието имъ върху нормалния ре
жимъ на теченията и редъ други благодатни стопански после
дици; що се отнася, обаче, до отичането на необикновено по
ройни валежи, влиянието на горитъ се парализира отъ мощ
ностьта на природнитt стихии.
Борбата съ наводненията, както и другъ пжть сме щщ
чертавали, е една отъ най-труднитt и тежки задачи въ инже

50

нерното изкуство

и то поради неизвестностьта

за

появяването

имъ и свирепостьта на рушенията имъ. Употребяванитt до сега
срtдства въ много случай се указаха недостатъчни, а даже и вре
дителни. Tt (срtдствата) растатъ съ нарастващото зло, но вина
ги биватъ преценени следъ причинени грамадни бедствия. Затова
въ по-слаби страни, съ ограничени срtдства и нужди за по
добни ненавременни борби, е препоржчително да се прибtгва
къмъ предохранителни мtрки, отколкото да се влагатъ гра
мадни капитали въ

предприятия

съ несигурни постижениия.

Ето защо въ далечнитt времена, когато психиката на чо
вtка е била подъ голtмо влияние на природнитt стихии, на
воднението се е считало за най-страшенъ бичъ противъ боrо
ху лството;

при все

това провидеt1ието

при~ирие С1> човtчествот<;>,

е

създ~ло

» знак1,

зц

L'INONDATION DE LA RIVIERE DE ROSSIТZA EN 1939.
L'un des affluents de la riviere Yantra, du nom de Rossitza,
ete le 28 Juin 1939 le theatre d'une inondation catastrophalle
inconnue jusqu'alors.
Rossitza est la riviere qu'on croit etre l'ancienne Лuyavo,; pres
de laquelle, d'apres Arrien, а eu lieu la defaite des Triballes par
Alexandre le Grand en 335 avant J. С. Plus tard, la ou la meme
riviere se jette dans la Yantra, а ete fondee en 106 apres J. С.,
par l'Empereur Trajan, la ville de Nikopolis ad lstrum, des monnaies de laquelle ville on conclue que cette riviere etait divinisee.
La Rossitza prend sa source dans la crete !а plus elevee
des monts Balkans, dont certaines sommets s'elevent а 2200 m.
au dessus du niveau de la mer, et dont le plus haut, sommet de
Ferdinand (Youmrouk Tchal), atteint 2374 m.
Le bassin de !а riviere Rossitza а une supeJficie de 2250 klm.2 ,
et avec celui de !а riviere Yantra il atteint 7846 klm. 2• Се bassin s'avance fort dans la chaine des Balkans, et dans sa partie
de !а plaine il est seu\ement а 200 m. au dessus du niveau de
la mer, On peut juger par се fait de !а grande pente des versants du bassin.
11 у а lieu de remarquer que la partie montagneuse du
bassin de la Rossitza de 1,052 klm 2 embrasse une superficie de
25.000 hectares boisee de forets, 8,300 hect. de paturages, 40,460
hect. de terre аrаЫе et 31,440 hect. de terres habltees, terres
desertes, etc.
L'inondation de la riviere du 28 Juin 1939 est due а une
pluie torrentielle sans precedent, qui а dure 6 heures, et dont
l'intensite du noyau а dонпе 230 - 250 mm. de hauteur d'eau.
La pluie s'est abattue sur le bassin superieur de !а Rossitza, mais
au dessous de la crete du Balkan. Par suite d'une violent echauf.
fement dans l'Europe du sud-est, un courant d'air а pris naissance au nord-ouest, се qui occasionna le 27 Juin 1939 un orage
accompagne de foudre, et une pluie consideraЫe tombe dans \е
pays (voir les isohietes de !а carte 1). Le meme phenomene
se repete !е jour suivant, le 28 Juin, date а laquelle а cause d'un
mouvement de perturbation du vent, пе devant la crete la plus
haute de la montagne (fig. 4), est tomЬee la pluic torrentielle еп
question (carte 11) donnant lieu а un courant terriЬle. Dans \а
partie montagneuse superieure de !а riviere !е courant s'est eleve
а 8,20 - 8,50 m. de hauteur, dans !а partie moyenne inondee а
5,20-5,30 m. et dans la partie inferieure le fleau а atteint
10 m. de hauteur. La quantite de cet eau extraordinaire а ete
mesuree dans le courant superieur de la Rossitza (bassin de
27 4 klm.) а . . . . . . . . . . . . . .
1,700 m 3/ 1 "
et pour J•affluent Vidima d'un bassin de 541 klm. а 1,050 m 3/i''
еп tout pour la Rossitza .
2,750 m 3/ 1 ''
а
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Се courant venant des versants escarpes d'une surface Ьien
boisee, а traine des quantites enormes d'arbres deracines, qui
avec leurs coups violents, ont cause des devastations terriЫes.
Les calamites causees par cette inondation sont les suivantes: 47 personnes noyees et environ 2,500 personries restees
sans abri et sans vetements, des maisons detruites pour une somme
de 17,000,000 de levas, des blitiments demolis, du betail noye,
des terres de culture inondees et devastees pour une somme de
20,000,000 de levas, et avec les travaux puЬlics demolis (routes,
ponts, etc.) les pertes totales s'elevent а environ 50,000,000
de levas.
Cette inondation est un cas frappant qui vient demontrer
que l'influence des forets sur les pluies torrentielles est neante.
Pour cette raison on croit а tort que les boisemeнts sont le moyen
radical pour la lutte contre les inondations. On ne peut sans
doute nier l'influence blenfaisante des forets contre l'erosion du
sol, ainsi que leur influence sur le regime ordinaire des cours
d'eaux et d'autres consequences economiques precieuses. En
се qui concerne, cependant, des pluies torrentielles, leur influence
est paralisee par la puissance des fleaux de la nature.
·
Dans се cas il ressort egalement une autre caracteristique
de l'influence de la couverture du bassin, et notamment que les
bassins couverts d'herbes agissent d'une maniere beaucoup plus
efficace pour la retenue de l'ecoulement des eaux atmospheriques
tombees, que les bassins boises d'arbres.
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Принос1, ttъмъ изучване на застудя
ванията у

насъ

Отъ

д. Бакаловъ
При
ченъ

изучаване на времето, въ най-широкия метеоролоrи

смисълъ

на това понятие, може

да се следватъ два пж.тя:

да се изучава режима на отд-влни метеорологични елементи и

да се открива въ т-вхъ установеното, законом-врното и свой
ственото на дадена область или опред-влено м-всто или пъкъ,
като се разглежцатъ единични прояви на времето, особенни по
значение за еж.щата область или м-всто, да се изведатъ рам
кит-в, въ които явленията, които схващаме и наричаме "време,
се

развиватъ тамъ.

Т-взи два пж.тя, за съжаление, не еж били открити едно
временно, ето защо и въ самата наука еж се обособили два
д-вла: климатична и синоптична метеорология. Докато първия
начинъ този на разглеждане отд-влнит-в метеорологични еле

-

менти

лежи

метеорология
като

въ основата

проучва,

комплексъ

математичната

и

отъ

по

на

климатологията, синоптичната

свои

методи,

едновремени

статистика, като

времето като ц-вло,

явления

или,

съ

езика

на

колективъ.

Колкото тия два д-вла на науката за земната атмосфера
нейнит-в явления да притежаватъ вече своя история, все

пакъ

пълна

независимость

помежду имъ, освенъ отъ

педан

тизъмъ, не може да се провежда. И наистина, даже класичес
ката

климатология, по

пж. тя

на

естествено

развитие,

е

дошла

до въвеждане на метеорологични комплекси (съставности),
каквито еж, наприм-връ, явленията на фьона, мусона и пр Т-в
далече

не

еж

резултатъ на хода

на

единъ само

метеорологи

ченъ елементъ и въ тоя смисълъ се явяватъ първитi, предве
стници на • типовет-в време", които синоптичната метеорология
въвежда. Отъ друга страна, обаче, тая последната установява
подобни "типове време" чрезъ изследване на честотата имъ,
което

е

равнозначно на

едно климатично

изучване.

Въ настоящата работа ние си поставяме за задача да се
приближимъ повече до единъ другъ .комплексъ" застудя

ванията,

чието климатично значение е толкова добре познато.

Не само поради rорнит-в съображения, но и понеже всички

метеорологични

материали

от1, м1щал9то

еж нагодени по изи-

Д. Бака11овъ
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екванията на климатологията, принудени сме да излtземъ еж.що
отъ режима на отдtлнитt метеорологични елементи. Въ нашия
случай, очевидно, понеже е дума за застудявания, ще трtбва
да изучимъ режима на температурата. За да бж.демъ после
дователни, обаче, ще разгледаме синоптично и два отдtлни
случаи на застудявания у насъ, за да дадемъ образъ на меха
низма имъ, тъй както тt се проявяватъ по нашитt мtста.
За изходенъ материалъ сме взели 40 годишнитt наблю
дения въ София презъ периода 1899- 1938 г., споредъ годиш
ницитt на Ц. М. И, и сме ги разработили по указания по-долу
начинъ. СпрtJ1и сме се на София, защото не само, че за нея
наблюденията презъ избрания периодъ не еж прекж.свани, но
и защото тукъ, качествено и количествено, наблюденията ви
наги еж били добри.
Преди да преминемъ къмъ сжществото на самата работа,
налага

се

да

се

спремъ

и

върху названието,

което

сме

под

брали за случая.

Застудяванията
споменувани,

повече

у

насъ

или

(въ

по-малко

главнигв

случаи) еж вече

подробно,

и

отъ

други

автори (по специално Кировъ), като еж. били наричани "въз
връщания на студа" или другояче. Това именуване е сходно
по значение съ нtмското "Kalterilckfall" но би било правдопо
добно само презъ първото полугодие на всtка година, когато
температурата непрекж.снато расте. Всtко застудяван е тогава,
наистина,

се

чувствува

като "възвръщане на зимата", както

народътъ обича да казва въ такива случаи. Подобни явления,
обаче, сж.ществуватъ и презъ второто полугодие на годината,
когато температурата изобщо се понижава. Явно е, че презъ
това

време

и дума

не

може да става

за

„възвръщания"

и

застудяванията би трtбвало да се наричатъ по-скоро "изпре
варвания на студа" или другояче.
За да се освободимъ отъ ненужна условность, ние ще
наричаме застудяванията само съ това име. Доколко еж тt
важенъ климатиченъ факторъ - ще се види отъ следващитt
редове.

Тукъ, съзнателно, ще изпустнемъ разглеждането на "за•
топлянията" у насъ, не само защото тt еж включени въ друга
работа, но и затова, че еж свързани сь циклоничната деятел
ность надъ Балканитt, която не влиза въ рамкитt на настоя
щата работа. Безсъмнение застудяванията, въ повечето слу
чаи,

еж

еж.що

резултатъ

на

циклонична

деятелность,

съ

тая

разлика, че тt еж епилога на преминуването на едно бароме
трично смущение и съвпадатъ съ области на относително високо налtгане.
.

Затоплянията, напротивъ, най-често еж свързани съ пред

ната фаза на барометричнитt минимуми, и, което е най-важ
ното, тt засtгатъ повече слоевет·в на по-високата атмосфера
и не се разпростиратъ тъй често въ приземнитt и слоеве.
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Таблица

1

Срiщни вс·вкидневни температури въ София, изчислени
1899-1938 r. включително (40 години)

Месецъ

н

д

1

1

1

2

3
1

5

4
1

1

и

1

о

6

7
1

т

1

ъ

8

Е. С

м

1

9
1

Е

10 1 11

януарий -1.З

-1.З

февр

-0.7
4.0
8.9
14.6
18.6
19.9
21.1
17.6
12.1
7.4
0.4

мартъ
априлъ

май
юний
юлчй
августъ
септем.
онтомв.

ноемвр .
де1<емвр.

-1.7 -1.5 -1.1 -1.0 -1.7 -1.9 -1,9 -1 .4 - 1.3
-0.8 -0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 -0.4 -1.0 -0.8 - 0.8
2.6 2.6 2.5 2.8 З.1 3.2 3.9 4 .3 4.4 4.3
7.7 в.о 7.9 в.о 8,5 8.9 8.6 9.1 8.8 d,5
13.9 14.1 12.9 13.5 13.4 13.9 14.5 14.9 15.З 15.1
17.6 18.О 18.2
17,8 17.7 18.0 17.9118.4
20.О 20.2 20.4 20.5 20.4 20.5 20.8 21.2 21.0 20.4
20.7 21.5 21.7 21.4 21.5 21.1 21.0 20.8 20.71 21. 1
18.6 18.6 18.4 18.0' 18.1 17.7 17.2 16.8 16.9 17.3
14.1 13.8 13.8 13.8 13.6 13.5 12.8 12.5 12.91 12.8
8.2 8.4 7.5 7.6 7.9 7.9 7.5 7.4 7.81 7.9
1.5 1.7 1.7 1.7 1.3 1.7 1.7 1. 1 1.01 0.7

17.61 17.9

д

н

и

о

т

ъ

м

Е

с

Е

ц

1

f\

12 \

-1.5
-0.4
3,9
10.0
14,0
18.7
20.2
21.0
17.9
12.0
6.5
0.9
ц

за времето

13 1 14

1 15 1 16

-1.1 -2.О -2.0
-1.1 -0,5 -0.6
3.9 3.9 4.2
10.3 10.2 10.8
14.9 15.6 15.5
18.9 18.5 17.8
20.З 2().6 20.7 20.8
20.8 20.8 20.7 21.О
17.4 16.6 16.2 16.2
11.6 11.4 10.8 10.6
6.1 5.8 5.5 4.9
1.2 1.1 1.4
о.в

-1.5
-1.0
4.1
10.8
14.8
19,2

f\

о

о

:с

:с„

t[ .,

17 1 18 119 1 20
януарий
февр.
мартъ

априлъ

май
ЮIIИЙ
юлий
августъ
септемв.

октомвр.
ноемвр.
де1<емвр.

J

21 1 22 1i 23

-1.6 -1.2 -о.в -1.s [-2.2
о.о
0.3 0.4 0.51 0.6
4.6 5.3 5.9 6.5, 6.4
10.9 10.1 10.3 11.3 11.8'
16.0 16.6 16.3 16.1 15,5
17.7 18.0 18.9 18.9 18.6
20.8 21.4I 21.6 21.3 21.4
20.1 20.0 20.3 20.2 20.7
15.8 15,9 15.1 15.4 15.7
10.4 9.6 9.21 8.9 9.2
4.1 4.0 4,0 3.4 3.5
0.4 0.9 1.01 0.8 1.0

J

24 1 25 126

1

27

1

28 129 1 30 1 31

,/0

u

u

Е

" .,

-2.3[ -3.21,-з.sl -3.1 - ·2.2 -1.51-0.11-o.s -0.6 -0.61-1.6
0,5, 1.01 1.1 1 1.2 1.3
6.3 7.0 7,5 7.9 7.8
12.О 11.4 11.0 11.6 12.1
15.1 [ 15.5 15.6 15.8 15.7
18.91 19.1 19.0 19.4 20.2
21.0 1 21 .1 21,5 21.5 21.3
20.2 19.9 19.5 20.1 20.1
15.5 14.7 14.8 14.3 14,3
9.6 9.6 10.2 6.3 9.3
2.7 2.3 2.4 2.4
2.71
1,3 1.4 О.9ГО.3 -9.3

1.8
7.9:
12.7
16.1
19.9

Z1-8
19.5
14.0
9.1
2,0
0.4

2.5
0.2
7.3 7.4 7.7 7.2 5.2
12.4 13.4 13.7
10.4
16.9 16.8 16.5 16.8 15.2
19.5 19.1 19.5
18.6
21-8 21.2 21.0 21.О 20,9
18.9 18.8 18.8 18.5 20.4
14.1 14.3 14.6
16.2
9.3 9.2 8.9 9.0 11.1
5,1
1.5 1.3 1.6
0.3 1.1 1.1 0.2 1.0
Срiздно годишно

*

*

*

Въ табл. 1 еж. дадени сръднитъ всъкидневни темпера
тури, както и сръднитъ месечни такива, изчислени за 40-го
дишния периодъ
1899 - 1938 r. за София.
Макаръ, че тоя периодъ е значително голъмъ, все пакъ
добититъ данни не могатъ да се сч11татъ напълно за „нормални".

Едно сравнение съ петдесеть годишнитъ сръдни месечни стой-

10.2
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ности, които еж. дадени въ "климатъ на София"

(1,

показва, наприм-връ, н-вкои

(януарий

месеци

по-студени

стр.

119)1)
съ

-0·5°, февруарий съ -0·6°, ноемврий съ -0·3 и декемврий съ
-0·9°), а други по-топли (май, юлий, августъ и септемврий
съ +0·1°) отъ тия презъ разглеждания у насъ 40 годишенъ
периодъ. Превесътъ на по-студенит-в месеци е толкова го
л-вмъ, че ср-вдната 50-rодишна температура на София е 10·0,
когато за 40-годишния периодъ тя е 10·2. Тази разлика е
леко обяснима съ включенит-в години въ двата периода:
Нашиятъ 40 годишенъ такъвъ изпуща годинит-в 1887-1898
вкл., като добавя 1937 и 1938 г. Пропуснатит-в 12 години
се

отличаватъ

съ

сравнително

много

студени

зими,

което

ясно се отразява въ ср-вднит-в месечни температури. Напро
тивъ, добавенит-в две последни години еж. отъ цикъла, спо
редъ Шерхагъ (2, стр. 296), въ който зимит-в стаеатъ все
по-топли наредъ съ общото затопляне, което тоя автЬръ уста
новява за северното земно полукълбо. Тъй като това затоп
ляне има периодиченъ характеръ съ трайность око.lю 90 го

дини и

свършва къмъ

хагъ очаква

1940

отново по-студени

r.,

следъ

което

зими, то очевидно

време
е,

Шер:

fiОрмални

температури за опред-влено м-всто могатъ да се считатъ ср-вд•
нит-в поне отъ единъ 100 годишенъ периодъ. Въ тоя смисълъ
и двата реда (40 и 50 годишни), които тукъ сравнихме, се явя-:

·

ватъ все още не окончателни.

При разглеждане на въпроса за застудяванията, обаче,
отъ значение за насъ еж. не толкова нормалнит-в сръдни стой
ности, колкото относителния ср-вденъ годишенъ ходъ на тем
пературата. Ето затова и подробностит-в, които ни предлага
табл. 1, еж. напълно задоволителни.
Да се спремъ, най-напредъ, на годишния ходъ на темпе
ратурата по ср-вднит-в месечни стойности. Той се явява · иэгла
денъ

твърде

застудявания

много и

или

за

не

говори,

месеци

на

пръвъ

погледъ,

нищо

за

надъ нормално студени или надъ

нормално топли. Както е свойствено на климатичнит-в типове,
къмъ които е причислена София (ум-врено-континенталень кли
матъ) най-студенъ месецъ се явява януарий, а най-топъллъ юлий, съ ср-вдна амплитуда 22·5°. Изм-внението на ср-вднит-в
месечни температури, което можемъ да счетемъ като м-врило
за интензитета на затоплянето (съотв. на изстиването) презъ
годината, показва, че отъ февруарий до май това затопляне,
приблизително 5·0° на месецъ, е най-гол-вмо и съвпада съ на
стж.пване на прол-втьта у насъ. Следъ май затоплянето про
дължава съ все по-забавена скорость и следъ юлий започва
бавно понижението на температурата. То изведнага, следъ ав-

1)

Затвореното

меръ въ

списъка на

щата работа.

въ

скоби число ще · показва, занапредъ, поредния

използваната

литература,

даденъ на

края

но

на настоя
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густъ, спада еж.що до къмъ 5° месечно и се задържа дори
до декемврий въ сж.щия размъръ, като продължава, по тоя
начинъ,

единъ

месецъ

повече,

отколкото

пролътьта.
Температурнитъ колебания въ
последица на съставното действие
отъ

една

страна

-

затоплянето презъ

приземния въздухъ еж
на две главни причини:

уравновесителниятъ остатъкъ

на

топлинна

енергия отъ слънчевото гръене и отъ нощното излж.чване на
топлина отъ земята ("радиационенъ балансъ"), който може да
бж.де нареченъ още, за краткость, съ „въведена топлина" (не
адиабатиченъ процесъ) и, отъ друга притокъ на по-топли
или по-студени въздушни маси, прииждащи отъ други мъста
("адвекция"). Както е известно, земята непрекж.снато отдава
на междузвездното пространство, въ формата на тъмни топли

лж.чи

(,,земна

радиация")

своята

топлинна

енергия. Денемъ,

обаче, слънчевото гръене внася нови количества такава ("ин
солация " ) и само разликата между излж.ченото и влж.ченото
количества

е, която

опредъля

температурното

състояние на

въздуха. Тоя ясенъ процесъ, обаче е сложенъ, тъй като
въздушната обвивка на земята, действувайки изобщо винаги
като топлиненъ изолаторъ, мъни коефициента на топлопро
водимостьта

си

въ

зависимость

отъ

състава

си,

прозрач

ностьта си, наслояването си, облачностьта и пр. Тъкмо тритъ
последни причини търпятъ най-голъми колебания при смъна
изобщо на въздушната маса, която лежи надъ дадена об
ласть и която смъна нарекохме адвективенъ факторъ при
температурнитъ колебания. Безъ него (което ще рече, че въз
духътъ е неподвиженъ или движещъ се равномърно въ една и

сжща посока) безъ о(>лачность, безъ колебания въ количеството
и вида на физическитъ ттримъси въ състава му, годишниятъ
ходъ на температурата би представлявалъ правилна синусоида
съ строго

установени

по

сезонъ,

день

и

часъ

:гемператури.

Едно сравнение между такъвъ ходъ, макаръ и теоретически,
съ действителния, би ни показало колко много последниятъ се
отличава отъ първия. Размърътъ на тая разлика, косвено, би
ималъ

смисъла

на

едно ценно указание

за

величината на

тази

адвекция презъ отдълни месеци и годишни времена. За съжа
ление липсватъ ни още необходимитъ изходни материали, за да по
строимъ горната теоретична крива. Все пакъ, за да намъримъ
едно приближение къмъ нея, задоволяващо практически на

шитъ

нужди,

можемъ

да използваме

сръдствата на матема

тичната статистика за „изглаждане" на криви, добити по пж.тя
на опити и наблюдения. Понеже въ нашия случай разполагае
митъ данни еж 40-годишнитt сръдни месечни температури, то
още съ получаване на тtзи срtдни стойности се е извър•
шило

едно първо изглаждане

на

годишния

ходъ.

Както е лесно да се види отъ табл. 1, годишниятъ ходъ
на температурата въ София по срtднитъ месечни стойности ,
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представлява

една

крива

съ

максимумъ

юлий и

минимумъ

януарий. За да извършимъ математическото изглаждане, напо
добяваме тая крива съ синусоида, уравнението на която ще
представимъ

съ

следния

а 0 +а 1

(1)

редъ:

соsх + ь 1 sin х+а 2
а 3 cos 3х + Ь 3 sin 3х +

2х+Ь 2

cos
...

2х+

sin
.

Въ развитието на тоя редъ се спираме до членоветt, ко
ито съдържатъ 3х, тъй като добитата точность практически
е

задоволителна

.

.Ж.глитt х представляватъ промiшливи величини тъй, че за
цtла година тt трtбва да се измtнятъ съ 360°. Понеже разполагае
митt, стойности еж ежемесечни, то, изхождайки отъ тtхъ, х
трtбва да се мtни месечно съ 360: 12=30°.
Коефициентътъ а 0 представлява срtдната аритметична
отъ дванадесеттt месечни стойности, което е все едно, срtд
ната годишна

температура.

Коефициентитt а 1 , а 2 , а 3 • • • Ь 1 , Ь 2 , Ь 3 • • • се опредt
лятъ по метода на най-малкитt квадрати. Приложимъ ли тоя
м~тодъ,

то

уравнението

на

годишния

ходъ

на

температурата

въ София, за посочения 40-годишенъ периодъ, добива следната
окончателна форма

(2)

10·22-1096 cos х-0·46 sin
-О-23 cos 3х-О·З2 sin3x.

х-0·41

cos

2х+о·зо

2х

sin

Да изчислимъ по тая формула срtднитt месечни темпе
ратури и да ги сравнимъ съ действителнитt отъ табл. 1. Ре
зултатътъ е даденъ въ следната таблица 2.
Таблица

2.

Истински и изчислени срtдни месечни температури въ София

l я I Ф l м 1а l м 1ю I ю I а 1с
40

год. срtдни

температури

изчислени

разлика

. - 1·6 0·2
-1·4 0·2

- 0·2

о·о

Преди всичко

lo

lн

д

5·2 10'4 15"2 18"6 20·9 20'4 16·2 11"1

5·1

1·0

5•4 10·5 15"0 18·7 21·0

5·3

о ·8

20-з

15"8 10·8

-0·2 --O·J +0·2 -0·1 -0·1 +0·1 +0·4 -t-0·3 -0·2 +0·2
вижда се, че поряп.ъкътъ на точностьта е

практически наистина задоволителенъ. Една по- голtма точность
би могла, естествено, да се добие, като се включатъ въ урав

нение

(1)

още

членоветt

съдържащи

4х,

5х и т.

н. Такова

уточняване, обаче, за нашитt нужди е излишно не само отъ
съображения, че изходния материалъ (40 годишнитt срtдни)
самъ по себе си не е нормаленъ (абсолютенъ), както вече из
тъкнахме, но и защото разликитt не ни интересуватъ толкова

по абсолютна стойность, колкото по относителнитt имъ коле
бания.
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Да

представимъ тия разлики графически (черт.

тънка линия е нанесенъ

1). ·

Съ

тtхния ходъ за цtлата година, а съ

дебела линия тоя ходъ е усрtдненъ (т. е. изгладенъ). Полу
чената изгладена синусоида (дебелата линия) има минимумъ
къмъ януарий-февруарий и максимумъ
октомврий.

-

презъ септемврий

Особно важни въ случая еж, обаче, отдtлнитt месечни
разлики и тtхното отношение спрямо изгладената крива. За

1

~-

1
.. Ф

1

1

1

м.

с..

м.

Н).

~о.

1

1

1

а..

с.

о.

н.

1

1

д.

я.

1
ф.

1
м.

Черт. 1. Разлики между изчисленитъ и действителнитъ температури
Differeпzeп zwischen den wirklichen und berechneten Monatsmitteln

+

по-голtма яснота, по чертежа сме защриховали съ
или площитt между изгладената и неизгладена крива на разли

китt, споредъ това дали последната (неизгладената) се намира
съответно

надъ

или подъ изгладената крива.

Въ свtтлината

на тоя чертежъ, отдtлнитt месечни сръдни температури до
биватъ едно ново тълкувание. Есеньта въ София ( септемврий
и октомврий) очевидно е по-топла отъ тая, която „теоретиче
ски" би следвало тоя градъ да има. Тъй сжщо месецитt фев
руарий, май и декемврий показватъ положителенъ температу
ренъ „излишъкъ" спрямо изгладената срtдна температура и се
явяватъ сжщо по-топли, отколкото ,,би трtбвало'' да бждатъ
презъ разглеждания

40

годишенъ периодъ.

Напротивъ, месецитt януарий, мартъ,
априлъ, юний,
юлий, августъ и ноемврий, еж по-студени, отколкото „би трtб
вало" да бждатъ.

Тtзи изводи ни навеждатъ къмъ търсене на причинитt,
които периодически действуватъ тъй, че правятъ известни ин
тервали отъ

време

климатически

по-топли

или

по-студени отъ

нормалното.

По наше
т,

мнение, тия причини

е. характерътъ

еж предимно адвективни,

„по-студенъ или по-топълъ отъ нормалното
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месецъ" се придава отъ по-честото нахлуване на студени или

топли маси

презъ

(септемврий
като

и

него.

Само

октомврий)

случаятъ съ есеннитt месеци

тръбва да бжде по-уточненъ, тъй

тогава, споредъ изучванията ни, не е притокътъ на топли

маси отвънъ, който ги прави така топли, а по малко смущава
ното отъ атмосферната циркулация преобразуване (п трансфор

мация")

на

застоялитt

се надъ насъ въздушни маси, което

придава такъвъ положителенъ температуренъ излишъкъ презъ

есеньта. Подобенъ трансформаченъ ефектъ, но сега съ обратенъ
знакъ,

сжществува и презъ януарий, когато температурниятъ

излишъкъ е отрицателенъ и се дължи на по-рtдко смущава
ното отъ атмосферната циркулация преизстудяване на въздуха,
следствие

силни

нощни излж чвания.

Понеже, както вече казахме, затоплянията не еж обектъ
на настоящата работа, тукъ по-нататъкъ ние ще се занимаемъ
само

съ

застудянанията.

За да навлtземъ въ подробноститt на тия явления, ще
разгледаме черт. 2, (вж. приложението) въ който еж нанесени
40 годишнитt срtдни всtкидневни температури за София, както
еж дадени въ табл. 1.
Както и би трtбвало да се очаква, получената крива е
много начупена. Едно внимателно проучване на колебанията,
обаче, ще открие въ тtхъ, въпрtки това, интересни законо
мtрности, обяснението на нtкои отъ които, за съжаление, не
влизатъ

въ

задачата на настоящето.

Преди
явява

една

всичко
почти

годишниятъ
напълно

ходъ

на

симетрична

температурата

вълна

съ

се

максимумъ

края на юлий (съгласно табл. 1 .горещницитt" еж наистина
на 27-28 юлий) и минимумъ на 24 януарий. Годишната ампли
туда, по тоя начинъ става 25·3°. Тая вълна можемъ да наре
чемъ „носяща", тъй като тя е следствие отъ изтъкнатия вече

»Радиационенъ балансъ" презъ едногодишния периодъ на
земно въртене. Върху тая носяща вълна еж модулирани много

по-малки такива, чийто обхватъ е нtколко дни. Тия по-малки
вълни представляватъ, очевидно, периодични промtни, които
въпрtки 40 годишнитt наблюдения, не еж изгладени или за
маскирани до степень на неузнаваемость. Tt ни разкриватъ
вж трешната сжщина на ежедневнитt промtни на времето, които,
въ посръдствомъ тия

вълни, се явяватъ като непрекжсната и

последователна смtна на топли съ по-студени въздушни маси.

Динамиката

на

отъ последователни

времето,

прочее, се обрисува като низъ

затопляния и

застудявания.

Отдtлнитt елементи на тtзи периодични промtни не еж
навредъ ярко и недвусмислено изразени. Има мtста, дето
краятъ на

едно

застудяван е

и

началото

на следващото

за топ•

ляне, или обратно, е много неясенъ. Въпрtки това, обаче, ние
се помжчихме да групираме тия колебания въ отдtлни, повече
и.1щ Щ)·Малко

ясно изразени,

вторични

вълни,

като

за

основно
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край на подобна

вълна се считатъ най-низкитt точки на по-rилнитt отъ всtки
две най-близки последователни застудявания. Какъ точно сме
постж.пвали при всtки отдtленъ случай, се вижда на черт. 2,
дето дължинитt на тия вторични вълни еж. нанесени по абсци
сата, надъ датитt. Тия дължини носятъ и поредния номеръ
на вълнитt, за които се отнасятъ. По тоя начинъ, презъ цt .
лата година

се

което прави

сръдна

различаватъ

задоволително

продължителность отъ

добре

8·3

44

вълни,

дни на всtка

отъ тtхъ. Тази цифра се доближава до срtдния интервалъ на
депресионната деятелность въ нашитt краища, съ които тя
стои очевидно въ функционална връзка.

Не само трайностьта на отдtлнитt вълнички, но и раз
предtлението имъ по сезони на различно траящитt отъ тtхъ
не е еднаква. Следното разпредtление (табл. 3) потвърждава
мисъльта

ни.

Таблица

3

Срtдна трайность на вторичнитt вълни
№

брой на вторичнитt вълни

За време отъ до

1.

4. III. -10. IV

срtдна трайность

4

10•5

8·3

2.

11. IV.

7. VI

7

3.

8. VI.

1. VIII

5

4.

2. VIII. -

8. IX

5

7·6

5.

9. IX. -

20.

Х

4

10·5

3. 111.

19

7·0

6.

21.

х.

-

Прави впечатление,

ДНИ

11

"
"

"
"
"

че времената около слънцестоянието

(лtтното) и равноденствията се отличаватъ съ най-дълги вто
рични вълни (около 10·5 дни срtдна трайность ). Въ междин
ното време трайностьта имъ е по-малка (срtдно около 8 дни)
и тt се редуватъ начесто една следъ друга. Ние схванахме
тия температурни колебания като следствие на смtна на раз
лични

въздушни

татъ на
времето

маси, което

пъкъ, отъ

своя

страна,

е

резул

съответната циклонична деятелность. Прочее, презъ
на равноденствията и тtхното слънцестояние, тази

деятелность

очевидно

затихва

значително и

настж.пва,така да

се каже, успокояване на атмосферата.

Това явление на затихване, обаче, не може да се открие
въ времето около зимното слънцестояние. Напротивъ, вълнитt
като че ли еж. даже най-кж.си тогава. И наистина, за цtлото
вре~н~ отъ 21. Х. до 3. Ш. (133 дни) еж. разчетени 19 вълни,
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което имъ дава сръдна трайность
на

това

положение

можемъ

да

7

дена (табл.

диримъ

въ една особно интензивна атмосферна
периодъ

и

въ

създаване

на

въ

две

3).

Обяснение

направления

:

циркулация презъ тоя

изкуствени, не

сжществуващи

действителность вълни, като резултатъ на земното

въ

излжчввне

презъ ясни и тихи нощи. Ние ще се спремъ за малко поотдълно
върху всъка отъ тия две възможности.
Интензивната атмосферна циркулация въ умъренитъ гео
графски ширини се изразява посръдствомъ чести циклонични
вихри, свързани съ барометрични депресии. Както е известно,
rия вихри се развиватъ главно по граничнитъ (.фронтални " )
повърхнини

между

съседни

не

еднакво

топли и

студени

маси,

които даватъ познатитъ топла и студена части отъ класиче
ския моделъ на депресиитъ. Когато единъ подобенъ вихъръ
(.циклонъ") мине презъ дадена станция, очевидно е, тамъ уре
дитъ ще запишатъ топлинна вълна, наподобяваща вторичнитъ
такива отъ черт. 2. Споредъ изучванията на Вайкманъ ( 4, стр.
101), пролътниятъ и зименъ периодъ въ Балканския п-въ наи
стина се отличаватъ съ най-голъма депресионна (тамъ наречена
общо циклонична) деятелность, което иде да потвърди пред
положенията ни. За главнитъ балкански депресионни пж.тища
(Vc, Ша, Vd1 и Vd 2), Вайкманъ дава (пакъ тамъ) следната че

стота на депресиитъ, въ °!о, групирани по сезони и за всички

означени

пж.тища:
зима

общо

1918

33·0

пролъть

лъто

28·6

15·7

есень

22·7

%

Тъзи данни се отнасятъ за непълнитъ три 1916, 17 и
години, но въпръки това, ра::1ликата между процентитъ е

такава,

че

превесътъ

на

циклоничната деятелность

презъ

сту

деното полугодие е очевиденъ. За съжаление и тия данни, както
повечето климатични такива, еж. разработени общо по сезони или
месеци

и

ни

лишаватъ

отъ

възможностьта да

откриемъ

едно

успоJ<ояване въ отдълни части отъ тъхъ, както около лътното
слънцестояние или около равноденствията. Дори и да би сж.
ществувало такова, обаче, то все пакъ ще бжде прикрито и
отъ

втория

деятель

въ

тая

насока:

нощното

лж.чеизпускане.

Ако бихме приели, че очакваното успоrшяване сж.ществува,
то би отговаряло на задържане на антициклони въ нашия край,

което

въ

сж.щность

(особно презъ януарий) наистина се на

блюдава. При изясняване на времето, обаче, вследствие силното
излж.чване презъ ясни нощи, температуритъ спадатъ толкова
низко (абсолютниятъ минимумъ е презъ януарий), че повлия
ватъ и на сръдния ходъ на температурата, огъвайки го както
при

вторични

вълни.

Намъ ни се ще да обяснимъ по тоя начинъ частъ отъ
застудяванията презъ месецитъ декемврий и януарий (примъръ:
края на вълни No 42, 1, 2 и др.). Безспорно е, обаче, че на
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рж.ка само съ сведенията за температурата не бихме могли
да правимъ пов~че заключения въ тая насока. Въ всъки слу
чай, въ съвмъстното действие на тия две причини може да
се намъри най-лесно обяснение на .липсата на успокояване"
презъ зимата.

Начупената
лява,

прочее,

температурна

неясна

картина

крива

на

за изучаване

черт.
на

представ

2

застудяванията.

Нужна е класификация на последнитъ, но подборътъ на еди
ница мърка за такава е още по-труденъ. Абсолютната стой
ность на отдълнитъ застудявания, безспорно, би била едно
ценно

указание,

но

не

по-малко

важни

еж

скоростьта

на

на

хлуването, както и трайностьта на застудяването. Ние сме
убедени, че единъ по-дълъгъ периодъ отъ години, напримъръ
80-100 годишни наблюдения, би изгладилъ все още намира
щитъ отражение въ черт. 2 случайни влияния. Тогава и кла•
сификацията би била по-лесна. За да не изпаднемъ въ фор
мални статистики, ще групираме всички застудявания, тъй
както се хвърлятъ въ очи отъ черт. 2, въ следнитъ групи :

а) чести,

почти равноотстоящи и съ почти еднакъвъ ин•

тензитетъ;

б) единични, по-интензивни или по-дълготрайни;
в) естествени,

следващи

правилния

годишенъ

ходъ на

температурата.

По тия три групи, кривата отъ черт. 2 се
следнитt, приблизителни интервали отъ време:

група „б"

груп_а „а"

29. Xl.-16. I.
10. IV.-12. V.
22. Vll.- 24. VIII.

19. I.-24. 1.
5. 11.-9. 11.
9. Ш.-15. III.
27. Ш.-31 . III.
18. V.-22. V.
13. Vl-17. VI.
8. VII-11. VII.
15. Х.-20. Х.
21. XI.-28. XI.
30. XII. - 2. 1.

Тази малка табличка,
ставена по

следния

начинъ

както се вижда

разпада на

група „в"

28. VIII.-8. Х. ·
25. Х. -20. Xl.

отъ датитt,, е съ

:

За начало и край на интервалитъ отъ група „ами група
.в" еж. приети добре очертани вторични вълни, отъ които на
татъкъ се измъня общия характеръ на температурния ходъ.
За начало и край на интервалитt, отъ група „б" еж.
приети датитъ, въ които температурата мъни само знака си.
Прочее, като изоставимъ групи .а" и „в", застудявани
ята „б" представляватъ най-голъмъ иитересъ, защото по интеf!зитетъ и трайность еж н~й-значителни~
·
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Сравнени

съ

изведенитt

застудявания, възъ основа на

петдневни срtдни температури (6, стр. 19), не може да не се
види едно rолtмо сходство, въпрtки различието въ датитt.
Това последното, обаче, е леко уяснимо, ка.о се има предвидъ,
че петдневнитt срtдни еж единъ изкуствено подбранъ .еди
ница периодъ", който нtма никакво естествено оправдание.
Въ ония случаи, когато действителното застудяване се е съв
падало съ нtкое петдневие, последното еж.що ще го изтъкне,
но ако явлението е раздtлено между 2 петдневия и се следва
или предшествува отъ бързо затопляне, очевидно е че едното
отъ тtхъ ще прикрие застудяването и то ще избърза или за
къснtе въ петдневнитt срtдни температури. Именно по тая
причина ние изследвахме ежедневнитt срtдни такива, за да
можемъ да изучимъ възможно най-близкия до действително
стьта

ходъ

на температурата.

Причината на
открие

съ

застудяванията

помощьта

на

статистика

би могла
на

най-добре да се

честотата

на

въздуш

нитt маси, които нахлуватъ въ територията на Царството. За
съжаление,

тая статистика, направена

наши

синоптични

за тия

краища

и,

карти
въ

по

щателно анализирани

на Балканитt (а

много случаи,

не по обобщенитt

неточни анализи

въ

чужде

странни синоптични карти), която се води въ Службата за вре
мето, включва още твърде малко години, за да може да бжде
използвана спокойно тукъ. По тая причина ще се обърнемъ
пакъ къмъ познатитt барометрични карти на Европа и север
ния Атлантикъ, начертани по петдневни срtдни стойности за
периода 1890-1909., r отъ Elsner (5, карти No 1-73).
Естествено е, че и въ тия карти осрtдняване-то на стой
ноститt прикрива много отъ интереснитъ положения, но тt,
въnрtки това, еж. били използувани отъ много автори, като
еж били тълкувани само положенията на прокаранитt изобари.

Не ще и съмнение, че тия последнит·в даватъ указания
за преноса на въздушни маси, особно надъ западна и срtдна
Европа, дето не само даннитt еж по-изобилни и кривитt по
точни, но и rрадиентитt по-rолtми. На юrоизтокъ и, специално
надъ Балканитt, може би защото даннитt еж били малко, но

непремtнно и защото изобщо барометричнитt колебания (не
периодичнитъ) еж съ по-малъкъ размахъ (амплитуда), често
пжти прокаранит·в изобари не rоворятъ нищо сжществено за
притока на въздушни маси. Така става нужда да се говори

за „неутрални барични области" (6, стр. 22), които твърде малко
подпомаrатъ уясняването на източника на нахлулитъ студени
маси. Освенъ това, ако петдневието включи въ себе. си обра
зуване

на локаленъ термиченъ

антициклонъ,

следъ

нахлуване

на нова маса, то изобаритъ моrатъ да преиначатъ посоката на
идването на масата, придавайки я къмъ нtкой отъ близкитъ,
по-интензивни

Тъй като

антициклони.

дипсватъ

по-новц подобни

проучвания,

които
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да

се

отнасятъ

и

за

по-дълъгъ

периодъ

отъ
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време,

ние

ще

излtземъ пакъ отъ картитt на Els11er, но преработени, за n.a
ни покажатъ срtдната посока на истинския притокъ на маси.
За тая цель, по методата на графическо събиране и вадене,
ние сумирахме последователнитt петдневни карти, основавайки
се на следнитt предположения, които приемаме за вtрни:
1. Преносътъ на въздушни маси и установяването имъ
въ нови мtста е свързано съ измtнение на налtгането, като
то

се

повишава

тамъ,

дето

масата

се

е

установила.

Последователнитt положения (отъ петдневие до пет
дневие) на областитt съ покачване на налtгането даватъ пжтя,
по който е минала въздушната маса.
3. Областитt на понижение на налtгането еж свързани

2.

косвено

съ

движението

на

топли

маси,

и

като

така,

излизатъ

извънъ рамкитt на настоящата работа.
По чисто технични причини тукъ ние ще изб·вгнемъ да
публикуваме не само премtстването на областитt съ пониже
ние на налtгането (,,отрицателни петдневни вариации''), но и тия
отъ положителнитt вариации, които не еж въ връзка съ за
студяванията отъ група „б", която, главно, е предметъ на
настоящитt проучвания.
Полученитt резултати еж изобразени на карти №No 1-10
отъ 'tepm. 3, въ които еж означени само посокитt на нахлу
ването на студенит-в въздушни маси.
Първиятъ изводъ отъ отдtлнитt карти на черт. 3 е без
спорното преобладаване на NW притокъ на студенъ въздухъ у
насъ. Наистина, когато описаниятъ методъ бжде приложенъ,
едвамъ тогава изпъкватъ недостатъцитt на петдневнитt карти:
много случаи на нахлувания отъ други посоки биватъ за
глаждани отъ стойноститt на налtrането презъ останалитt
4 дни отъ петдневията. Нtщо повече дори, ако студениятъ
притокъ е бръзъ и краткотраенъ и резултатниятъ антициклонъ
се образува нейде въ срtдна Европа, то изходящитt течения
отъ

него

ската

моrатъ,

посока на

презъ

петдневието, така да прикриятъ истин

нахлуване,

че

тя

да

се

яви

едва

ли

не

зна•

чително (до 90 °) завъртяна.
Все пакъ, обаче, черт. 3 ни дава достатъчно полезенъ
материалъ за заключения. Като изоставимъ декемврий и мартъ,
въ които посокитt на нахлуванията неочаквано се завъртатъ
доста къмъ западъ, останалитt случаи на застудявания отъ
група „б" показватъ следния забележителенъ ходъ въ споме
натитt посоки :

Започвайки отъ пролtтьта (м. мартъ) нахлуванията на

студенъ въздухъ

у насъ

ставатъ предимно отъ северозападъ.

Презъ студенитt месеци (мартъ и априлъ) все още може да
се касае за нахлувания на морски арктически въздухъ (по
международната класификация на въздушнитt маси). Съ при
ближаване на топлитt месеци, разrлежданитt застудщзания

1

---

Черт. З

-

--•- ·-----------

Посоки на

нахлунане на студени

маси при

застудяванията отъ група ,б".

Einbruchsrichtungen der Kaltluftmassen.
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се„дължатъ все повече и повече на морски субполяренъ сту
денъ въздухъ, чийто източникъ, по дефиниция, се намира надъ
Северния Атлантикъ.
Застудяванията презъ октомврий и ноемврий еж резул
татъ, очевидно, повече на нахлуване на континенталенъ ·' аркти
ченъ вуздухъ, чийто източникъ еж севернитt, руски степи и
арктика.

Въ началото на мартъ (карта №
студявания

се

субполяренъ

и презъ

дължатъ

въздухъ,

януарий,

предимно

като презъ

дейностьта на

3)

и декемврийскитъ за

еж.що

на

морски

студенъ

декемврий, види се, както

арктичнитъ

маси

отново се

засилва.

Ние бихме могли да се доближимъ до истинскитъ дви
жения на въздушнитъ маси още повече, ако разполагахме съ
срiщни ежедневни вътрове за разглежданитъ периоди. Понеже,

въ

случая, се касае само за едно по-общо климатично проуч

ване, ще

се

задоволимъ

за

сега

да

разискваме само върху ме

сечната повторяемость на вътроветt въ София презъ 50-го
дишния периодъ 1887-1936 г. (1, стр. 101). Даннитt сме пред
ставили въ изоплетна форма на черт. 4.
Отъ тоя чертежъ веднага проличаватъ дветъ главни по
соки на вътроветъ у насъ: западъ-северозападъ и изтокъ-юго
изтокъ. Тtзи две срtдни преобладаващи посоки се намиратъ
въ

удивително

съгласие

съ

направленията,

отдето

нахлуватъ

студенитъ маси у насъ (черт. 3).
Макаръ и съставени възъ основа на данни отъ отдълни
месеци, все пакъ изоплетитt на вtтровитъ посоки ни подпо
магатъ твърде много при тълкуване на интересуващитъ ни
въпроси. Преди това, тръбва, обаче, да се подчертае, че докато
вътроветъ съ западна съставяща еж свързани почти винаги
съ нахлуване на нови въздушни маси, източнитъ или особено
югоизточнитt. не винаги говорятъ за такова. Напротивъ, по
следнитt. еж, при повечето случаи, признакъ на установенъ анти
циклонъ

въ

източната

половина на страната или пъкъ

еж

пред

фронтални въздушни течения, предшествуващи нахлуването
на нови маси отъ северозападъ. При дветъ възможности, обаче,
източнитъ вt.трове не представляватъ нахлуване на студени

маси

отъ къмъ

NE.

Освенъ това,

поле, което е затворена

котловина,

специално за Софийското
югоизточнитt.

посоки еж

свързани и съ бризитt..
По тия причини, изобщо значителниятъ процентъ източни
вътрове не означава още подчертано влияние на сибирския зи
менъ бариченъ максимумъ. Само от дt.лнитt колебания на тая
честота, върху общия основенъ превесъ на тази посока, може
да говори съ голъма убедителность за колебания въ преноса
на

въздушни

маси

отъ

североизтокъ.

Като не изпущаме предвидъ тия уговорки, да разгледаме:
сега черт. 4 по-подробно.
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Презъ януарий и февруарий надмоrватъ северозападнитt
вtтрове, което говори, че r лавниятъ притокъ на въздухъ у
насъ остава далечниятъ северъ и свързанитъ съ него морски или

континентални (предимно първитt) арктични маси.
Отъ мартъ до май се засилватъ и източнитt вtтрове,
макаръ че тt, въпрtки това, не се израяняватъ съ численитt
стойности на северозападнитt 1 ). Очевидно е, че презъ този пехм
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Изоплети на вътъра въ София .

(цифрит-k озиачаватъlброй на случаит-k)

Isoplethen der Windrichtung in Sofia.
риодъ

нахлуватъ

континенталенъ,

по-честичко

предимно

и

студени

въздушни

маси

арктиченъ, произходъ, наредъ

отъ

съ не

отслабващото влияние на далечния морски северъ.

Отъ юний обаче, настава бърза и коренна промtна: из
точнитt вtтрове съвсемъ се проредяватъ, оставяйr<и вtроятно
само като котловинни бризи или предфронтални вtтрове. Въ

1)

Съ названията .източни• или

.северозападни•, тукъ означаваме не

само вътроветъ съ точно тая посока, но и ония отъ съседнитъ тъмъ такива .

Цифритъ на черт.

4

означаватъ броя на случаитъ, а не

Ofo.
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замъна на тъхъ, северозападнитъ вътрове налаrатъ изцъло пре
димството въ честотата си. Заедно съ Roediger (7. стр. 175)
можемъ да смътнемъ, че това е начало на европейския му
соненъ вътъръ. Този авторъ установява, че застудяването,
което се случва редовно къмъ 10 юний въ Западна Европа, бе
лежи именно това начало. 3 дни по-кжсно застудяването об
хваща и насъ, както вече видъхме, и споредъ това можемъ да
счетемъ тая дата (13. VI) за мусонно начало въ България. Отъ
друга страна ясно изразениятъ максимумъ на северозападнитъ
вътрове именно презъ юний и юлий показва, че "вътърътъ на
rодишнитt времена" (мусонътъ) не е случайно и изолирано
явление въ нашит-в краища, но единъ подчертанъ и съвър
шенно редовенъ фактъ въ развитието на времето у насъ. Не
говото влияние се отразява и върху дългогодишнитъ сръдни
стойности на температурата. По тоя поводъ, да се върнемъ
отново къмъ черт. 1, дето бъха дадени разликитt между мате•
матически изгладения и действителни ходове на температурата
въ София. Тъкмо презъ юний и юлий тия разлики запазватъ
най-дълго отрицателенъ знакъ и не еж нищо друго, освенъ
плодъ на мусона 1 ).

Надмощието на NW течения се запазва, постепенно от
слабвайки, до септемврий и, както картитъ на черт. 3 потвърж
даватъ,

всички

застудявания

презъ

тия

месеци,

колкото

все

по-слаби и да еж, тъ все еж далеченъ „ поздравъ" на хладния
лътенъ мусонъ. Успоредно съ тъхъ, обаче, се засилватъ и из
точнитt вътрове. Това съвпада съ образуването на континен
талния антициклонъ презъ есеньта, който носи хубаво време

по цъла Европа ("лtто на старитt жени" въ Германия, хуба
вата есень у насъ). По това време, което е преходно между
властвуването на лътния къмъ зимния мусони, Балканскиятъ
п-въ попада въ центъра на споменатия антициклонъ-фабрика
на топли, континентални въздушни маси. Оттамъ и положител ниятъ излишъкъ на разликитъ въ черт. 1 презъ месецитъ сеп
темврий, октомврий и донейде авrусть. Тази топла есень се
смущава само, както вече изтъкнахме, отъ отдълни, все по
слаби и по-слаби пристжпи на лътния мусонъ (застудяването
къмъ 16 августъ и следващитъ го дни, особено къмъ 21 сж
щия месецъ ).
Презъ месецъ октомврий отново настжпва забележителна
промъна въ приземнитъ вtтрове: северозападнитъ отстжпватъ
внезапно, и за кратко време, господството си на източнитt
такива. Едва отъ ноемврий тъ започватъ отново да се уста
новяватъ като преобладаващи. Тая внезапна промъна съвпада
и съ завъртането на повече отъ 90
къмъ изтокъ на посоката,
отдето нахлуватъ студенитъ маси (черт. 3, карти 8 и 9). Тази

°

'1) Тукъ сме 111,зприели френското название (mousson) на тоя вътъръ,
който на нвмски и английски ~е нарича . монсунъ• (Monsun, 'monsoon).

)Х. ьакало'В'Ь

промt.на не е случайна: есенниятъ континенталенъ антицик
лонъ се е измt.стилъ далече на североизтокъ и не само поради
географската ширина, но и поради крайно намалената инсо
лация, излж.чва

студени

континентални

арктични

маси,

които

у насъ представляватъ първитt. пристжпи на зимата (засту
дяванията къмъ 15. Х. и 21. XI.). Отъ твхъ, ноемврийскиятъ
пристжпъ е особено интензивенъ и носи. обикновенно, първитt.
обилни снt.rовалежи въ страната. Влиянието му е толкова rо
лt.мо, че и разликитt. въ черт. 1 ставатъ отново отрицателни
за м. ноемврий.
Декемврий дава отново положителни разлики въ тоя
чертежъ. Тъй като затоплянията не еж. предметъ на настоя
щето

разглеждане,

ние

ще се задоволимъ тукъ да подчертаемъ

само, че тt. се дължатъ на краткотрайния, но твърде честъ при
токъ

на

топли

въздушни

маси,

свързани

съ

огромната

цикло.

нична деятелность презъ тоя месецъ, която видt.хме въ табли
цата на Вайкманъ. Въ случая не бива да се схваща, че презъ
страната

минуватъ

винаги

или

често

тропични

топли

маси.

Напротивъ тt. еж явление повече на височинитt., отколкото
на приземнитt. атмосферни слоеве у насъ. Споредъ нашитt.
изучвания, които ще бж.датъ обосновани другаде, това еж.
главно преобразувани по на
юrъ (надъ Срt.диземно море)
субполярни маси, дошли тамъ преди това като студени нахлу
вания,

които

се

възвръщатъ

на

северъ

естествено

затоплени

(трансфирмирани), вследствие създадената въ момента цирку
лация.
-К·

*

·J.

Отъ направения разборъ на разполагаемия климатиченъ
материалъ, освенъ вече
изтъкнатитt.
заключения досежно
преноса на въздушни маси надъ насъ, личи още единъ фактъ,

който не винаги правилно е билъ схващанъ.
Въ много климатични работи се изтъква влиянието на
сибирския зименъ антициклонъ надъ България, като се счи
та едва ли не той за единствено решающъ при опредt.ляне
на характера на нашата зима. Не ще съмнение, такова влияние
(обаче въ много по-ограниченъ отъ предполагаемия размt.ръ),
има и, че то е облагоприятствувано отъ свободния достж.пъ,
който студенитt. маси отъ североизтокъ иматъ при движението
си къмъ насъ (липса на планински препятствия).

Къмъ подобно заключение може наистина лесно да се
дойде, като се разглеждатъ само срt.днитt. изобарни карти, въ
които балканскиятъ вториченъ антициклонъ се явява като едно
удължение на руския такъвъ . Тази връзка, обаче, е само
формална. Тя се вижда само въ "срt.днитt стойности", които
прикриватъ,
развитието
връзка

поради
на

между

естеството

времето

и,

явленията.

си,

оттамъ,

последователностьта
преиначаватъ

въ

родствената
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Познато е, че главниять членъ въ атмосферната циркулация
е преносътъ

на

въздухъ

отъ

юго-западъ

къмъ

северо-изтокъ.

Едно обратно движение е възможно и, особено презъ зимата и
надъ континентитъ, е доста често явление. За създаване на единъ
обратенъ въздушенъ потокъ, който нъма малкитъ размъри на
локална циркулация (бризи, падащи или орографично откло
нени вътрове), е необходимо да се създаде мощенъ конти
ненталенъ антициклонъ, който само ще е въ състояние да
противостои

на

споменатата

главна

циркулационна

посока.

Надъ Русия такива антициклони еж. по-често явление, но мощьта
имъ зависи отъ множество фактори, чието разглеждана над
хвърля задачитъ на настоящата работа.
Ето заради това, не

винаги, не всички зими носятъ нахлувания на сибирски ар
ктиченъ въздухъ. Това не значи, обаче, че температуритъ у
насъ тръбва да бждатъ задължително по-високи презъ такива
зими. Създаването на крайно низки температури не изисква
непременно континенталенъ арктиченъ въздухъ (чиято темпе

ратура, въ сжщность, по време на нахлуването му, е ръдко
подъ-1 О 0). Достатъчно е нахлу лиятъ-отъ коя и да е посока

-

сравнително

студенъ

въздухъ,

да

се

застои

и

да

настжпи

успокояване и преобразуване (,,трансформация") въ него, което
води до

ясно време,

а

заедно

съ

това

и

до

кане. При такива условия, температурата

въ приземнитъ слоеве

(8,

стр.

21),

а

адиабатично затопляне и намаление на

силно

лжчеизпус

бърже се понижава

въ

височина

влажностьта,

настжпва
отдето и

времето се изяснява. Застои ли се тоя въздухъ по-дълго,
преобразуването му може да се завърши напълно и, съобразно
съ началнитъ температури, ще настжпи една или друга мини

мална температура. Тъй застоялиятъ се въздухъ всръдъ пла
нинския Балкански п-овъ образува локални (вторични) анти

циклони, които лесно (вследствие влиянието на Адриатика)
откж.сватъ изобаритъ си тия на Азорския максимумъ и презъ
Ромъния Украйна ги свързватъ съ тъзи на сибирския.
Както картитъ на черт. 3 и тълкуванията въ предния дълъ
показватъ, притокътъ на

въздухъ у насъ

е

главно отъ северо

западъ и въ отдълни благоприятни случаи само-отъ северо
изтокъ. Въ тоя смисъль, поне що се отнася до сту денитъ
маси,

н и е

с м е

в ъ

з а в и с и м о с т ь

п о в е ч е

о т ъ

з а

-

падно-е вропейс китъ
к л и м а т и ч н и ф а к т о р и (съ
съответното видоизмънение), отколкото от ъ цент р а л
н о - а з и а т с к и т ъ т а к и в а.
Нахлуванията отъ северо-западъ, обаче, сръщатъ мно
жество земноповърхни препятствия: тъ ту биватъ задържани отъ
тъхъ (Судетски пл. и Татри; планинитъ въ Балканския п-въ),
ту отоrрафически ускорявани ((Унгарската равнина и следъ
нахлуването у насъ). Една часть отъ тъхъ, обаче, заобикаля
тия планини, отклонена отъ самиятъ тъхъ, и като обходи вери

гата

на

Карпатитъ,

нахлува,

1 -

2

дни

по-късно, у

насъ

Д. Бака.ловъ
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презъ Бесарабия и Добруджа. Това нахлуване, въпрtки северо 
източнвта му посока, нtма нищо общо съ срtдно и северно
рускитъ въздушни маси и представJiява само едно вторично
нахлуване на идващия изсбщо отъ северо-западъ въздушенъ
потокъ.

За да
даме два

потвърдимъ тия

случая отъ

мисли

многото,

съ прим-ври,

ще

разгле

които ежедневната синоптична

практика на Службата за времето прzдлага. За цельта еж из
следвани най-внимателно синоптичнитъ карти и по тъхъ е
опредълено положението на челната линия (студения фронтъ)
на нахлуващата студена въздушна маса надъ Европа. За дви
жението на

еж.щата

у

насъ,

освенъ

това, еж

използувани

лен

титъ на самопишущитъ уреди отъ избрани метеорологични
станции, за да бжде опредълень съ възможната точность мо•
мента

на

нахлуването.

Отъ примъритъ, единиятъ
и представлява единъ случай

е

на

отъ

лътото

(юний

а вториятъ е отъ зимата (декемврий

1938

ването

арктически

на

1937

г.)

мусоненъ приет жпъ у насъ,

истински континенталенъ

г.)

и засъга нахлу
въздухъ

отъ

Русия.
По технически причини и за пестене на мъсто описанието
на времето е дадено съ думи, като само крайниятъ резултатъ
на синоптичния анализъ последователнитъ положения
на
фронтоветв, които могатъ да се считатъ сжщевремено за изо
хрони на нахлуването на разглежданитъ въздушни маси,-сж
дадени на отдълни карти .

/
черт.

случай:
и 6).

нахлуване

на

30. VI. 1937 z.

(гл. картитt

на

5

На 28 юний зараньта (карта J\Jo 1), почти цъла Европа,
безъ западнитъ й окрайнини, е обхваната отъ остарълъ, вслед
ствие на дългия си престой надъ континента, субполяренъ
въздухъ, значително топълъ

20 ° въ

(съ сутринни

температури

около

Балканския п въ и южна Русия). Тази въздушна маса,
споредъ възприетитъ у насъ символи, е означена съ cPw, което
ще рече : континенталенъ субполяренъ топълъ въздухъ. Този
въздухъ образува само тънъкъ слой надъ земята, което се
вижда отъ съвсемъ слабо изразения центъръ на високо налъ-
гане нъ Русия (В).

Въ северния Атлантикъ, обаче, циклоничната деятелность
е по-оживена. Една депресия вече се е пръместила до сев.
Норвегия и въ своята тилна часть е увлекла хладенъ морски
субполяренъ въздухъ тР, който обхваща Англия и зап. край
бръжие на Европа, дето се проявява като влияние на мусона.
Отъ

континенталния въздухъ,

морскиятъ мусоненъ такъвъ е

раздъленъ чрезъ единь студенъ фронтъ (А) отъ Пиринейския
п-въ, презъ Франция, Балтийско море та чакъ до сев. ледо
вито море.

Приносъ къмъ изучване на застудяванията у насъ
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която, съ

отъ
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Шотландия се заражда нова депресия (Н),

движението

което създава,

увлича

нови морски маси

къмъ югоизтокъ ( свежъ тР 0 ) съ още по-низка температура
(подъ 10°). Тъ представляватъ втори прист.жпъ на мусона и
следватъ предшествуващия ги тР пакъ следъ втория сту денъ
фронтъ (Б). Следващитъ карти (No № 2, 3, 4) изобразяватъ

последователнитъ

Черт.

5 -

положения

на

двата главни фронта А и Б

НахJ1уване на морски субполяренъ студенъ въздухъ.

Einbruch einer mPk-Masse.
до преминуването имъ надъ насъ. Посрtдствомъ показанията
на самопишущитъ уреди, начертахме изохронитъ на това на
хлуване у насъ (на фронта А), които с.ж дадени на че_рт. 6.
Отъ тая редица карти се вижда съвсемъ ясно какъ , му
сонътъ обхваща западната половина на Европа и причинява
чувствително

захлаждане.

Въ Божурище фронтътъ А е преминалъ къмъ

1Z

ч.

20 м.,
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предшествуванъ отъ силни южни вътрове и фьонъ. Максимал
ната температура на 30 юний е достигнала 28·0° при доста

низка вла~ность (къмъ

40%),

При наблюдението въ

все още е била измърена температура
(;ледъ

нахлуване

на

25·8°

мусонния въздухъ,

17

и влажность
само за

3

часа

39¼.

часа, (при

наблюдението въ 20 часа) температурата е спаднала съ 8·4° на
17·4°. Влажностьта, заедно съ завъртане на вътъра къмъ за•

падъ, се

покачила

на

86%

и до вечерьта еж. били измърени

литра дъждъ. Въ 12 ч. 10 м. на следващия день (1. VII}
преминува и фронтътъ Б, който причинява още по-гол1,мо за•
хлаждане. Така измi;рената въ 11 ч. на 1. VII. температура е
била 20·2, а следъ приминуване на фронта Б, при наблюде
нието въ 14 ч. 30 м. тя е спаднала на I 5·6°. По тоя начинъ,
за около 19 часа само (отъ нахлуване на фронта А до това
на Б) температурата на въздуха се е понижила крж.гло съ

3·0

10°, което прави едно чувствително захлаждане презъ лътото.
Измърениятъ валежъ около преминаването на двата фронта
възлиза прибл. на 6·5литра дъждъ придруженъ (при премина
ване на първия фронтъ) отъ гръмотевични бури.
Картата на черт. 6 показва подробно I<акъ е станало
нахлуването на студения въздухъ следъ фронта А у насъ.
Вижда се, какъ планинскитъ вериги играятъ роля на препят
ствие и задържатъ нахлуващитъ маси, когато тъ еж студени и,
следователно, като по-тежки се движатъ въ непосръдствения
до земната повърхность слой. Напротивъ, по долинитъ на ръ
китъ (Дунавъ, Марица , та дори и Струма) въздухътъ бърже
нахлува

на

югъ.

Дебелината на нахлулия тР 1 ) въздухъ не е особно го
лъма и едва достига, следъ натрупване край планинскитъ ве
риги, до 1500-1800 м. Горната повърхность на тази маса е
била покрита отъ облаци, чийто край е достигалъ до къмъ
2500 м. (Споредъ данни отъ летци, летяли по еж.щото време
надъ София).
Надъ затопления теренъ надъ Балканитъ, хладната маса
бърже е преминала въ неустойчиво термодинамично равнове
сие,

вследствие

на

кое то надъ

страната

се

установява

непо

стоянно време съ чести превалявания Това време се задържа
чакъ до 7 юлий, когато то отново се стабилизира и валежитъ
спиратъ. Презъ цълия тоя мусоновъ пристжпъ (отъ 29. VI до
'/. VII вкл. въ които дни валежи вече нъма) преваляванията
еж. донесли общо 99·6 литри на кв, мттъръ дъждъ въ София,
съпровожданъ отчасти съ буря и градушка. Това прави сръдно
дневно близо 13 литри валежъ.
1 ) Тия означения, както и всички специални названия, като фронтове
термодинамична устойчивость на маситt и пр. не биха могли да бждатъ

тукъ повече обяснени. За подробности вижъ: Д. Бакаловъ, Основи на си
ноптичното предсказване на времето. София, 1938 r. Издание на Възд. на
Н. В. ВОЙСКИ.

д. Ба1<а11оsъ
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Нахлуване на континента11енъ арктиченъ въздухъ.

Einbruch einer cA-Masse.
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11 случай: Нахлуване на 16 --- 17. ХП.1938 z. (гл. кар
титъ на черт. 7 и 8). Това нахлуване бъ забележително, по
неже донесе продължителни и силни студове съ снъговалежи
дори и въ най-отдалеченитъ югозападни части на Европа
(Испания) и

то

още въ началото на зимата. Както вече под

чертахме, за да се създаде подобенъ, противоположенъ на
общата циркулация, токъ, необходимо е да се изгради огроменъ
антициклонъ. И наистина, по причини, чието значение и роля
надхвърлятъ границитъ на настоящата работа, още къмъ пър
витъ дни на декемврий надъ сев. Русия започватъ да се тру
патъ

студени

въздушни

маси,

несмущавани

отъ

циркула

цията въ това време. Подсилени и отъ влиянието на нощното
лжчение, тия маси · бърже нарастватъ, сбирайки се въ огроменъ
антициклонъ, който обхваща почти цъла Европа и сев. Азия. На•

лъгането въ центъра му, презъ време на максималното му раqви
тие, достига почти 1070 милибара, което се равнява приблизи
телно на 805 мм. на морско ниво. Температуритъ спадатъ тамъ
до подъ -40°. Къмъ 13 декемврий нормалната изобара (1015тъ)
(прибл. равна на 760 м. м.) обхваша цъла Европа безъ Пири 
нейския п въ. Този грамаденъ антициклонъ, обаче, не е съста
венъ отъ еднородна въздушна маса: севернитъ му части се
състоятъ отъ

свежъ, истински континенталенъ арктиченъ

въз

духъ (накратко: сА), а останалигв европейски части еж залъти
отъ старъ арктиченъ въздухъ, трансформиранъ въ студенъ
континенталенъ субполяренъ такъвъ (кратко означение: сРк)
Тоя въздухъ има температура къмъ -- 8° до - 10°.
Вследствие разрастването на руския антициклонъ, арктич
ниятъ въздухъ започва да се спуска къмъ югъ 1 Неговата челна

граница (.студенъ фронтъ", означена на картата съ назжбена

линия) постепенно напредва и обхваща цъла Европа. На карти
№ 1-5 отъ черт. 7 еж показани после дователнитъ положения
на тоя фронтъ, който изблъсква предшествуващия сРк въз
духъ

все

по-на

югъ.

На 16. XII. тоя фронтъ преминува и презъ насъ, като
изохронитъ на нахлуването му еж дадени на черт. 8. И тая
въздушна маса обхваща най-напредъ ръчнитъ долини и без
препятственитъ равнини.
Слоятъ арктиченъ въздухъ, който е залълъ страната ни,
не е билъ дебелъ : неговата горна граница едвамъ е достиг
нала до височинитъ на Черни връхъ, гдето е донесла леко
понижение на температуритъ едвамъ на 17-18. XII, когато
челнитъ краища на студената пелена вече еж стигнали Бъло•
морието

и

еж

почнали

да

се

застояватъ

тамъ.

Нахлуването е било съпроводено съ трайни снъговалежи
почти до 20. XII, докогато е било измърено общо количество 19.2
литра отъ снъгъ въ Божурище, дето образува 32 см. снъжна
покривка.

Профилътъ на студения

фронтъ е билъ

отъ

типа „ана-
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фронтъ", вследствие на

което топълъ

въздухъ

се е

възкач

валъ надъ него къмъ северъ. По тая причина валежитt. и об
еж се задържали продължително .
. Максималната темаература преди нахлуването
(16. XII) - О.5°. Следния день, обаче, безъ да има
лачностьта

е

била

изясня
ване, максималната температура едвамъ е достигнала - 8,7°
въ Божурище. Минималната, отъ 0.9 преди нахлуването, е спад
нала до-14.3° на 18.ХП.
Преди да приключимъ, ще отбележимъ ч~ натрупването
край планинитt. на студени маси води често до познатия
стихиенъ падащъ буренъ вt.търъ • бора". За цельта е доста

тъчно планинското препятствие

да

се окаже

по-низко

отъ на

събралиятъ се студенъ въздухъ и тогава той, най-вече презъ
проходи и дефилета, нахлува съ голt.ма сила въ котловинитt..
Така се образуватъ познатитt. на всички силни падащи северни,
северозападни или североизточни вt.трове въ Кар,!Iовско, Ка

занлъшко, Сливенско и др. мt.ста изъ подпланинскитt. котло
вини. Явлението, обаче, е по-сложно въ действителность и за
виси и OT'L допълнителни условия: устойчивость на маситt.,

направление на

препятственитt. вериги и пр. Горнитt. мисли

указватъ

само

причината,

явления,

безъ, обаче, да означаватъ, че щомъ тя

която винаги

е

една

и еж.ща при тия

се

появи и

вt.търътъ "бора" трt.бва незабавно с.жщо _ да се появи.

BEIТRAG ZUR

ERFORSCHUNG . DER KAL TEROCKF ALLE
IN BULGARIEN.
(Zusammenfassung)

Auf Grund der im Zeitraum von 40 Jahren taglichen Mitteltemperaturen von Sofia (ТаЬ. 1) wird der jahrliche Temperaturgang untersucht. Dieser zeigt sich als eine symetrische Sinuswelle, die durch kleinere Wellen (Sekundarwellen) moduliert ist
(Fig. 2). Es sind 44 solche Wellen zu unterscheiden, was einer
mittleren Frequenz von 8.3 Tage entspricht. Um die Zeit des
sommerlichen Solstiziums und der beiden Aequinoxii zeigen die
Sekundarwellen die grosste Bestandigkeit (rund 10.5 Tage fiir
je eine Welle). Eine ahnliche Verlangerung fehlt jedoch um die
Zeit des winterlichen Solstiziums, was durch eine vermehrte
Zyklonentatigkeit erklart wird.
Der jahrliche Temperaturgang (nach Monatsmitteln) wird,
nach der Methode der kleinsten Quadraten, ausgeglichen. So
· Ьekommt man die Reihe 2 (Seite 76). Ein Vergleich zwischen
den ausgeglichenen und mittleren Monatstemperaturen ergibl die
'Differenz (ТаЬ. 2) die auch graphisch (Fig. 1) gezeichne.t ist.
Einige Monaten (Januar, Marz, April, Juni, Juli, November) sind
kalter, andere (f ebruar, Mai, August1 September, October, De·
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cember) - wi:l.rmer als sie sonst "theoretisch sein sollten". Ersteres ist durch die бfters vorgekommenen Kaltlufteinbrilche zu
erkli:l.ren.
Von allen Ki:1.lterilckfi:i.llen sind nur gutausgepri:l.gte ni:l.her
untersucht. Auf Gruпd der v. Elsner'scheп pentadeпmittleren
Luftdruckkarteп, die graphisch addiert sind, wird der mittlere
Luftmasseпtransport wi:1.hreпd der Pentade verfolgt. So siпd die
Karteп Fig. 3 gezeichпet. In Verblпdung mit den Windrichtuпgs
isoplethen (Fig. 4) siпd folgende Hauptrichtungskomponenten der
mittleren Luftmasseneinbriiche festgestellt, und zwar:
Im Januar u. Februar: vorwiegend mAk und cAk aus NW u. NE
Von Marz bls Mai: cAk, mAk, mPk, aus NW.
Juni u. Juli: Monsuneiпbriiche mit mPk aus W u. NW. Als Begin
des Monsuns in Bulgarien ist den 13. Juni anzunehшen, also 3
Tage spi:l.ter als iп Deutschland (пасh Roediger).
August u. September: Bulgarien liegt im Herbsthochdruckgeblet (Herd des winterlichen Monsuns). Doch sind noch einige
mPk - Einbriiche von Westeп bemerkbar.
Oktober u. November : vorwiegend cAk aus N u. NE.
December: wie im Januar u. Februar.
Als Beispiele sind zwei Kaltlufteinbrilche untersucht. Der
erste (30. VI. - 1. VII. 1937, Fig. 5 u. 6.) ist ein Moпsunfall.
Der zweite (16-17. XII. 1938, Fig. 7 u. 8.) ist cAk - Einbruch
aus Nordosten.
Es ist hervorzuheben, dass Bulgarieп vorwiegeпd dem Einfluss der westeuropi:1.ischen Кlimafaktoren unterworfen ist, пicht
den нordostasiatischen, wie einige anzunehmen geneigt sind.
D. Bakalow.
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ПланинскumtЬ температурни инвер
сии въ Югозападна България
Отъ К. Т. Кировъ
,,Установяването на температурнитt разлики въ хоризон
тална и вертикална посока се явява една отъ най-важнитt
задачи

въ метеорологията,

понеже

то

е

свързано

чрезъ

при

чинна връзка съ разликитt въ атмосферното налtгане, които
предизвикватъ атмосферни течения, както и разликитt въ
съдържанието на воднитt пари, свързани съ конденсационнитъ
процеси и изобщо - съ маса важни термодинамични процеси
въ атмосферата". (по Ханъ)
Въ случая насъ ни интересуватъ само температурнитt
разлики

въ

вертикална

посока, които

еж

получени

като резул

татъ отъ наблюдения въ мtста на твърдата земна повръхность
съ различна надморска височина и по-специално въ планинитt
на Югозападна България ; само отчасти ние ще се занимаемъ
и съ съответното положение въ свободната атмосфера. Първо
приложение тъзи температурни разлики въ вертикална посока
(градиенти) намиратъ въ редукцията на температуритt къмъ
едно опредtлено ниво - обикновено морско ниво, за да може
да се направятъ сравнителни изследвания върху стойноститt,
разпредълението и режима на температурата въ различнитt
области. Освенъ това познаването на тtзи градиенти е необхо
димо при екстра-и интерполирането
на температуритt за
мъста въ планинитt и въ свободната атмосфера, кждето не
еж правени специални наблюдения.
Както е известно 1 ), въ тропосферата температурата на въз
духа, въ срtдни стойности, непрекжснато пада, като за нашитt
широчини вертикалниятъ температуренъ градиентъ (падането
на температурата на всtки 100 метра височина) въ първитt
1-2 клм. е около О·5 - О·б градуса ; въ по-голtмитt височини
той се увеличава, за да достигне между 6 и 8 клм. своя мак
симумъ съ кржгла стойность 0·7°, следъ което той отново се
намалява и достига на границата на тропосферата стойность О.
Както е известно, този пунктъ опредtля и началото на страто
сферата, кждето цари изотермия, пъкъ даже и инверсия, а
сжщо така и липса на конвекционни течения ( въ сжщность

1)

1937)

s.

На

206.

n n - S ii r i g -

Lehrbuch der Meteorologie (Fiinfte Aufgabe,

К. Т. Кировъ
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преходътъ между тропосферата и стратосферата не е рt.зъкъ

-

сж.ществува

единъ

междиненъ преходенъ

слой,

нареченъ

субстратосфера, или тропопауза). Надъ нашитt. широчини гра
ницата на тропосферата достига срt.дно до 11-12 клм., кж.
дето е измt.рена срt.дна температура около минусъ 56-57°,
като тази граница презъ различнитt,_ сезони и различни
атмо
сферни състояния се измt.ня. Разбира се, че насъ ни инте
ресува, въ случая, само измt.нението на температурата въ
по-низкитt. пластове, до кж.дето достигатъ нашитt. наблюдения
въ планинитt.-максимумъ крж.гло до 3 клм.
Споредъ Hann-Siiring 1 ), температурниятъ градиентъ въ
най-низкитt пластове (до 1 клм.) въ различнитt, области е
много различенъ, поради голt.митt, различия въ локалнитt,
физико-географски условия,

съдържанието

на водни пари въ

атмосферата, облачностьта (по-ясния, или по-мраченъ небосводъ,
а отъ

тамъ

-

по-голt.мата

или

по-малка

продължителность

на слънчевото грt.ене), спокойствието на атмосферата (по
силния, или по-слабъ вt.търъ ), изложението (южната, или се.
верна страна), наклонътъ на терена (връхъ, долина, склонъ,
или котловина) и др. Освенъ това градиентътъ има свой де
нонощенъ и годишенъ ходъ, а върху него влияе, безспорно, и

освободената топлина при конденсациитt, на водната пара. Въ
най-общия случай, за нашитt, широчини температурниятъ гра
диентъ е по-малъкъ презъ студенитt сезони и часове, при
тихо и ясно време, въ запазената отъ вtтъръ страна, по се
верната

страна

на

планината

и др.

При разглеждането на въпроса за вертикалнитt. темпера

турни градиенти отъ особено значение еж случаитt., когато тt.зи
градиенти добиватъ нулеви, или положителни стойности т. е. ко
гато температурата съ увеличение

на височината престава да се

намалява, като остава приблизително еж.щата (изотермия), или
пъкъ започва да се увеличава (инверсия). Тt.зи случаи на изотер
мия и инверсия и въ планинитt. и въ свосодната атмосфера еж
едни КJIИматични факти, които иматъ голtмо научно и прак
тично значение. Преди всичко тtхното образуване, прем·вст
ване и изчезване служи като едно хубаво огледало на дина
мичнитt, процеси въ атмосферата, особено на низходящитt и
възходящитt течения въ свободната атмосфера и по плани
нитt. (разпространението на сту денитt и топли въздушни маси,
тt.хнитt, граници, както и границитt, на конвекционнитt, тече
ния). Чрезъ тt.хъ се добива една представа за баланса между
влж.чващитt, и излж.чващитt, топлинни процеси и др. Въ по
следно време особено много се подчерта тtхното голt.мо прак
тично

значение

-

съ

развитието

на

зимния

. скота

туризъмъ,

планин-

лt.чение, постройката на санаториуми и т. п. Защото
отдавна е установенъ фактътъ, че презъ зимата температурнитt
1) На

n n - S ti r i n g - 1.

с.

S.

~в.'5-170,
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инверсии въ планинитt. еж едно сравнително много често явле
ние и че тt., заедно съ съпровождащитt. ги състояния на
атмосферата въ и надъ тt.хъ -- затишие, изясняване на не
босвода, богатство на слънчеви топлинни и химични лжчи, при
наличность на дълбокъ кристаленъ снt.гъ съставляватъ
едни отъ прелеститt. и богатствата на планинитt. зиме, което
богатство чака своето по-рационално използване. (У алпийскитt.
жители сжществува правилото : ,,Зимно време въ планинитt. на
всt.ка стжпка по-горе става съ една дреха по-топло"). Отъ друга
страна

е

известно,

че

наличностьта

на

инверсия

е

единъ отъ

признацитt. за по-голt.ма стабилность на съответнитt. приземни
пластове, което води до една задръжка на въздуха подъ тt.хъ
(липса на вентилация - липса на конвекционни течения) а
отъ тамъ и до възможностьта за замърсяване на долнитt. въз
душни пластове, особено отъ пушецитt. на голъмитt. градове
въ котловинитt., което обстоятелство може да има лоши по•
следиµи по отношение здравословното състояние на жителитt.
(Масовото отравяне на жителитt. по долината на р. Мьоза Белгия презъ 1916 г. се отдава, между другото, и на налич
ностьта на една инверсия нэдъ тt.зи индустриални мtста).
Разбира се, че въ случая ние имаме предвидъ само инвер
сиитt. въ по-високата атмосфера, като сме изключили напълно
инверсиитt. въ приземнитt. въздушни пластове (нt.колко метра
надъ земната повръхность областьта на микроклимата),
които еж обикновеf-!о явление почти презъ всt.ко денонощие.
Наличностьта на
димо да се

има

изотермии и инверсии

предъ

трt.бва

видъ при разрешаването

необхо

на редица гео

физични практични проблеми. Така напримt.ръ, при редукцията
на атмосферното налt.гане отъ по-високо къмъ по-низко ниво,
която операция се извършва най-редовно въ метеорологичната
практика, се натъкваме на срtдната температура на междин
ния въздушенъ стълбъ 1). Както е известно, атмосферното на
л·вгане се пресмt.та чрезъ логаритмичната формула:

log Р1

Z2-Z1

= log Р2+ В (1 + atm)

кждето р 1 и z1 , р 2 и z2 еж съответно налt.ганията и височи
нитt. въ долната и горната станции, В е така наречената „ба
рометрична константа", а е коефициентъ на разширението, а
tm е срt.дната температура на междинния въздушенъ пластъ.
Най-голt.митt. грt.шки въ редукцията еж свързани съ грt.шки
въ срt.дната температура, особено когато по необходимость
сме принудени да я замt.стимъ съ срt.дната аритиметична t 1m.
Защото промt.ната на температурата между дветt. станции из
общо не е праволинейна, особено когато въ по-високата стан1) Н. К о

s

с

hmiеd

е

r. -

Dyпamische

Meteorologie (Leipzig 1933).
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ция е изм-врена еднаква (изотермия), или по-висока (инверсия)
температура, отколкото въ по-низката станция. Koschmieder въ
цитираната работа (стр. 35-36) дава два р-взки прим-вра, при
които, въ зависимость отъ това, дали инверсията се е офор
мила въ долнит-в или горнит-в въздушни пластове, може да се
получатъ разлики между ср-вдната температура и ср-вдната
аритметична до 6 градуса, което обстоятелство води до го
л-вми разлики и неточности въ самото редуцирано атмосферно
нал-вгане. А такива случаи се срi;щатъ доста често, особено
презъ зимнит-в антициклонални атмосферни състояния (случая
съ долна инверсия), или пъкъ при отеглянето на една студена
въздушна

маса,

или

при

нахлуване

на

топли

маси

въ

височи

нит-в (случая съ горна инверсия).
Втори прим-връ: При тригонометричното опред-вляне на
височинит-в е необходимо да се знае земната рефракция. Обаче
приложението формулата за опред-вляне на рефракцията по
метеорологиченъ

f1ЖТЬ

прел.полага

едно

постоянство

при тем

пературния градиентъ, поне въ пластовет-в, въ които се раз
простира визиращия свi,тлиненъ лж.чъ. (Практическата формула

за земната рефракция, или по•право за рефракционния коефи
циентъ К има следниятъ видъ :1 )

К
д* т

въ която д*

z

инверсиит-в се
неже

р

= 17·19 т2- (1-0·2925

ifi'т

д*

z)

е температурниятъ градиентъ ). Явно е тогава, че
явяватъ като

нарушаватъ

условието

единъ смущаващъ фактор ь (по
за

постоянството

на

температур

ния градиентъ), отъ тамъ и т-вхното значение при геодезич
нит-в изм-врвания. Естествено е, че най-благоприятни за такива
изм-врвания се явяватъ сезонит-в и часовет-в, когато т-взи ин
версиu еж най-р-вдки. (Както ще видимъ по-нататъкъ, това еж
л-втнит-в следш1аднешни часове). Като прим-връ само посочваме,
че при едно визиране отъ около 7 клм., при височина 20003000 метра, една пром-вна на градиента отъ О· 19° предизвиква
пром-вна на рефракцията съ една дж.гова секунда. 2 )
Въ случая, както и при много други приложения, е необ
ходимо самит-в получени отъ планинскит·в станции температури
да бж.датъ репрезентативни за свободната атмосфера на еж.
щата височина, а известно е, че температуритi, на приземнитi,
въздушни пластове, включително и т-взи по планинит-в, не лr

говарятъ напълно на т-взи условия, поради локалнит-в влияния.
За тi,хното

приложение

въ свободната атмосфера

е необхо-

1) К. В r о с k s · - Verticaler Temperaturgradient und terrestrische Refraktion, insbesondere im Hochgeblrge (Veroff. d. Meteor. lnstituts d. UniversШit Berlin. Bd. III. Н. 4, 1939). S. 11.
2) К. В r о с k s 1. с. S. 47.
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димо да имаме съответнит'h правилно обосновани корекции.
Изобщо, за да се даде една правилна квалификация на доби
тит'h чрезъ наблюдения въ планинскит'h станции данни, т'h
тр'hбва да се сравнятъ съ наблюденията въ свободната атмо·
сфера (чрезъ хвърчила, балони, аероплани, радио- сонди и т. п.).
Установено е 1 ) отъ наблюдения въ ср'hдна Европа, че темпе
ратурата въ свободната атмосфера е изобщо по-висока отъ
температурата въ планинит'h, при еж.щата надморска височина
- кржгло съ около 1 Обаче тази разлика има своя дено
нощенъ и годишенъ ходъ въ зависимость отъ локалнит'h

°.

условия на планинската

висока долина

и

станция, като разликит·.в между една

свободната атмосфера еж много по-гол'hми,

отколкото между единъ планински връхъ и свободната атмо
сфера. При това е установено, че на м'hста температурата на

планинската станция

презъ следпладнешнит'h часове,' а еж.що

и презъ повечето случаи презъ
предипладнешнит·.в часове. еж.що
по-низка, отколкото съответната
атмосфера. Въ началото се е
дължи на топлинното излжчване
ствие

се

е

доказало,

че

въ

л'hтото е по-висока, а презъ
и презъ зимата, е значително
температура въ свободната
мислило, че тази разлика се
на почвата, обаче въ послед

сжщность

причината

се

крие

въ

принуденото изкачване на въздушнит'h маси по планинскит'h
склонове, което има за следствие т'hхното динамично охлаж
дане, както и въ по-гол'hмото съдържание на
въздуха въ близостьта до планинит'h.

водни пари на

Интересни резултати е получилъ Н. v. Ficker при него
вит'h изследвания върху фьона и върху температурнит'h гра
диенти въ планинит'h. 2) Споредъ сжщия авторъ, тъй като то

ковит'h линии

(Stromlinien)

на падащит'h въздушни течения по

планинит'h дивиргиратъ, то планинскит'h станции не даватъ ви
наги истинска представа за температурнит'h градиенти надъ

-

т'hхъ

когато

въздушното

течение пада

отъ

върха

къмъ

долината, ИJIИ се качва безъ конденсации, тогава надъ долината,
на височината на върха, цари по-висока температура, отколкото на

самия връхъ. Изобщо, при т'hзи последни течения пот е н ц и а л
нит

'h

темпера тури еж еднакви при една квит'h то

к о в и л и н и и. Чрезъ наблюдения по склоноветt, и по върха
може да се получатъ адиабатични градиенти (б,езразлично равно- .

веене), които станции, обаче, не еж на една вертикала, докато въ
действителность надъ т'hзи сжщи станции може да цари на
пълно стабилно равновесно състояние на атмосферата. Сжщо,
когато падащето течение не зас'hга долината, чрезъ влжчване
въ долината

чрезъ

1)

richt

да

се

получи

съ върха

Hann-Sйring

Н. v.
йЬеr die
2)

може

сравнение

много висока

може да се

температура, та

получатъ нададиаба-

- 1. с. S. 217.
F i с k е r - Vertikale Ternperaturgradienten irn Geblrge (BeTatigkeit d. Pret1ss. Meteorolog. JnsШuts irn Jahre 1925).
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тични градиенти (нестабилно равновесие), което не отговаря
на действителнитt условия по вертикалата. Обратниятъ слу
чай се срtща по-често и е по-важенъ, когато чрезъ наrр·tване
на склоноветt (по-високитt станции), но при силно нагрtване
на долината може да се маскира едно сж.ществуваще лабилно
· състояние, стига въздухътъ да е спокоенъ. Изобщо von Ficker препорж.чва, щото наблюденията въ планинскитt станции
да се прилагатъ съ голtма предпааливость при опредtляне
градиентитt и стабилностьта на вертикалнитt въздушни маси.
Обаче, все споредъ сжщия авторъ, и балонитt не даватъ
истинска картина за действителнитt температурни градиенти
въ планинитt: при топли падащи вtтрове се срtщатъ често
подадиабатични градиенти, а при студени падащи вtтрове нададиабатични градиенти. (Тукъ играятъ роля смtсващитt
процеси Mischuпgsprozesse). Обаче, въпрtки всички тtзи
важни особености, пол у ч е нит t. ч р е з ъ план и н с к и т t
с т а н ц и и т е м п е р а ту р ни
г р ад и е н ти, в ъ
с р t, д н и
стойности, може да се таксуватъ за приемливи и
въ това отношение, т. е. да се приближав атъ до
срtднитt градиенти въ свободната атмосфера
съ една разлика, напримtръ, само отъ 002. 1 )
Всички тtзи факти правятъ належаще едно изучване на
температурнитt градиенти въ България още повече, че тази
задача

се

улеснява

достатъченъ,

все

отъ

пакъ

брой високопланински

наличностьта
до

изнестна

станции,

отъ,

степень

ако

не

напълно

задоволителенъ

открити и подържани отъ Ц.

М. И. Въ случая особено значение придобиватъ построенитt
съ помощьта на организиранитt туристи две висо1<0планински
върхови наблюдателници на в. Мусала, 2925·40 м. и на Черни
връхъ 2286 м. (Презъ лtтото на 1940 г. се проектира построя
ването и на третата наблюдателница на Фердинандовъ връхъ,
2374 м.).
За основа на настоящето изследване еж. послужили 7-го
дишнитt наблюдения въ станциитt по Мусаленския масивъ,
презъ периода 1933-1939 г. и 4-годишнитt наблюдения въ

Витоша презъ периода . 1936-1939 г. (Мусаленската наблюдател
ница се

откри презъ срtдата на

къмъ края на

1935 r.);

1932

г., а Черновръшката

-

използвани еж и резу лтатитt отъ наблю

денията въ старата Петроханска станция, 1400 м., презъ периода ·
1903-1908 г. Използването на даннитt въ другитt планински

станции въ България (Стара-Планина, Родопитt, Осогово) оста
вяме за близкото бждеще,
риалъ е

едно, защото обработваемия мате

грамаденъ и изисква повече

сили и време,

и друго

-

защото въ останалитt планини не разполагаме за сега съ една
сравнително по-гж.ста мрежа отъ станции и то въ мtста, които
да

достигатъ

1) Н.

до

по-значителна

v. Ficker-1.

с.

S.62.

височина,

какъвто

е

случая

съ

Планинскитъ температурни инверсии въ Югозападна България

105

станциитt. въ Рила и Витоша - близо до 3000 метра. А въ
зависимость отъ гжстотата и височината на станциитt. се на
миратъ редица важни проблеми, частичното разрешаване на
които се има предъ видъ въ настоящата работа макаръ и съ
по-ограничени материали. Следъ построяването на наблюдател
ницата на Фердинандовъ връхъ тази задача ще може да бжде
поставена и по отношение на Старопланинския масивъ.

Стати~тика на инверсиитii.
За пръвъ пж ть температурнитъ инверсии въ България
еж били подложени на изучване отъ Ст. Стайковъ, въ него
вата докторска дисертация. 1 ) Въ връзка съ установеното отъ
него необикновено бавно падане на температурата презъ зи
мата, въ срt.дни данни, той заключава, че температурнитъ ин
версии въ България не еж рt.дкость. Възъ основа на 6-rо
дишнитt. наблюдения презъ периода 1903-1908 r. върху тем

пературитt. въ Петроханъ, 1400 м., София, 550 м. (50 км. да
лечъ отъ Петроханъ) и Ломъ, 40 м. (85 км. далечъ отъ Пет
роханъ ), той установява, че презъ месеца съ максимална че
стота на инверсиитt -януарий, срtдната денонощна темпера
тура въ Петроханъ е срtдно презъ около 9-10 дни по-висока,
отколкото тази въ София, а презъ около 7 дни по-висока отъ
тази въ Ломъ, като констатира и единъ вториченъ максимумъ
на инверсиитt презъ ноемврий. Ако се прибавятъ къмъ ин
версиитt и днитt съ много малъкъ температуренъ градиентъ,
тогава броятъ изобщо на тtзи »дни съ инверсии" за сжщия

месецъ януарий въ Петроханъ (спрямо София) нараства срtдно
до 13-14. Стайковъ установява сжщо една голtма честота
на инверсиитt при низки температури (въ София), като вt.ро
ятностьта

за

случването

имъ

Отъ тамъ се

е най-голt.ма при температури

подъ минусъ

5°.

изважда заключението

ното rолt.мо

значение като климатиченъ фактъ презъ зимата,

за тt.х

когато тt. придаватъ особено rолt.мъ чаръ и особено голtмо
здравословно значение на високопланинскитt. мt.ста и на зим
нитt. изкачвания въ планинитt.. Стайковъ се спира, макаръ и
за малко, и върху продължителностьта на инверсиитt, като за
месецъ

яну11рий

установява случаи съ

продължителность до

петь денонощия. Причината за инверсиитt сжщиятъ авторъ
намира, заедно съ Moller 2 ), въ изстиването на въздушнитt
пластове вследствие силното топлинно излжчване особено презъ
зимнитt нощи, при наличность на снtжна покривка, или пъкъ
въ затоплянето
нето

на топли

на

по-високитt. пластове вследствие нахлуRа

въздушни

маси отстрана

-

адвекция, или

пъкъ

1) S t. S t а r k о f f Temperaturverteilung in Bulgarien (lnaug.-Dissertation, Berlin 1914)
2) М. М б 11 е r Zur Dynamik der AtmospЫire (Meteorologische
Zeitschrift, 1893. S. 169).
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отгоре
ефекта

- фьоновъ ефектъ, или пъкъ въ комбинация отъ двата
( съ втория ефектъ Стайковъ обяснява и ноемврийския

рслативенъ

максимумъ въ честотата на инверсиитъ, като сж.

щевременно обръща внимание и на по-силното раздвижване
на въздушнитъ пластове като неблагоприятенъ факторъ за
образуването на инверсиитъ, което обстояте.11ство е въ съгла
сие и съ съвременнитъ наблюдения).

Обаче
не даватъ

тi:,зи

данни на

пълната

Стайковъ, макаръ и много ценни,

действителна

картина

на

инверсиитi:, въ

България по простата причина, че въ онова време (довоеннитi:,
години) ние не сме разполагали съ онзи сравнително богатъ
материалъ отъ наблюдения въ по-високитi:, планински области,
съ който разполагаме сега.
Една първа ориентация въ тази область се получава отъ
таблица 1, въ която е даденъ броя на днигв съ инверсия по
Мусаленския масивъ. Тази таблица е съставена възъ основа
на 7-годишнитi:, наблюдения през ь периода 1933-1939 г., пра
вени. въ петтi:, станции: в. Мусала 2925·40 м., хижа „Мусала •
2390 м., двореца „Ситняково• 1740 м., Чамъ Кория 1340 м. и
Самоковъ 950 м. всички разположени по северния склонъ
на Мусаленския масивъ, намиращи се почти на единъ и сж.щъ
меридианъ,

при

максимално

отдалечение

по

въздушна

линия

отъ в. Мусала до Самоковъ около 18 км. (Поцъ дни съ ин
версия тукъ се разбира денонощието, презъ което поне въ
една отъ споменатитъ станции поне въ едно отъ срочнитi:,
наблюдения, или по отношение минималната температура е
имало инверсия, или 11зотермия).

Табл.

1.

Брой на дни съ инверсии по Мусаленския масивъ

1
1

1

1

11

1

III

iv J[ v

11

v1 11 VII [ivш

IX

11

Х

11

XI

1

хп\

год.

19~3

30

24

29

12

14

12

11

15

14

22

25

30

238

1934

29

16

24

27

13

9

12

15

16

25

27

26

239

1935

27

25

26

19

21

15

11

]7

26

26

30

27

270

1936

28

23

26

22

17

7

20

15

19

22

23

26

248

1937

27

25

23

25

13

22

12

11

12

21

23

28

242

1938

30

25

21

21

18

21

19

23

22

25

24

27

276

1939

25

24

21

21

16

13

18

17

21

23

28

28

255

,. Сума

р

1 с tдно

180 192 17681
28·0 23·1 24"3 21·0 16·0 14"1 ]4·811 16·1 18·6 23·4 \25'7,127·4 252·6
196 162 170 147 112

99 10311113 130

164

107

Планинск1пt температурни инверсии въ Югозападна България

Отъ тази табличка се вижда, че, при споменатитi, пред
поставки, срi,дно годишно по Мусаленския масивъ се случ
ватъ надъ 250 дни съ температурна инверсия или изотермия
(за въ бждеще ще говоримъ само за инверсия, като се под
разбира и изотермията, освенъ ако противното не е изрично
изтъкнато), като презъ отдi,лнитi, години този брой малко се
колебае около срi,дната стойность (макаръ и за малъкъ брой
години). Ако мрежата отъ станции се сгжсти още повече,
като се увеличи броя на наблюдате.11нит1:> пунктове и като се
размъстатъ тъ -около различнит'i, страни на масива (въ случая
не еж взети подъ внимание даннит-в на 4-класнит-в станции :
Язовира 1895 м., Бi,ли Искъръ 1530 м . .и Л-вви 11скъръ 1520 м.) и
ако се вмъкнатъ и резултатит-в отъ максималнит-в температури,
както и непрекжснатитi, регистрации на термографитi, (значи

презъ всичкит-в моменти на денонощието),

тогава

решително

този брой на инверсиит-в ще се още повече увеличи.
Обаче какво говорятъ установенит-в въ табл. 1 цифри?

Това значи, че презъ около осемъ и половина
дината,

само

следъ

единъ-два

часа

ходъ

на

месеца отъ го
горе

по

склоно

ветi, на Мусаленския масивъ, може да се достигне, макаръ и
само презъ известенъ часъ отъ денонощието, до н'i,кое мi,сто,
кждето температурата на въздуха

е

по-висока отъ

тази въ

по

низката станция, и изобщо може да се отзовеме въ мi,сто, въ
което

цари не

само

единъ

по-топълъ, но,

както

ще

се

види

по-нататъкъ, изобщо цари сдинъ по-мекъ, по-благоприятенъ
климатиченъ режимъ, въпр-вки че на пръвъ погледъ би тр-вб
вало да се очаква обратното - чрезъ изкачване на горе да се
достигне до по-студена область.

Ако

се

разгледатъ

само

студенитi,

25

томврий до мартъ-априлъ включително

месеци

-

отъ ок

се идва до още по

поразително заключение че кржгло
отъ днит-в на вс-вки
единъ отъ т-взи месеци еж съ инверсия (разбира се-все въ сж
щия смисъль на думата). Пrезъ топлит-в месеци този брой е
значително по малъкъ, но

все около половината отъ днит-в на

л-втнит·в месеци еж съ инверсия. Или съ други думи излиза,
че инверсното състояние на въздушнитi, слоеве no планин
скит-в склонове на Мусаленския масивъ, презъ известни ча
сове отъ денонощиятJ на студенитi, месеци, съвсемъ не е
„обърнато", а се явява статистически като напълно нормално
явление. (Обаче отъ геофизична гледна точка то си остава
все пакъ .ненормално"). А презъ януарий и декемврий 1933 г.,
ноемврий 1935 г. и януарий 1938 г. почти всички дни по този
масивъ еж били инверсии! (Разбира се, че при една по-точна
преценка трi,бва да се вземе предвидъ и продължителностьта
на инверсиит-в ).
Обаче годишниятъ ходъ на инверсиитi, още по-правилно
се очертава, ако се разгледа не само броя на днит-в. но и
честотата на инверсиит'i, и т-вхната продължителность презъ
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отдtлнитt денонощия.

Това до известна

степень

се достига

чрезъ установяване честотата на инверсиитt презъ отдtлнитt
срочни наблюдения (плюсъ минимумитt), като се взе\ , е предъ
видъ и честотата на инверсиитt въ междиннитt станции. При
това

положение

се

получава

следния

годишенъ

ходъ

на

ин•

версиитt по северния склонъ на Мусаленския масивъ въ про
центи отъ всичкитъ случаи (табл. 2):
Та б л.

2.

1933-1939, О/0 116 112 1 81 61 41 31 31 41 71

8 r

13 , 16

Отъ табл. 2 се вижда нече . по единъ несъмненъ начинъ
предоминиращата честота на инверсиитt презъ сту денитt ме
сеци. Само презъ четиримесечието ноемврий-февруарий слу
чаитt съ инверсии (въ горния смисълъ) заематъ 57¾ отъ
всички случаи презъ цълата година, като презъ четиримесичието
май-августъ тtзи случаи съставляватъ само 14% т. е. кржгло
четири пжти по-малко отъ зимнитt месеци. По сжщия начинъ се '
установява, че най-чести еж случаитt съ инверсия презъ раннитъ
утринни часове (около утринното наблюдение и около момента
на нает жпването на минимума - макаръ и не едновременно
),
докато случаитъ съ инверсия въ 14 и 21 часа еж значително
по-малко. Обаче за различнитъ двойки-станции, въ зависимость
отъ надморската височина, общитt атмосферни и локалнигl;
условия, отношението на инверсиитъ презъ различнитъ часове
(както и презъ различнитъ месеци) подлежатъ на голtми ко
лебания. Ето защо е необходимо този въпросъ да се разгледа
по отд·влно за всъка двойка станции.
Както въ началото се спомена, разликата между отдtл
нитt съседни станции по Мусаленския масивъ се движи между
400 и 500 метра; само между Ситняково и хижа .Мусала" тази
разлика е по-голъма кржг ле 650 метра. Естествено е, че
при сравнителнитt изследвания трtбва да се държи см·втка
за тази разлика, която, колкото е по-малка, толкова по-голtма
вtроятность сжществува за случването на инверсия. Въ след
ващата таблица 3 е даденъ срtдния брой на инверсиитъ между
всtки две съседни станции по Мусаленсrшя масивъ за всъко
срочно наблюдение, за минималнитъ и за срtднит-в денонощни

температури (въ периода

1933-1939

г.). (вж. табл. на стр.

109).

Отъ табл. 3 се вижда, че най- голtмъ е броятъ на инвер
сиитt между Чамъ Кория и Ситняково (разлика между над
морскитt височини кржrло 400 метра ·-· прибJ1изително тол

кова, колкото

и между

Самоковъ и Чамъ Кория) и то презъ

1]ланинскитъ
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Та б л.
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3

Самоковъ

9·6
2·8
7·0

7
14
21

11

III

IV
2·4
0·6
0·9

9·1

4·8

з·о

l·0

3·6

0·9

- Чамъ Кория
V VI Vll VIII IX
х

6·1 8·о 7'6 з·3 4·7
0·3 0·4 0·7 0·l 0·I
- 0·1 0·1 0·9 1·1

Чамъ Кория

7
14
21

12·9 10·6 8·1
15·8 12·4 10·3
13·0 8·9 5·3

4·3
5·0
4·7

8·1
0·7
2·3

XI
8·7
2·0
3·7

XII
7·1 79·7
15·0
4·4 256
з·3

Ситняково

-

2·4 0·7 О·4 1·1 5·9
4•0 2·3 1·8 1•3 3·9
3·6 2·1 3·0 2·1 4·3

7·3 12·4 13·7 79·8
5·4 13·7 17·0 93·1
7·6 10·6 14·3 80·0

С и т н як о в о-х.• Мусала"

· 7

5·7
1•4
5·6

14

21

3·7 3·9
1·0 о·6
3•0 3·4

1·3

0·4 0·l

о·з

0·l -

1·0

0·4 -

х. ,.Му с ала"

0·7
3·3
1·9

7
14
21

1·4 2·7
2•9 4·1
1·7 0·7

1·9
5·3
О·4

о·з

Чемъ-Кори•

.
12,0

3·0
4·9
2·4
2·9

9 6l
Ситняково
"
4·. l
х .. , м усала"
в.

4

,.Mycana

-

0·3 0·4 2·4

-

2·7
1·О
2·1

6·3
1·9
5·4

5·7 33·0
1·6 7·9
6·1 30•1

0·9
2·4

9·9 16·3
4·7 27·6
1·3 7·9

в... Мус ала"

0·8 - 0•3 1·6 4•4
2·0 0·6 - 0·4 0·6
0·l - - 0•3

И н в е р с и и п р и м и н.
Самоковъ

1·О 1·9

- -

0·7
1·3
0·4

1-1

т е мп е ра ту ри

3·7 5·9 6·9 9·6 9'6 12·4 8·4 9·0 92·3
3·3 2•4 2·1 3·3 4·0 4·6 8·3 11·6 64·4
о·4 0•3 0·1 о·4 1·9
1·6 4·4 4-1 22·8
0·4 0·I 0·3 0·3 2·0 1·1 2·4 4·4 23·9

И н в е р с и и п р и с р. д е н о н о щ н и т е м п е р а т у р и

Самоковъ - 5·1 3.1
Чамъ-Кории 13·0 10•6
Снтняково

х . .,Mycana'·
в. ,.Мусалан

2•9
1· 1

1•4
1•О

0·l
6•3
1·1
0•9

0·4
3•4
0·4
0·6

- - 0·3 O·l 0·1
1•4 0·9
1 О 2·9
-

О· 1 -

О•4

-

0·4

1·1 3·7 3•3 17·9
4·1 12·4 14·3 70·7
1·0 з·о 3·0 1з·2
0·4 О·9 1·4 6·8

всички термини. Само броятъ на инверсиитъ при минималнитъ
температури е по-малъкъ, отколкото този между Самоковъ и
Чамъ кория (въ 7 часа тъ еж. равни), който фактъ се обяснява
съ възможноститъ за задържане на изстудени въздушни маси
въ Самоковското поле презъ нощьта и раннитъ утринни ча
сове съ специално надмощие презъ лътнитъ месеци (rл. табл. 3).
Особено впечатление прави факта за максималниятъ брой на

_инверсщпt м:~жду Чамъ Кория и Сюняково въ

14 час;:~ (сръд1щ

К Т. Кировъ
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93 на брой), както и между х. Мусала и в. Мусала (крж.rло
докато въ друrитt два интервала (Самоковъ-Чамъ Кория
и Ситняково-х. Мусала) максимумътъ на инверсиитt се случва
при наблюдението въ 7 часа. Този фактъ дава rолtмо осно
вание да се допусне, че приземнитt слоеве при Ситняково,

28),

както · и на в.

Мусала

еж изложени на преrрtване около ча

советt съ най-силна слънчева радиация, което обстоятелство
е установено и въ друrитt чужди планински станции, разпо
ложени по върховетt и по добре изложенитt склонове (Въ
началото

се

споменава,

че

при

еднаква

надморска

височина,

температурата въ свободната атмосфера изобщо е по-висока
отъ тази въ планинскитt станции, обаче около пладнешнитt

часове

много често цари обратно отношение). Това предполо

жение се потвърждава и отъ факта за намалението на инвер
сиитt по 9тношение минималнигв температури въ сж.щитt
станции, докато „ нормално• е обратното явление обикно
вено броятъ на инверсиитt въ 14 часа е най-малъкъ; тогава
цари единъ по-нор . а-ленъ rрадиентъ, по-близъкъ до адиабатичния. Защото инверсиитъ най-често се образуватъ отъ изстудя
ване на приземнитt въздушни маси презъ нощнитt и утринни
часове и т·вхното натрупване въ по-низкитt мъста (като по
тежки). Съ това се обяснява изобщо rолъмиятъ брой на инвер
сиитt въ 7 часа въ всички междинни станции. Обаче голt

миятъ

брой

на инверсиитъ между Чамъ Кория и Ситняково

по отношение и на срt.днитt денонощни температури показва,
че не еж само около пладнешнитt. часове, когато въ Ситня
ково цари сравнително по-висока температура, но че изобщо
Ситняково се ползва отъ единъ по-мекъ температуренъ ре
жимъ. Върху този фактъ ще се спремъ пакъ малко по- късно.
Ако се разгледа годишния ходъ на броя на инверсиитt
въ отдълнитъ междинни станции, ще се установи пакъ вед
нажъ

установения

фактъ, а именно, че въ всички надморски

височини, въ всички часове на денонощието инверсиитъ еж
най-чести презъ зимнитъ, и изобщо презъ студенитъ месеци,
когато тt добиватъ своя максимумъ, а презъ лtтнитъ месеци
- св<;>я минимумъ. Едно изключение отъ това общо правило
се проявява само по отношение броя на инверсиитъ между
Самоковъ и Чамъ Кория въ 7 часа и при минималнитъ темпе
ратури, кж.дето се забелязва едно особено добре подчертано
увеличение

мумътъ

на инверсиитъ

вмtсто

презъ

презъ топлитt. месеuи, като мини

лътото

се

случва

презъ

месецитt

мартъ-априлъ. Този фактъ, както веднажъ вече се спомена,
се обяснява съ по-голtмата възможность за образуване на
инверсии презъ раннитъ . часове изобщо на цtлата година,
следствие задържането на изстиналитt приземни въздушни
маси въ котловинитъ (въ случая Самоковъ), при сравнително
по-голt.мо затишие; сжщевременно при върховетъ, склоноветt,
»акл<;>ненитt долинц 11 подножия сравнително по-тежкиятъ изсту-

.
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денъ въздухъ нъма възможность да се задържи, а се .изтича"
надолу къмъ равнинит'h. Най-малката честота на инверсиитъ
презъ пролътьта между Самоковъ и Чамъ Кория (мартъ - май)
се обяснява съ сравнително по-бързото затопляне на низкитъ
слоеве презъ тъзи месеци, докато по-високата атмосфера остава
сравнително по-хладна, а въ планинскитъ станции се прибавя
и охлаждащиятъ ефектъ на задържалата се СН'Вжна покривка;
сжщевременно се прибавя и изобщо по-гол ·вмото раздвижване
на атмосферата, по - специално - по-голъмата турбуленция презъ
този сезонъ (Спомена се вече, че затишието ул е снява образу
ването на инверсии следствие задържането на изстиналитъ
въздушни маси въ низинит'h, докато по-rолtмото раздвижване
на атмосферата се явява изобщо неблагоприятенъ факторъ за
тъхното образуване при случая съ образуването на инвер 

сии следствие топлинно излжчване

(Strahlung).

Прави впечатление необикновено гол·вмиятъ брой на инвер
сиитъ между хижа Myca.ria и в. Мусала презъ м. априлъ, въ
14 часа, който брой, противно на горното общо твърдение, се
явява, сръдно, не само максималенъ за ц1,лата година на тази
височина, но и за всички междинни станции по Мусаленския
масивъ презъ м. априлъ даже той е по-голtмъ и отъ ин
версиитъ презъ сжщия месецъ и въ сжщия часъ между Чамъ

Кория и

Ситняково.

отъ

специално

едно

Картината
повече

се

за

допълва

Обяснението

на този

фактъ се нуждае

изсле,и;ване.

инверсиитъ
сл е дъ

по Мусаленския масивъ още

като се разгледа честотата специално

на мощнитt, интензивнит'h инверсии, които се проявяватъ не
само между две съседни станции, но които обхващатъ много
по-високи слоеве. Въ следващата таблица 4 е даденъ сръдниятъ

брой на инверсиит1,, които обхващатъ повече отъ две съеедни
станции.

Табл.

4

Само ковъ-Сит няк ово

11

7
14
21
мин.

5·4
1·0
3•0
4·3

2·9
2·0
1·8
2·1

ш

IV

V

1•4 О·7 0·l
0·7 0·l
0·3 0·1
0·8 0·1 0•3

VI VII

о·8

Чамъ Кория

7
14
21
)',ШН,

1·7 1·0 0·1
0·1
l·0 0·4
0·1
1·1 0·5 О·9
1·1 0·1 0·1 0·l

vш

IX

0·4

]·4 2·0 40
1•4
0·4 1·6
l·0 2·1 3·6

0·1 1·1
-

х

XI

XII

Год.

3·8 22·1
2·0 7·2
2·4 9·6
3·4 21·5

х. Мусала

0·3 0·l
о·з

0·3
о·з

0·9 1·1
0·1 1-1
1·1 1·6
0·9 0·9

6·5
3•0
5·5
3·5
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с итняко во

7
14
21
мин.

-

в. м у с ала

0·15

о·з

-

0·15 -

-

0·15 0·15

0·15

0·15

0·45
0·30

0•15

0·60

0·71 0•43

2·56

0·29 0·71
0·29 0·15

1·43
0·88

Самоковъ-х. Му сала

7
14
21
мин.

0·56 0·71
0·43
0•29

0•15
0·15

Макаръ че отдtлнитt интервали не еж напълно сравними,

поради различната вертикална разлика между тtхъ (Самоковъ

Ситняково

около

800

метра;

Ча:v.~ъ Кория--х. Мусала

1100

метра; Ситняково-в. Мусала 1185 метра), все пакъ табл. 4 ни
дава една доста ясна представа за различната срtдна честоrа
на инверсиитt въ различнитt интервали и нейния rодишенъ
ходъ. Вижда се, че сравнително най-често тtзи мощни инвер
сии (или изотермии), които обхващатъ единъ вертикаленъ

пластъ отъ минимумъ 800 метра (който сигурно често . достига
до 1000 метра) се случватъ между Самоковъ и Ситняково, въ
7 часа - срtдно годишно 22 пжти, и че следъ това, но съ
много по-малка честота, идва интервалътъ Чамъ Кория-х. Му
сала, въ 7 часа срtдно годишно 6-7 пж.ти. Въпрtки мак
сималната честота на инверсиитt въ малкия интервалъ отъ
съседни станции Чамъ Кория-Ситняково, който се съдържа

и въ

двата

до

сега

разгледани по-голtми

интервали (презъ

една станция), този фактъ се обяснява съ установената вече
(гл. табл. 3) голtма честота на инверсиитt и въ малкия интер
валъ Самоковъ- Чамъ Кория. Явно е, че въ случая инверсиитt
между Чамъ Кория-Ситняково много по-често се комбиниратъ
едновременно съ инверсиитt въ интервала Самоковъ- Чамъ
Кория, отколкото съ сравнително по-рiщкитt инверсии между
Ситняково-х. Мусала. Почти невъ зможни еж инверсиитъ въ
интервала Ситняково-в. Мусала; нtщо повече инверсиитt
въ този интервалъ отстжпватъ по брой на инверсиитt въ

много по-rолtмия интервалъ Самоковъ-х. Мусала (около 1450
метра), кждето тt, все пакъ, еж доста често възможни (презъ
цtлия 7-rодишенъ периодъ 1933 -1939 r. еж се случили всичко
35 пжти презъ различнитt термини).
Отъ сжщата табл. 4 се потвърждава факта, че и мощнитt
инверсии еж най-чести презъ студенитt месеци (главно ноем
врий-февруарий, отчасти мартъ) и презъ студенитt часове

на денонощието
снява съ

-

около

създаването

7

часа. Този фактъ и тукъ се обя

на ииверсиитt

главно като резултатъ

QП, цз<;тищш~т9 на приземниrt в1,здушни <;лоеве пре~ъ нQщнитt
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зимния ~ сезонъ,

когато има най-добри

силно топлинно излж.чване на почвата и за съби

ране на изстудени въздушни маси въ низкитt, затворени кот

ловини и до.тшни. Въ това отношение въ Самоковъ се създа
ватъ особено благоприятни условия, при които, както се видt,
инверсионниятъ пластъ често достига до х. Мусала, кж.дето е
по топло, или пъкъ еднакво топло, въnрtки голtмата разлика.
въ надморскитt височини.

Таб.11.

5

х. М у с а л а п о-т о п л о о т ъ Самоковъ

7
14
21
мин.

1

II

lil

IV

6'0
1·7
4·0
4·6

3·4
1·0
1·4
1·7

1·0
0•3
07
0·7

0·4

V

Vi

VII Vlll

IX

1 ·О

O·l
0•3

0·4

1·7

х

XI

XII

Год

1·8 3-7 4·3 21·6
0·l О·4 1·7 5·3
1·0 1·7 3·7 12·5
2·0 2·7 2·6 16·7

в. М у с а л а п о-т о п л о о т ъ С а м о к о в ъ

7
14
21
мин.

2·0
0·4
1-1
1·4

o·s

0•3
0·1

0·1

0•3
0·6

0·l

0·7

о·6

1·7 1·4
1·1
0·7 1·4
0·6 2·0 1·7

6·9
2·2
3·2
7·1

О·З

Обаче ако се разгледатъ случаитt, при ко11то въ най
голtмитt височини на Мусаленския масивъ (в. Мусала и х.
Мусала) е по-топло, или еднакво топло както въ Самоковъ,
безъ да е необходомо въ всичкитt междинни станции да има
непрекж.сната

табл.

които

4),
се

инверсия (какъвто е

тогава

се

извличатъ

получаватъ

направо

случая съ инверсиитt въ

още по-интересни

отъ

табл.

5;

така

резултати,

напримtръ,

презъ студенитt месеци, отъ септемврий до априлъ включи
телно, въ 7 часа, при х. Мусала е било 22 пж.ти, а на в. Му:
сала 7 пж.ти по топло, или поне еднакво топло, както въ гр.
Самоковъ.
Таблицитt 4 и 5 ясно показватъ, че дълбокитt, интен
зивнит'h инверсии еж. монополъ на студенит'h месеци, а до
голtма степень и на сту денитt часове презъ денон_ощието отъ тамъ и заключението за главната причина на т'hхното
образуване - топлинното излж.чване и натрупването на студе
нит'h маси въ кот ловинитt.
Инверсиитi; по Витошкия масивъ

Следъ малко по-подробното статистическо изследване на
инверсиит'h по Мусаленския масивъ, ние ще се задоволимъ
само съ разглеждането на н'hкои най-общи, пакъ статистични,
данни за броя на инверсиитt по Витошкия масивъ. Не трtбва
да се забравя, че даннитt за двата масива не еж. напълно
Известия на Бълr. геогр. д~во
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сравняеми,
Мусала и

едно поради различнитt периоди (1933-1939 г. за
г. за Витоша) и друго, поради различното

1936-1939

разположение и различнитt вертикални разлики между отдtл
нитt станции, кждето еж правени наблюденията. Разположе
нието на наблюдателнитt пунктове по Витошкия масивъ е
следното: Черни Връхъ 2286 м., Хижа "Алеко" 1800 м., Бое
рица 1700 м, хижа „Селимица" 1300 м. и София 550. При това
х . .,Алеко" и София се намиратъ приблизително северно отъ
Черни Връхъ, Боерица северъ-северозападно, а х. "Сели
мица"

-

северозападно

отъ

сжщия

Табл.

II

III

7

часа

IV V

VI

(1936 - 1939)

4·5 2·7 1·7 0·3 0·3

--

IX

XI

XII

Год.

5·0

6·0

30·2

3·2

2·0

10•5

7·5 11 ·о 12·0

73•0

l ·0

Х

Ситняково

о ·з

Черни Връхъ

1·0

6

VII Vl!I

х. Мусала

4-5

връхъ.

-

0'7

1·7 2·5

х. Алеко

1·8 0·5

1·2

0·8

Ситняково- Чамъ Кория

11 ·з 11 ·о 6·7 4-0 2•5

0·1

Боерица

1·2

2·8 0·2

О·8

-

0-3 0·1

х. Селимица

0·5 1·О

-

5·3
1·О

3·5

4·2

16·2

7·0 8·0

7·2

80·8

Чамъ Кория-Самоковъ

11 ·7

7·8 4·7 2·0 6·8

9-3

9·5 2·5

4·3

х. Селимица-София

16·8

8·8

8·о

5·5 2-2

3·0

4-5 6·2 12·2 12·0

1з·8

11•5 104•5

Отъ табл. 6, която дава едно сравнение на честотата на
инверсиитt по Мусаленския масивъ и по Витоша (за сжщия
терминъ, 7 часа, и за сжщия 4-годишенъ периодъ, 1936-1939 г.)
се вижда колко голtма е разликата въ броя на инверсиитt
въ двата масива и колко този брой зависи отъ локалнитt фи
зико-географски условия и отъ разположението спрtмо преоб
ладаващитt атмосферни течения. Въ еж.щата табличка еж из
брани по три двойки-станции, които се намиратъ . грубо взето,
на приблизително еднаква надморска височина (съ разлика до
стотина метра) - само последната двойка прави изключение.
Общото заключение е, че по Мусаленския масивъ инверсиитt
еж много повече, отколкото въ Витоша; така напримtръ,
между х. Мусала и Ситняково, въпрtки по-голtмата разлика
въ надморскитt височини - кржг ло 650 метра, срtдниятъ
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rодишенъ брой на инверсиитt. въ 7 часа е кржгло 30, докато
между Черни Връхъ и х. Алеко, съ по-малка разлика въ ви
сочинитt. - кржгло 500 метра, този брой е кржrло 10 (Разбира
се, че въ случая не трt.бва да се забравя, че Черни Връхъ е
върхова станция за разлика отъ останалитt. наблюдателни
пунктJ - освенъ в. Мусала). Между Ситняково и Чамъ Ко
рия, съ разлика кржrло 400 метра, срt.дниятъ брой на инвер
сиитt. е 73, докато между Боерица и х. Селииица, пакъ съ
кржгла разлика 400 метра, броятъ е 16, т. е. четири и поло
вина пжти по-малко, (обаче първитt. две станции лежатъ въ
севернитt. склонове на масива, а вторит'в -· по западнитt.
склонове). Обратното отношение цари между Чамъ Кория Самоковъ, съ 81 инверсии - при разлика крж.rло 400 метра,

докато

между

х. Селимица--София

този брой е кржгло

105,

въпрt.ки много по-голt.мата разлика въ надморската височина
- кржгло 750 метра (приблизително сжщиятъ е и броятъ на

инверсиитt.

между

х.

Селимица

и Радомиръ; наприм'връ, за

въ 7 часа, 129 инверсии срещу 11 1 инверсии между
х. Селимица и София). Този голt.мъ брой на инверсиитt. между
х. Селимица и станциитt. въ подножието и се обяснява съ осо
беното благоприятно климатично положение на х. Селимица въ запазена, добре изложена на слънцето падина въ западнитt.
склонове на Витоша, както и поради голt.мото различие въ
физико-г .:оrрафскитt. условия съ станциитt. въ подножията склонъ, докато въ низкитt. станции на котловинитt., има много
добри условия за задържане на изстуuенигв въздушни маси.
Всички тt.зи факти очертаватъ значението, което трtбва
да се отдаде на така
най-общо установенит-в
планински
инверсии, като на първо М'hсто се подчертава тt.хниятъ локаленъ
характеръ - тt.хната зависимость отъ терена, изложението и
посоката на атмосфернитъ течения (и по-специално на токовитt
линии), както и необходимостьта да се прави голtма разлика
между тtзи планински инверсии и инверсиитt въ свободната
атмосфера (rл. цитираната работа на Н. v. Ficker). Обаче всички
тtзи "несъвършенства" запазватъ напълно своя голtмъ кли
матиченъ характеръ и въ това отношение тt си оставатъ
едни факти отъ много голtмо значение, отнасящи се до при
земната атмосфера и до въздушнигв пластове близо до пла
нинскитt склонове (обикновено до 200-300 метра), въ която
атмосфера именно се развива планинската флора и фауна и
въ · която обитава планинското население, туриститъ, нуждаю
щитt се отъ целебната атмосфера на планината и др. Не безъ
значение еж тt и за маса теоретични проблеми, както и по
специално относно нtкои въпроси отъ атмосферната термоди
намика и отъ слънчевата радиация. Отъ сравнителния годишенъ
ходъ на инверсиитt, даденъ въ табл. 5, могатъ да се ИЗВJJЪ
катъ еж.що нtкои интересни подробности,върху които ние за
сега нtма да се спираме.

1939 r.,
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Табл.
Бройна

III IV

11
Черни връхъ

l·0
1·5
1·2
1·8
1·О

7
14
21
мин.

срtд.

х. Алеко

7
14
21
мин.

срtд.

съ

ДНИ

V

VI

- х. Ллеко
1·8 0·5
o·s 0·8 0·2
3·5 0·2 05 02
20 0·8 0·2 1·О
1·5

7

о·8

1.2

инверсии

VII VIII IX

х

1·2
0·5
2·8 2·0 3-5
1·8 3.2 4·2
0.2 0·8

XI

XII

Год.

02
30
28
l·0

3·2 2·0
l ·2 1·5
2·2 3·2
4·0 3·2
2-2 З·О

10·5
6·7
23·1
262
9·7

12·0 в·о
4·8
1'5
2·0 5·0
7'0 12·2
3·0 3·2

6"8 9•5
3·5 ь·2
6·2 7·8
9,5 14·8
2·8 4'0

ll8·0
68·8
41·9
95·3
32·1

о·8

Боерица

4•5
3·8
5-2
11·8
4·0

5·0
5·2
3·8
10·0
2·8

6·0
6·5
4·0
7·2
3·2

9·2
7·0
2·8
7'8
2·8

II ·2 18·2 15'8
48 8"2 9·8
0·5 1·0 [ ·8
4'2 2·8 ;:12
1·о 1·8 1·5

11 '8
8·5
1·8
4·8
2·0

Боерица-х. Селимица

7
14
21

1·2

2·8
1·5
12
0·5
05

о·8

1·8
1·2
] ·О

мин.

срtд.

х. Селимица

7
14
21
мин.

срtд.

16·8
8·8
11 ·8
14'2
11 ·5

Витоша

7
14
21
мин.

срtд.

9·0
4·7
5-7
7·0
5·0

0·2 о·8
0·5 0·5 02
0·8 0·2
0·2 0·2
0·2

- София
8·8 80 5·5 2·2
4·2
1·2
6'5 0·5 о·8
s·8
6·0 60 5·2
5·8 08 о·8

0•5

1·0 1·0
0·2

3·5
18
3·0
1·2
1·0

4-2
3·5
4·0
3·8
2·5

16·2
9·5
11·2
7·5
5·4

12 2 12·0 13·8 11·5
1·5 6·0 6·5
02
2·8 6·8 9·8 9·2
11 2 10'5 12·0 10·0
0·5
6·0
9·2 8·5

104·5
28 6
51·4
103·9
43·3

0·2

3•0 4·5 6·2
0·2
0·2 2·0 l·0
7·5 9·0 6·5
0·2 -

l·0
0·5
0·2
0·2
, 0·2

София (безъ х . Селимица)

4-7
1•5
]·3
2·5
1·5

0·8

1·0

0·5 0·5
0·5 0·7

О·5

l·0 0·5

4·0

6·5

1·о 05

l·C

1·5
4·3
1·2

6·5
3·3
4·5
5-2
4·3

6·5
4·0
4·8
5·8
4·3

40 5
13 8
180
29 5
16·3

Следъ тtзи уговорки, преминаваме, въ най-обща форма,
къмъ разглеждане срtдния брой на днитt съ инверсия по
Витошкия масивъ споредъ наблюденията въ сжществуващитt
тамъ станции, дадени въ табл. 7. И тукъ се извежда най-об
щото

заключение,

че

инверсиитt

еж

най-чести

въ раннитt

утринни часове. (Голtмиятъ брой на инверсиитt между х.
Алеко и Боерица се дължи на малката разлика въ надморската
височина между тtзи станции подъ 100 метра).
Почти единствено изключение прави режимътъ на инвер
сиитt между Черни връхъ и х. Алеко, кждето срtдниятъ имъ
брой въ 21 часа е по-голtмъ (въ rраницитt на 4-rодишнитt на

блюдения) отъ този въ

7

часа

-

23

срещу

10·5; особено

това

важи за топлитt месеци. Това изключение може да се обясни
вtроятно съ сравнително по-силното и по-бързо наrрtване на
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възду~а (и на почвата) при хижа "Алеко"

-

въ

11 7

часа, когато

7

слънцето вече е огрtло тази изложена на изтокъ станция
(разбира се заедно съ Черни връхъ). Особено това заключе
ние важи за топлитъ месеци съ по-голtмъ день, когато слън
цето изгрtва по-рано, докато въ 21 часа, когато слънцето е
вече залtзло, това положение не е още въ сила, като ефектътъ
се усилва отъ факта, че при х. Алеко слънцето е залtзло
много по-рано, отколкото на Черни връхъ, така че тамъ (при
х. Алеко) има възможность, къмъ 21 часа, да се прояви по
силно охлаждането следствие топлинното излжчване (безъ
влжчване). Последната графа въ табл. 7 дава срtдния брой на

днитъ съ инверсия между София и поне една отъ останалитъ
Витошки станции, безъ х. Селимица, при което, въпрtки голъ
мата разлика въ надморскитt височини (между 1200 и 1700
метра) пакъ се проявява сравнително голtма честота на слу
чаитt, когато горе, въ висинитt, е по-топло , или поне еднакво
топло, както въ гр. София. Както се вижда, въ 7 часа, срtдно
годишно кржгло 40 пжти въ високитt области на Витоша е
по-топло, или еднакво топло както въ София. (При другъ
случай, за сравнение вмtсто гр. София ще вземеме извън
градската станция Божурище).
Отъ изследванията се получава представа за срtдния
брой на случаитt, когато на Черни връхъ е по-топло, или поне
еднакво топло както въ София безъ да е необходимо
сжществуването на непрекжснати инверсии въ междиннитъ
станции. Вижда се, че при една разлика въ надморската височина
отъ кржгло 1'150 метра, на Черни връхъ, въ 7 часа, срtдно
презъ годината е кржгло 14 пжти по-топло отколкото въ София.
(Както се видt отъ табл. 5 за Мусаленския масивъ, възъ
основа на другъ 7-годишенъ периодъ, се получиха следнитъ
съответни цифри: 22 за х. Мусала Самоковъ, при разлика
1440 м., 7 за в. Мусала-Самоковъ, при разлика 1975 м. Въпрtки
различния

основенъ

периодъ,

голtмо сходство въ честотата

тукъ

се

проявява

на интензивнитt

едно

доста

инверсии въ

зивисимость отъ надморската височина).

Причини на планинскитБ инверсии

Преди всичко

е необходимо, въ връзка

задача, да се установи

едновременностьта

на

съ поставената
инверсиитt по

Мусаленския масивъ и въ Витоша, като се разгледатъ само
по-интензивнитt инверсии. По този начинъ ще се хвърли една
по-голtма свtтлина върху естеството и произхода Hd тtзи
инверсии главно върху тtхния локаленъ, или общоатмосфе
ренъ характеръ. За сега ще разгледаме само инверсиитt, слу
чили се въ периода ноемврий 1935 - мартъ 1940 г., въ който
интервалъ е сжществувала и Черновръхската и Мусаленската
наблюдателници.
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Ние сме ра згледали
телни

периоди

които следватъ

отъ

отдtлнитt случаи

по-интензивни

съ

инверсии,

непрекжснато въ два,

по-продължи

т.

три, или

е.

ин~ерсии,

повече чифта

f,iеждинни станции, или само една инверсия, ефекта на която,
обаче, обхваща единъ по-rолtмъ въздушенъ вертикаленъ слой;
напримtръ, когато на в. Мусала, или при х. Мусала е по-топло
отколкото въ Самоковъ, ИJJИ когато на Черни Връхъ, а донt
кжде и при х. Алеко е по-топло отколкото въ София. Значи
касае се за фактически и „формални" инверсии въ пластъ съ
повече отъ 1300 -1400 метра височина. И тукъ за лишенъ
пжть се установява, че тtзи случаи се явяватъ почти изклю•
чително презъ студенитt месеци, като презъ топлитt месеци
тt еж или значително по-слаби, или по-краткотрайни (само
презъ отдtлнитt термини). Обаче по-важно е да се отбележи,
че т
з и по- и н тен з и в ни и по- продължителни и н

t

в е р с и и

с е

я в я в а т ъ,

в ъ

п о в е ч е т о

с л у ч а и,

е д н о

-

временно и въ двата масива Мусаленския и
В и т о ш к и я, а в t р о я т н о и п о д р у r и н t к о и б ъ л .
г а р с ки п л а ни ни, докато изолиранитt, характерни само за
отп.tлнитt мtста инверсии, еж много по-слаби и по-кратко
трайни. Този фактъ подсказва, че локаленъ характеръ трtбва
да се отдава само на слабитt инверсии, които еж и по-чести,
докато интензивнитt -планински инверсии иматъ по-общъ ха
рактеръ и тtхнитt причини трtбва да се търсятъ не толкова
въ локалнитt физико-географски условия на отдtлнитt стан•
ции, колкото въ общитt атмосферни условия. Това предполо
жение подлежи на провtрка, която може да се направи чрезъ
наблюденията въ свободната атмосфера, направени съ свободни
балони, балони-сонди, радио-сонди, хвърчила, или аероплаР.и.
Подобни наблюдения (до сега само съ аероплани) еж правени
отъ нашата Служба за времето при Въздушнитt на Н. В.
1юйски, които, макаръ и не многобройни, можеха да ни ока
жатъ

ценна

въпросъ.

услуга

при

За съжаление,

разглеждането

нtмахме възможность да получиме
ще

се

задоволимъ

само

съ

този

интересенъ

ни желание, ние

резултатитt отъ тtзи на

блюдения както и синоптичнитt карти
затова

на

въпрtки изричното
на

сжщата

разглеждането

служба, и
на

съот

ветнитt чужди синоптични карти.
Въ разгледания периодъ отъ XI. 1935 г. до III. 1940 г.,
който обхваща 5 зимни и 4 лtтни сезона, се установиха около
110 случая съ периоди (или отдtлни случаи) съ интензивни
инверсии, случили се едновременно въ двата масива. Само по
Мусаленския масивъ (въ Витошкия или никакъ, или много
слабо) въ сжщия периодъ еж се случили 12 (73), а само по

Витошкия масивъ (въ Мусаленския или никакъ, или слабо), еж
се случили 2 (12) интензивни инверсии (въ скоби е даденъ броя
на по-слабитt инверсии). Най-интензивнитt инверсии (на брой

35)

еж се случили презъ следнитt периоди, или отдtлни дати:
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1) 9-18. XI. 1935; 2) 21. XII. 35- 1. I. 36; 3) 11. I. 36
4) 23-24. II. 36 (Мусала); 5) 28. II. 36 (Мусала);
6) 20 - 21. V. 36 (Мусала); 7) 22-25. XII. 36; 8) 28. XII. 362. I. 37; 9) 15-18. I. 37 (Мусала); 10) 22 - 24. !. 37 (Мусала);
11) 15. IX. 37 (Мусала); 12) 27. XI. 37; 13) 17 - 18. XI. 37.
(Мусала); 14) 29. XII. 37-10. I. 38; 15) 18. I. 38; 16) 28.I. 38;
17) 15-19. Х. 38; 18) 12. XI. 39; 19) 14-19. XI. 38; 20) 17-21
XII. J 8; 21) 9-13. I. 38; 22) 15-20. I. 38; 23) 7 - 8. IV. 38
(Витоша); 24) 14-20. Х. 39; 25) 8-15. XI. 39; 26) 20. XI. 39
(Мусала); 27) 22 - 25. XI. 39 (Мусала); 28) 17 25. XII. 39 ;
29) 28-3] . XII. 39; 30) 10-15. I. 40: 31! 21. I. 40; 32)
30. I-5. 11. 40; 33) 10-14. II. 40; 34) 22-29. II. 40; 35) 26. Jll. 40.
(само Мусала);

Интересно е да се установи при какви въздушни маси и

при какво синоптично
чили

всичкитъ

състояние на

проявили

се

въ

атмосферата

разгледания

еж. се слу

периодъ

интен
.:1ивни инверсии. Въ случая сме си послужили най-главно съ
великолепни руски синоптични карти, а донъкж.де и съ ита

лианскитъ, югославскитъ и ромънскитъ карти. Възъ основа на
разгледанитъ 110 случаи съ интензивни инверсии се устано
виха следнитъ въздушни маси и синоптични положения :
1) К о н т и н е н т а л е н ъ п о л я р е н ъ в ъ з д у х ъ, о т •
части трансформиращъ се старъ морски въз
д у х ъ. Инверсиитt се случватъ при преобладаваще антицикло
нално състояние на атмосферата (с::~мостоятеленъ, или въ южния
край на единъ антициклонъ, центъра на който се намира на
северъ или северо-изтокъ с,тъ Балканския попуостровъ). или
пъкъ неутрално барично състояние -- изобщо при слабъ бари
ченъ градиентъ. Въ повечето случаи антициклоналното състоя
ние е много стабилно и постоянно и обхваща гол,J:;ми области,
като е съпроводено съ образуването на мъгла въ низкитъ
атмосферни пластове (Strahlungsnebel). При сравнително тихо
и

ясно

въ

началото

време,

като

въ

гюследствие,

главно

въ

низинитt, се образуватъ мъгли или низка облачность. Безъ
валежъ, въ повечето случаи при наличность на снъжна по
кривка.

Инверсиитъ се проявяватъ почти изключително презъ сту де
нитt месеци и се отбелязватъ главно въ минималнитъ темпе
ратури и утриннитъ термини, обаче при по-упорити случаи тъ
обхващатъ и топлитъ часове презъ деня Въ последния случай
инверсията се усилва отъ влж.чващия ефектъ на слънчевата
радиация по високитъ склонове.
Отъ този типъ имаме 40
случая, или 36
отъ всички разгледани случаи съ интен
зивни температурни инверсии. Това е най-честия, класически
случай на интензивни температурни инверсии не само въ пла
нинитъ, но и въ свободната атмосфера. Формирането на инверсиитt тукъ е станало благодарение на топлинното излж.ч
ване и натрупването на изстудени маси въ низкитt котловини
или въ затворенитt долини главно презъ сравнително по-

%

"
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дългитt, ясни и тихи зимни нощи. Къмъ този ефектъ, обаче,
трtбва да се прибави и ефектътъ на наличнитt, отъ северенъ
произходъ,

е да

сравнително студени въздушни маси,

се каже кой отъ двата ефекта

така че мж.чно

има преобладаващо зна

чение топлинното излж.чване или притокътъ на студенитt
маси. Въ всtки случай тукъ се подчертава до голtма степень
статичния характеръ при образуването на инверсиитt въ отли
чие

отъ

(Споредъ

динамичния

характеръ

S. Mal, S. Basu,

В.

на

другия

видъ

инверсии.

хоризонталното движение

Desai 1)

на въздушнитt маси, има допълнителенъ, спомагателенъ ха
рактеръ при "сухитt инверсии, чиито ефектъ, само усилва
сж.ществуващитt по други причини инверсии).
Витош а

Мусала

8. Xll. 1936 r. 7

ч.

височина
темпер.

д

t

950 1340 1740 2390 2925
- 3·6 - 1·6 - 1·6 - 1·3 - 6·8
+ 2·1 О·О
0·3 - 5·5

550
1300
1700 1800 2285
- 3·3 - О · б + 0·6 - 2·5 - 3·0
2·7 + 1·2 - 3·1 - 0·5

6. I. 1938 r. 7 ч.
950 1340 1740 2390 2925
-21·8 - 20·4 - 16·8 - 10·0 - 16·4
+ 1·4 + 3·6 + 6·8 - 6'4

550
1300
1700 1800 2285
- 20·0 - 19·2 - 13·9 -14·5 - 16·2
0·8
5·3 - 0·6 - 1·7

+

височина
темпер.

д

t

Въ даденитt
характера на този

врий

ч.

8. XII. 1936 r. 7

+

6. I. 1938 r. 7

+

ч.

+

два прим-вра се очертава достатъчно ясно
видъ инверсии. Въ прим-вра отъ 8 декем

1936 г. се ·вижда, че инверсионниятъ пластъ е достигналъ

до къмъ ] 700 м. надморска височина (Знакътъ плюсъ озна
чава повишение на температурата съ височината), като по
М усаленския

масивъ

се

проявява

една

вторична

инверсия

между Ситняково 17 40 м. и х. Мусала 2390 м. Обаче, инвер
сията е толкова интензивна, че едва къмъ 2400-2500 м. (надъ
Черни връхъ и подъ в. Мусала) се достига температурата,
която цари въ съответнит-в подножия - София и Самоковъ.
Тукъ България се е намирала въ края на единъ стационеренъ
антициклонъ съ центъръ Русия, подъ
тални

полярни маси,

като

въ

резултатъ

влиянието на континен
отъ топлинното

излж.ч

ване еж. се образувалц много упорити и продължителни при
земни мъгли. Въ този случай цълиятъ периодъ отъ 6 до 15
декемврий 1936 r. се е намиралъ подъ знака на инверсията.
Въ втория примtръ отъ 6 януарий 1938 r. инверсията ·по
Мусаленския масивъ е надминала '2400 м. , а на Витоша 1700 м., обаче и по двата масива инверсията е толкова силна,
че за този терминъ - 7 ч. Черни връхъ има кр жгло съ
4 градуса по-висока температура отъ София, а в. Мусала съ
1) S. Ма!, S. Basu and В. Desai Structure and Develop me nt of
Temperature Jnversions in the a tmosphere (Beitr. z. Ps ysik d. frei en At mosphiire. Bd. ХХ, 1933, S, 67).
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градуса по-висока температура отъ Самоковъ - въпрt.ки
грамадната разлика въ вертикална посока между тъхъ (17002000 м.) Въ този случай България се е намирала въ края на
единъ антициклонъ съ центъръ далечъ на северо-западъ, който
първоначално е изпращалъ студени морски арктични въздушни
маси (динамиченъ елементъ). като въ последствие се е приба
вилъ, при наличность на сн-вжна покривка, и ефектътъ на
силното топлинно излжчване (статиченъ елементъ). Тукъ ин
версията е обхванала цt.лия периодъ отъ 3 до l О януарий

5

г.

1938

2)

Субтропични или мор ски тропични,

т и че с ки и ли с р ъ д из е м но м о р с к и
отчасти

ма с и

-

сравнитеJiно

изобщо

не

много

нитt. маси. Случватъ
се
отчасти презъ преходнитt.

Отбелязани

еж

топли

единенъ

атлан

в ъ з д у ш н и м а с и,

морски

произходъ

полярни

на

въздуш

предимно презъ зимнитt. месеци,
сезони (мартъ, априлъ, ноемврий).

14 с.11учаи, или

13 °!о отъ всички случаи съ

инверсии.

Тукъ имаме типиченъ случай на динамичнитt. инверсии,
биватъ причинени отъ нахлуването на топли, сравни

които

телно

влажни

маси

отъ

юженъ

ИJJИ

морt:ки

произходъ,

които

засt.гатъ първоначално височинитъ, кждето се проявяватъ най
интензивно,
като въ последствие обхващатъ и по-низкитt.
мt.ста 1 ). Това нахлуване е въ връзка съ приближаването къмъ
Балканския полуостровъ на депресия откъмъ западъ или юго
западъ, преминаването на чийто топълъ фронтъ и топълъ сек
торъ, по законитt. на атмосферната динамика, носи първо въ

височинитt. съответнитt. сравнително топли маси.съпроводени
обикновено отъ вt.трсве съ западна или южна компонента.
Обикновено затоплянето е съпроводено съ увеличение на
облачностьта, както и съ увеличение на влэжностьта. Въ много
случаи къмъ влиянието на сравнително по-топлитt. въздушни
маси тр·вбва да се прибави и фьоновия ефектъ (юженъ фьонъ)
по горнитъ северни скJiонове на Мусаленския масивъ и Ви
тоша. Много често топлитt. маси на депресията, които слизатъ
по склоновет-в на планинскитt. масиви, не успt.ватъ да раз
пръснатъ долнитt. стари, сравнително по сту щ· ни маси, или
пъкъ това става съ прекжсване.:J) Тукъ обикновено се проя
вява една доста добре изразена промt.на на времето, при
която въ атмосферата се намиратъ въздушни маси отъ разли
ченъ произходъ, на границата на които често се образуватъ
движения на вълни (Hinderniswolken, "Характерния софийски
облакъ
и" др.).
1 ) V. С о n r а d Die klimatologische Elemeпte 1ind ihre Abhangigkeit von terrestrischen Einfliissen (Handbuch der Кlimatologie, herausgegeben
von W. Koppen u. R. Geigen. Bd. I, Т I. Berlin 1936). S. 180-191.
2 ) А.
Schmauss Zeitschrift fiir angewandte Meteorologie ,Das
Wetter" Н . 4, 1940.
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Мусала

14-- 16

Х.

1939

Витоша
Г.

7

Ч,

950 1340 1740 2390
2·4
5·6
6·8
7'4
8·6
9·0
90 6·4
12·6
13,2 15·0 8·6

височина

14.
15.
16.

х.
х.
х.

х.

14- 16
2925
~! ·3
1·8
5·8

1300
8·5
10·2
17 О

550
8·4
8·7
8"2

Мусала

7-10. XII. 1937
3-7

8·0

ч.

7

доста

7

ч.

1800
5-3
8-4
14·9

7-10. XII. 1837
-3·9
-1·3
-0·5

0·6
4·1
5·]

Отъ първия примъръ за
вижда

г.

2285
1·6
42
11 ·7

Витоша

г.

2·4
7·2
10'2

2·6

8. XII. 2·6
9. XII. 2·1
10. XII. 2-7

1939
1700
6"1
7'8
12·7

интензивното

2·2
7·6
10·7

5"7
30
0·8

7-10

о·о

3·4
6·0

декемврий

затопляне,

което

е

г.

7

ч.

-0·7
3·0
5·4

-4·7
- 1·8
- 1·5

год.

се

настжпило

въ

1937

планинитt, особено въ сръдниr-в височини (1340-17 40 м. Му
саленския масивъ, 1300-1800 м. по Витоша), кждето за два
дена температурата се е качила съ 6 -- 8 градуса, а на в. Му
сала и Черни врьхъ съ 3-4 градуса, докато въ низинитt София и Самоковъ, температурата е останала непромънена или
даже се е понижила. Вследствие напредването на една депре
сия откъмъ западъ, едновременно съ преминаването на нейния

топълъ секторъ и нейния топълъ фронтъ,
луостровъ

еж

нахлули

топли

тропични

въ

маси,

Балканския

които еж се

по
про

явили най-напредъ и най-интензивно въ височинитt, а по-късно
еж засегнали и низинитъ. Тукъ имаме единъ типиченъ при
мъръ на "динамична, по-специално адвективна инверсия·. Презъ
първитъ дни нахлуването на топлия въздухъ е било съпро
водено съ увеличена облачность и съ валежи (при минимално
за месеца атмосферно налъгане); презъ втория периодъ на
инверсията

е

настжпило

сравнително

по-ясно

време.

Въ втория примъръ за 14-16 октомврий 1939 г. имаме
еж.що добре проявенъ ефектътъ на силното затопляне въ ви
сочинитъ вслед~твие нахлуването на топли и влажни сръди
земноморски

въздушни

маси,

едновременно

съ

напредването

на една депресия откъмъ западъ. Затоплянето на в. Мусала е
7.1 а на Черни връхъ 9.4 като въ низинитъ температурата
или се е запазила еж.щата (София), или се е повишавала срав
нително много по-бавно (Самоковъ- ако се сравни и съ пред
шествуващитъ дни). Обаче, още на 16 октомврий а инвер

°,

°

сията е продължила до

20

октомврий

-

се е проявилъ ефекта

на антициклона, който се е формиралъ надъ Балканския полу
островъ и който е предизвикалъ затопляне и въ височинитъ и

низинитъ, вследствие засилената инсолация
ване

и

притока

3)

на

Комбинация

сравнително

морс ки

по-топли

от ъ

студени

п о л я р н и,

динамичР.ото сгръ

маси.

първи т ъ

д в ll

континенталн~

отчасти

бивши

случа я

-

полярн~

а р к т и ч н и м а с и,
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по с л е д в а ни

от ъ

с р а в нит е л н о

пич н и, и л и с у б т р о пи ч ни

21

¾

то п·л и

м а с и. Имаме

м о р с ки

т р о

случая,

23

или

отъ всички случаи съ интензивни инверсии.
Както въ първата група случаи, презъ първитt. дни Бъл

гария се е намирала или въ неутрално барично положение, или
обикновено въ края на нt.кой, намиращъ се на северъ анти
циклонъ, вследствие на което въ България еж били въ налич
ность

сравнително

студени

произходъ, къмъ които се

въздушни

маси отъ

прибавя и ефекта

по-северенъ

отъ топлинното

излжчване, често съпроводено съ приземни мъгли (застудяване
въ низинитt.). После, заедно съ напредването на една депре
сия

откъмъ

западъ или

югозападъ,

първоначално

къмъ

висо

чинитt. нахлуватъ топли субтропични или морски въздушни
маси, които още повече заси.тrватъ инверсията (затоплянето
въ височинитt. ).
Мусала

Витоша

височина

23.
24.
26.
28.

950 1340 1740 2390 2925
I. -- 8·2 - 9·8 - 8·4 - 14·0 - 17"2
I. - 18"2 -- 14·9 -14·6 - 162 -19·9
1. - 12-4 -1 5·6 - 7-4 - 4·7 - 7·9
I. - 1·8
7·5
5·0
00 - 6·1
7- 10. XI. 1939 r. 7

ч.

какъ,

1800 2285
-11·5 - 13·8
- 16·5 -- 15 3
- 8·0-1]·8
- 0·1 - 4·2

'l-10. XI. 1939 r. 7

Uтъ първия примt.ръ за
вижда

550 1300 1700
- 5·5 - 5·0 -ЮО
-10"4 -10·6 - 13·0
- 8·0 - 4·6 - 7·2
- 5·6
4-2
о·8

0·3 - 2·6
4·0 - 0·1
4·7
1·6

7. XI.
3·8
1·3 - 0·8
9. XI. -1·9 - 1·6 - 0·6
10. XI. - 2-2
2·6
4·0

ч.

23 - 28. I. 1937 r. 7

ч.

22-28. I. 1937 r. 7

6·4
- 0·2
2·0

23-28

вследствие приждането

януарий

на

1О

5·6
7-4

1937

г.,

-0·5
4·0
6·9

7

ч

- 0·8
3-0
7·1

ч., се

континентални полярни

маси, допълнено отъ ефекта на топлинното излжчване въ
края на единъ антициr<лонъ съ центъръ въ Русия отъ 23
къмъ 24 януарий настжпва силно застудяване въ низинитt.

(uъ Само ковъ застудяването е съ 10 градуса, въ София е съ
5 градуса), което въ височинитt. е сравнително по-слабо и затова на 24 януарий имаме инверсия; обаче на 25 януарий
е започнало

нахлуването

на топли

временно съ приближаването

морски тропични маси,

къмъ

Балканския

едно

полуостровъ

на една депресия отъ западъ, които топли маси на 26 януарий
еж засегнали интензивно предимно височинитt.. Презъ следва
щитt. дни притокътъ на топлюt. маси се е още повече заси
лилъ, като на 28 януарий тt. еж засегнали чувствително вече

и низинитt. (Самоковъ, х. Селимица).

Затоплянето презъ гвзи

последни дни на в . JV\ycaлa е достигнало

Черни връхъ до
първоначално

11

до

14

градуса, а на

градуса,вследствие на което създадената

отдолу

инверсия

се

е

засилила

още

повече

отъ

горе по динамичинъ пжть (на 26 януарий на в. Мусала е
било по-топло, отколкото въ Самоковъ, а на 28 януарий на
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Черни връхъ по-топло , откоJ1кото въ София). Тукь имаме ти
пиченъ примtръ на инверсия . вследствие комбинираното дина
мично застудяване въ низинитt и затопляне въ височинитt
(нахлуване на студени, респективно топлТ1 въздушни маси) ,
усилено отъ статичния ефектъ на топлинното излжчване и
натрупване на студени маси въ низинитt.
Аналогиченъ е и втория примtръ отъ 7 1О ноемврий
1939 г., пакъ отъ 7 ч .
Много по-рtдко се срtща тази комбинация въ обратенъ
редъ, т. е. и -1версиитt да се дължатъ първо на нахлуване на то
пълъ въздухъ въ височинитt, а после на пристжпа на сту денъ
въздухъ, последванъ отъ топлично излжчване въ низинитt.
Въ цtлия разгледанъ периодъ ние се натъкнахме само на три
подобни случая: на 21-27 декемврий 1935 г. топълъ кон
тиненталенъ

въздухъ

континенталенъ

циклонъ; на
морски

3-6

въздухъ

сту денъ

съ

депресия,

поляренъ

въздухъ

октомврий
съ

1939

депресионни

континенталенъ

поляренъ

последванъ

въ

г.

края

отъ

на

топълъ

-

студенъ

единъ

анти

срtдиземно

валежи,

последванъ

въздухъ,

въ

отъ

югозападния

край на единъ руски антициклонъ; на 21 мартъ 1939 г. (сравни
телно слаба инверсия) топлитt субтропични маси еж били
измtстени отъ полярни маси.

4) Морски или континент а л ни арктични ма с и,
от ч а с ти по л я р ни в ъ з душ н и ма с и (динамично-адвек
тивни инверсии). Отбелязани еж 11 случая. или 10
отъ

%

всички

случаи.

Tt еж подобни на първата група случаи, само че тукъ
образуването на инверсията се дължи почти изключително на
динамичния
маси,

като

елементъ

-

топлинното

нахлуването
излжчване

на

играе

студени
само

въздушни

допълнителна

роля, безъ да бжде решающъ факторъ. (Докато въ първия
случай притокътъ на студенитt маси бtше повече една необ
ходима предпоставка, но до формирането на инверсията се

идваше до голtма степень чрезъ ефекта на излжчването). Тукъ

,

тр·вбва да се различаватъ два подтипа: а) Когато студенитt
въздушни маси засtгатъ само низинитt, безъ да достигнатъ
по-високитt върхове типична адвективна инверсия. Всичко
7 случая. б) Когато студенитt въздушни , обикновено арк
тични маси еж много интензивни и обхващатъ цtлия планински
масивъ, безъ да има още инверсия -- въ височинитt е по
студено отъ низинитt 1) като въ последствие тtзи студени
маси се улtгатъ, снишаватъ се, разстилатъ се на една по-ши
рока плоскость, напущатъ високитt върхове и се събиратъ
въ низинитt, като самитt маси вече "остаряватъ", постепенно
се трансформиратъ, а по височинитt въздушнитt маси биватъ
1) К. Ки ровъ и Р. Калчева вестия на Бълг. географско д-во. Кн.

Студенитt полюси
София).

V, 1937.

въ България (Из

125

Планинскитt температурни инверсии въ Югозападна България

замt.стени отъ изобщо по-топълъ
(адвективно-динамични инверсии).
динамичниятъ
адвекция

при

елементъ

на

задната

северенъ

-

въздухъ. Всичко 4 случаи
Значи тукъ
преобладава

притока

страна

антициклонъ,

на

на

една

като

следъ

често се създава слабо антициклонно
причина да

се

прояви,

макаръ и

студени
северна

чрезъ
или

преминаването

имъ

състояние,

като

маси

депресия,

което става

допълчителенъ

второ

степененъ факторъ и ефекта на топлинното излж.чване.
Тt.зи инnерсии еж. изобщо много по-слаби отъ инверсиитt.
при предшествуващитt. групи.
Витоша

Мусала

г.

5 - 7. III. 1940
височина

950 1340
5. III. 0·6 2·8
6. III. -4"4 --7·6
7. Ш. -4·8 -7·5

1740
-l·0
-100
-10·0

5-7. III. 1940

ч.

7

2390 2925
-5·8 -11·1
-4·4 - 9·1
-4·0 - 7·5

височина
5. Ш.

13-16. II. 1936

ч.

7.

550 1300 1700
5·1 -0·5 -4·2
6. lll. -1·6-60 -8·2
7. III. -4·0 -6·4 -10·6

ч

13-16 II. 1936 r. 7

г.

1800 2285
-5·5 -9·4
-9·0 -9·2
-10.5 -13·1

г.

7

ч.

13. II. -11·0 ...... 14'2 - 14:8 -19·4 -21·9 13. II. -12·0 -14·0 -17·0 -14·0 -17·6
14. П. - 4.4 - 4·2 - 7·6 -11·8 -17·0 14. Jl. - 9 О -- 5·4 -- 11·0 -11·0 -14·2
16. II. - 9.4 - 5·1 - 28 - 1·8- 6·4 16.Il. - 60
1·8- 30 -· 36 - 6·8
Първиятъ примъръ отъ 5-7 мартъ 1940 г. представлява
една много добра илюстрация на механизма при образуването
на

първия

подтипъ

инверсии:

вижда

се,

че следъ нахлуването

на студената вълна на 6 мартъ, при преминаването задната
страна на една северна депресия, по Мусаленския масивъ се
е образувала една много добре изразена инвересия между
1740 м. (Ситняково) и 2400 м. (х. Мусала) - еж.що и на 7
мартъ, като височинитt. отъ 2500 м. нагоре на тt.зи дати не
еж. били достигнати отъ нахлулитt. студени маси. (Това става
едва на 8 мартъ). Това се потвърждава отъ даннитt. на Ви
тошкитt. станции, които всичкитt. включително и Черни

връхъ
това

м.)

(2286
тамъ

-

еж. били залъти отъ студенитt. маси и за

депресията

мартъ

има

нt.що

връхъ,

което

като

показва,

е проявила почти никакъ (на 6
изотермия между х. Алеко и Черни

не се

че

студената

вълна

на

тази

дата

е

до

стигнала приблизително височината на Черни връхъ, безъ да
я е надминала това посл~дното е станало на 7 и 8 мартъ)
Вториятъ примt.ръ отъ 13-16 февруарий 1936 г. илю
стрира механизма на инверсиисt. отъ втория подтипъ: на 13
февруарий и предшедствуващитt. дни България е би.ТJа залt.та
отъ една

мощна

вълна отъ

студенъ морско

арктиченъ

въз

духъ, при което температурата на в. Мусала и на Черни връхъ

е

спаднала

е

разстилала

до

-

въ

24

°.

Постепенно

страни,

спадала

тази
е

студена

вълна

надолу. като е

се

освобо-
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дила високитъ върхове, задържа.11а се е въ низинитъ и сръд
нитъ височини и се е трансформирала, като на 16 февруарий
вече е дала една много дсбре изразена инверсия, която е об
хванала почти цълия Мусаленски масивъ (до х. Мусала), а
сжщо и значително по-голъмата часть отъ

Витошкия

масивъ.

(Като се изключи х. Селимица, която има малко по-особено
положение). Температурата на в. Мусала на тази дата е по
висока отъ температурата на Самоковъ, а на Черни връхъ
приблизително колкото температурата на София. Въ послед 
ствие тукъ се е прибавилъ и ефекта на топлинното излжчване,
понеже се е формиралъ единъ малъкъ самостоятеленъ анти
пиклонъ. Инверсията се е задържала до 18 февруарий вклю
чително, като постепенно и отсл а бвала.

5) И н в е р с и и на топ л и т ъ ме с е ц и п р е з ъ с ту д е
н и т ъ час о в е на денонощието. (Инверсия на излжчва
нето). Имаме 19 случая, или 17
отъ всички случаи.

%

Тъзи инверсии се проявяватъ почти изключително въ
минималвитъ температури, или при утринното наблюдение въ
ч., отчасти презъ вечерното наблюдение въ 21 ч. Тъ еж
сравнително слаби и краткотрайни презъ денонощи·ето, обаче
се задържатъ нъколко денонощия подъ редъ при сравни
телно стационерно общо атмосферно състояние, което обхваща
една по - широка область. Слънчевата радиация ги разрушава
почти напълно и презъ объдното наблюдение въ 14 ч. тъ почти
не се проявяватъ. Обикновено тtзи инверсии се случватъ въ
края на нtкой антициклонъ, или при неутрално барично съ
стояние на атмосферата, отчасти на границата между нtкоя

7

депресия

и

антицик;юнъ,

но

никога

вжтре

изобщо при слабъ бариченъ градиентъ, при
време,

когато

има

условия

за

въ

депресията

-

сравнително ясно

по-силно топлинно

излжчване

презъ нощьта и влжчване презъ деня, при сравнително слабъ
вътъръ или тихо време. Причината за образуването на тtзи
инверсии тръбва да се търси предимно въ ефекта отъ то
плинното излжчване презъ сравнително яснитt и тихи нощи
и раннитt утрини, когато ефектътъ отъ излжчването е най
голъмъ. Въздушнитt маси, които бидоха констатирани при
тъзи случни съ инверсия, имаха най-често субтропиченъ про
изходъ,

като

при

нахлуване

на

полярни

морски

маси

е

изчез

вала и самата инверсия. Гв се случватъ изобщо при

.хубаво

време", при

поне не

наличность на

сравнително

топли,

или

студени въздушни маси тогава срtднитt денонощни тем 
ператури еж надъ нормалнитt, само че докато височинитt не
задържатъ изстуденитt отъ излж.чване въздушни маси и по
лучаватъ отъ по-високата атмосфера динамически стоплени
въздушни маси, въ низинитt

нитt часове

-

-

презъ нощьта

и презъ утрин

се събира сравнително изстуденъ въздухъ.
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Витоша

Му сала

21 - 23. 1939

21 - 23. VIII. 1939 r.

г. мин. темп .

височина 950 1340 1740 2390 2925
21. VII. 15·8 16·9 16"2 109 7·6
12. vir. 17·5 18·4 18·0 12·5 9.4
23. VII. 16·9 18·4 18·5 11·8 8·8

16-19.
16.
17.
18.
19.

х.
х.
Х.
х.

х.

3·4
2·0
3·3
4·5

1938
6·4
6·4
8·6
10·0

мин.

г.

18
1·4
2·6
2·3

х.
Х.
х.
х.

16.
17.
18.
19.

темп.

550 1300 1700 1800 2285
15.3 18·3 15-1 14·8 11 ·8
15·9 19 8 17·3 17·0 13·8
18·1 19·0 15·0 10·5 12·0

16-19.

темп.

1·7
2·7
4·1
3·7

4"2
4·5
5·5
6·2

в и сочина

21. VII.
22. VII .
23 . VII.

м ин .

х.

1938

г. мин.

7·1
8·7
10·3
11·2

45
35
4·9
46

4·8
6·5
7·0
8·5

темп.

3·7
5·0
5·8
5-2

3·4
50
6·3
4·8

Първиятъ примъръ отъ 21-23 юлий 1939 r., който се
отнася до минималнитъ температури, показва ясно, че на тъзи
дати ищзерсията по Мусаленския масивъ е надминала 17 40 м.
(Ситняково ), а по Витоша (като се изключи особената станция
при х. Селимица), тя на 22 юлий е надминала 1800 м. може
съ голъма въроятность да се приеме, че инверсията е обхва
нала атмосфернитъ слоеве до кржгло 2000 метра надморска
височина. Въ случая имаме въ наличность въздушни маси отъ
су бтропиченъ произходъ, при сласо антициклонално състояние.
Инверсията е траяла до 24-25 юлий, следъ което, заедно съ
нахлуването на полярнитъ морски маси, е изчезнала и самата
инверсия.

Интересенъ е и втория случай за периода 16- 19 ок
томврий 1938 г., който обхваща единъ характеренъ за нашия

климатъ случай на "Бабино лъто"

("Altweibersommer", Indian

Тукъ инверсиит·в презъ раннитъ часове еж особено
много упорити - интензивни и дълготрайни - и даватъ единъ
специфиченъ отпечатъкъ на това „лъто". Вижда се, че инвер
сията е обхванала предимно долната часть отъ атмосферата,
но въ доста интензивна форма. По отношение на в. Мусала и
Черни връхъ се явява една вторична горна инверсия, която

summer").

може

да

се

дължи

на

притокъ

душии маси отъ юженъ

отъ

сравнително

произходъ,

или

по-топли

на динамично

въз

сrр'В

ване. Това показва, че въ случая освенъ статичниятъ ефектъ
на топлинното изл.жчване, се прибавя и единъ динамиченъ
ефектъ.

Отъ разгледанитъ въ тъзи петь групи температурни ин
версии и придружаващит·в ги кратки обяснения се дохожда
до изказаното вече на н·вколко пж ти заключение, че най-чести
еж инверсиитъ, въ образуването на които топлинното излжч
ване

играе

ако

не

изключителна,

то

поне

Типични представители на този родъ еж

вата,

36 °/0 ,

и петата група

-

17 °/0 ,

една

главна

иверсиитъ отъ

които

роля.

пър

заедно даватъ по

в е че отъ половината отъ броя на всички разгледани въ даде
ния периодъ интензивни инверсии (Обаче тръбна да се отбе-
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лежи, че нито разгледания интервалъ, нито взетитt случаи еж
достатъчни

за

тегленето

на

много

строги

статистически

за

ключения. Все пакъ, полученитt цифри и проценти даватъ
една приблизителна картина за вtроятноститt въ случването
на отдtлнитt групи). Къмъ групата щ1. типичнитt динамични
инверсии, въ които притокътъ
на топли (по
височинитt)
или студени (въ низинитt) въздушни маси играе главна роля,
принадлежатъ инверсиитt отъ втората, 13 °; 0 и четвъртата
група 10
които заедно едва достиrатъ четвъртината
отъ всички разгледани случаи. Останалитt случаи принадле
жатъ къмъ инверсии, причинитt за образуването на които се
дължатъ нъ комбинираното влияние на динамичнитъ и статич

¾,

нитt фактори, безъ да може да се опредtли стоrо преоблада
ващото влияние на единъ отъ тtхъ.

Нtщо повече върху причинитt за произхода на най-често
срtщащитt се инверсии чрезъ топлинно излжчвине, може

да се намtри въ цитираната книга на
съ инверсии

надъ

кални движения

и

равнинна
въздушни

Въ

V. Conrad.

мъстность,

кждето нъма

премtствания,

случая
верти

rолtма роля

се

приписва на съдържащитъ се въ по-rолъмъ брой и по-rолtмъ
размъръ въ долнитt пластове прахолинки и други неоргани
чески прим-вси въ въздуха (суспенсии), които иматъ много rо
лъмо излжчващо свойство и които следъ залъзването на слън•
цето силно излжчватъ, охлаждатъ обвиващия ги въздухъ, като
сжщевременно започватъ да падатъ надолу.

По

този

начинъ

се дохожда до нtщо като „студена конвекция'' (,,Юiltekonvek
tion", »Riickkehrkonvektion "). Тукъ трtбва да се спомене и
друrъ единъ ефектъ : ,,Ако · действително спадането на тем
пературата съ височината е по-малко, отколкото адиабатичния
rрадиентъ, то насоченото надолу вертикално премtстване на
една въздушна маса носи съ себе си едно намаление на гра
диента, докато

този

градиентъ

стане

отрицателенъ,

стига само

пласта съ нияходящо движение да е достатъчно голtмъ и да
нtма никакво намалtние на неговия хоризонталенъ разрtзъ.
Най-дейно се развива този процесъ въ топли стационерни ан
тициклонални области, кждето низходящото движение се улес
нява отъ изтичането навънъ на низкитъ пластове. Тенденцията
за намалението на градиента до обръщането на знака му се
засилва отъ увеличението на хоризонталното сtчение". ( стр.
186-187 въ работата на Conrad. Обяснението следва малко
по-нататъкъ ).
При планинскитъ и изобщо при нехоризонталнитъ релефи
процесътъ за образуването на инверсиигв е малко по-разли
чен ъ - тукъ се прибавя и ефекта на така наречения „вtтъръ

на наклона"

(Handwind -

отъ типа на

планинския

вътъръ).

„ Въ времето на негативенъ топлиненъ балансъ (презъ нощьта

и презъ зимата) високитt склонове и долини при безоблаченъ,
или слабо облаченъ небосводъ

излжчватъ силно, като темпе-
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ратурата

на повръхностьта

спада значително подъ

въздушната

температура. Вследствие на това отъ непосрtдствено лежа
щитt до склоноветt въздушни пластове бива отнета топлина.
Охладениятъ въздухъ, който става специфично по-тежъкъ отъ
отдалечения

отъ

склона

пластъ,

тече

надолу

къмъ

низината.

Кждето има условия за задържане, тtзи изстудени въздушни
маси се събиратъ и се разпредtлятъ споредъ спесифичното
тегло. Ако освенъ това има и затишие, което не помага на
хоризонталното и вертикалното смtсване на въздушнитt маси,
тогава въ инверсионнитt пластове се натрупватъ прахолинки
и други суспенсии, които, доколкото тt еж хигроскопични,
даватъ поводъ за образуване на мъгла. Въ всtки случай, сту
денитt стагнирани маси, чрезъ излжчване,

се

охлаждатъ още

повече и по този начинъ образуванитt вече инверсии се засил
ватъ самостоятелно. При това не трtбва да се забравя, че
придошлитъ отъ склоноветt въздушни маси биватъ замtстени
отъ въздушни маси, които слизатъ отъ свободната атмосфера,
като при това се стоплятъдинамически" (стр. 182-183)
Както се вижда, при този типъ инверсии, които обикно
вено се случватъ при антициклонално барично състояние,
трtбва да се има предъ видъ и ефекта на динамичното стоп
ляне на горнитъ въздушни
пластове,
които по повър
хностьта на низходящето подхлъзване (Abgleitflache, surface
de subsideпce) се плъзгатъ надолу и изтичатъ къмъ перифе
рията;

на

границата

вява типично.
вследствие

на

тази

повръхность

инверсията

се

проя

Единъ добъръ старъ примtръ на нощна инверсия,

топлинното излжчване

като главна причина,

безъ

притокъ на студени въздушни маси (безъ адвекции), е даденъ
отъ Jul v. Hann 1 ).
При по-голtмата часть отъ този
зано

и въ чужбина и у насъ,

-

отдолу

нагоре, заедно

малява

и

съ

относителната

типъ

увеличението
влага,

инверсии е дока•

че въ инверсионния
а

на

често,

пласть,

температурата, на
при

наличность

на

мъгли или стратусови облаци въ низинитt, намалява и облач

ностьта; така че въ резултата, на горния
цари сравнително

топло и сухо, а често

край на инверсията
и ясно време (.сухи

инверсии"). Въ това се състоятъ и особенитt климатически
свойства на инверсионнитt области, които иматъ голtмо прак
тическо значение (хигиена, туризъмъ, спортъ и т. п.)
Въ сжщность въпросътъ за
чрезъ

излжчване

върху

образуването на инверсиитt

хоризонталенъ

теренъ

представлява

единъ доста сложенъ процесъ. Презъ нощьта, когато слънцето

не грtе, то е
лжчване",

резултатъ

което се

на така нареченото "ефективно

получава отъ разликата

между

из

земното

1) Jul v. Hann - Temperaturen in dem Barometermaximum von Januar-Februar 1914 (Met. Zeitschrift. 1913, S. 133-137).
Из11естиа на Бъпr.

reorp.
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излжчване

и

вл.ж чващи

и

"обратното

атмосферно

изл.ж чващи

процеси

изл.жчване".

еж

главно

При
въ

"Законътъ за премi,стването" на Wien, който
,,Произведението отъ абсолютната температура на

гласи, че
изл.жчва

1)

щото тi,ло и

дължината на

мума на излжчваща

вълната,

енергия,

е

дължината

на

вълната

която лежи макси

постоянна величина · , т.

случая съ земното изл.жчване,
л.жчващото тi,ло въ сравнение
малка,

въ

тi,зи

сила : 1 )

е.

въ

к.ждето температурата на · из
съ тази на слънцето е много

съ

максимална

енергия

е

много

голi,ма ; което ще рече, че земята изл.ж чва предимно дълги
тъмни топли вълни, които иматъ много по-слаба способность
отъ к.жситi, вълни да преминаватъ презъ атмосферата, а по
вечето биватъ погълнати отъ водната пара въ атмосферата ;

Законътъ на Stefan - Bolzmaпn, който гласи, че "излжчва
нето е пропорционално на четвъртата степень отъ абсолютната
температура на излжчващото тi,ло". Въ този случай еж отъ

2)

значение

температурата

на

земната

повръхность

и

па

земната

атмосфера предимно на приземнитi, пластове.
Понятно е, че това ефективно изл.жчване ще зависи и
отъ покритостьта на небосвода съ облаци, както и отъ тi,х
ната височина и плътность: колкото по-гол1,ма, по- низка и по
плътна е облачностьта, толкова по-малко е ефективното из
л.жчване. Ето защо презъ облачнитi, нощи охдаждането на зем·
ната повръхность и на приземтитi, въздушни пластове е по
малко. Сжщо и при по-голi,ма абсолютна влажность и при по
голi,ма температура на атмосферния въздухъ се намалява
ефективното излжччване, което зависи с.жщо и отъ надмор
ската височина - при по-високитi, мi,ста ефективното изл.жч
ване е по-голi,мо . .,Изстиването на земната повърхность презъ
нощьта върви

р.жка

душенъ пласть.

за ржка съ изстиването

Щомъ като

на температурата

характерното

съ височината

на

приземния

намаление

престане, наст.жпва

изотер мия,

която, при по-нататъшното изстиване се обръща въ
като

с.жщевременно

стабиленъ,
по-топлия

защото
лекъ

инверсия,

приземниятъ

въздушенъ

студениятъ

тежъкъ въздухъ лежи

въздухъ, така

редъ специфичнnто
на Geiger).

тегло на

въз

дневно

че

пластътъ

въздуха" (стр

пластъ

е

става

нареденъ

44

отъ

по

подъ
спо

работата

При това положение е интересно да се установи какъ се
извършва

транспорта

на

топлината,

т.

е.

какъ

става

изстива

нето. Топлопроводностьта и изл.жчването могатъ да доставятъ
само

една

малка

часть отъ топлинния

транспортъ;

гравитаци

онната конвекция, при констатираното стабилно положение, въ
случая не играе никаква роля. Остава като главно срi,дство
за този транспортъ
1 ) R. Geiger l927 ~- 37-49).

да

Das

се приеме

Кlima

„обмi,ната на

въздушната

der Bodennahen Luftschicht (Braunschweig

Планинскитъ температурни инверсии въ Югозападна България

маса"

(Austausch,

.смtсващата турбуленция").
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при

наличность на снtжна покривка, когато спира почти напълно
притока на топлина отъ долнитt почвени пластове и по този
начинъ загубата отъ излжчване на снtжната покривка се на•
бавя почти изключително отъ топлинния притокъ на призем

нитt въздушни пластове (които за нейна смtтка изстиватъ) е
намtренъ следния коефициентъ за

обмtната

на

въздушнитt

маси:

Ro

А=-....,,..,,..,....-,-----.0·238 (t 1 -to)

кждето

Ro е

ефективното излжчване на снtжната покривка,

температурата на въздуха, а t O температурата на
покривка. Този кофициентъ е даденъ въ грамове -

t1

е

снtжната
сантиме

три за секунда и се отнася за времето презъ: :, iденя (Въ
приземнитt пластове този коефициентъ е отъ порядъка 0·01,
докато въ високата атмосфера той е значително по-голъмъ отъ 1О до 100). Доказано е, че сжщо и презъ нощьта, при на
личность на снъжна покривка, въпръки стабилното положение
на приземния въздушенъ пластъ, коефициентътъ на обмъната
е еж.що така голъмъ, както и презъ деня. По този начинъ се
обяснява количесвено и топлинния

транспортъ

презъ нощьта,

а отъ тамъ и образуването на „нощнитъ инверсии " (инвер
сиитъ отъ излжчването ).
Интересни данни еж дадени отъ Н. Sverdrup 1 ) за темпе
ратурната крива при инверсиитъ въ полярната область, при
различна скорость на вътъра. Установява се, че спокойното

време облагоприятствува образуването на приземнитt инвер
сси, докато по-силниятъ вtтъръ ги разрушава вследствие раз
мtстването на изсту денитъ приземни пластове съ по-топлитt
маси отъ по-високата атмосфера.
Колкото се касае до динамичното сгрtване като ефектъ
при една голtма часть отъ .динамичнитt инверсии " (фьоновъ
ефектъ, динамично стопляне при антициклонитъ, както из
общо

при

всички

случаи, кждето има

низходещи

движения

на въздушнитt маси) върху този много важенъ въпросъ
ние цитирахме вече нъкои интересни положения, дадени въ
работата
на Conrad, разгледани по-обстойно въ теоритич

ната работа на А. Def ant. 2) Тъ се основаватъ на следнитt
разсжждения: .Ако една въздушна маса като цtло се премt
ства вертикално и сжщевременно измtня хоризонталното сt
чение, ако всtка негова частичка се движи адиабатно, то въ

тази маса настжпва едно измtнение на нейния температуренъ
1 ) Н. Sverdrup The Nord-polar cover of cold air (Moпthly wether
rewiew. November 1925).
2) А. Defant Statik und Dynamik der Atmosphiire (Handbuch der
Experimentalphysik. Bd. 25. Т. 1. Leipzig 1928. S. 66-69),
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градиентъ. Тукъ се касае да се опредъли вертикалното измъ
нение

на температурата

мtстване.

Ако

се

следъ едно завършено вертикално пре

разгледа сухъ

въздухъ (за

влаженъ въз

духъ, който не конденсира, какъвто е случая при повечето отъ

низходещитъ въздушни течения, важатъ еж.щит-в заключения
съ достатъчно приближение) получава се следната формума:

dТ1 - В 1 р 1 (dT

dz кж.дето

Вр

dz

+ Ag)
Ср -

Ag

Ср

dT
dТ1
dz' р и В и dz' р 1 и В 1 еж съответно температур-

ния градиентъ, налъгането и хоризонталното съчение на на
чалното и крайното състояние на въздушната маса, която се
е премъстила отъ една височина (съ налъгане р) въ друга

(съ налъгане р 1 );

~;= у представлява адиабатичния градиентъ.

Отъ формулата се вижда, че при В=В 1 т. е. когато въз 
душната маса не измъня хоризонталното си съчение и при
р
р 1 т. е. промъня се налъгането, ако пласта е стабиленъ т. е.

=

dT
dz

< у тогава

при

низходящо

движение (р 1 > р) вертикалния

темпервтуренъ градиентъ постоянно се намалява
може да остане нула (изотермия),
горе т.

е.

да

се

получи

dT
dz = 0·5° за 100 метра

1

( ~;

< ~;),

или даже да се обърне на

инверсия; така напримъръ, ако при
dT 1

dz

ще

остане

нула при р 1 = 2р т.

е. ако една въ този случай въздушна маса се смъкне отъ
надморска височина 5500 метра до морско ниво. Ако тя се
смъкне отъ по-голъма височина, тогава настж.пва инверсия.
При възходещи въздушни течения температурниятъ градиентъ
се увеличава и се приближава постепено до адиабатичния
rрадиентъ.

Ако съ измънението на надморската височина настж.пва
и измънение на хоризонталното съчение (Schwellungen und
Schrumpfungen) тогава температурния градиентъ зависи отъ
характера на тъзи измънения. Отъ дадената формула се вижда,
че разширението на въздушната маса (В 1 В) действува въ
еж.щата посока както низходящето движение (р 1 > р) т . е. на
малява температурния rраднентъ, а свиването (В 1 <В), - както
възходящето движение (р 1 <Р) т. е. увеличава температурния
rрадиентъ. Ако въздушната маса остане на еж.щото ниво
(р 1 =р) и се разширява, тогава настж.пва намаление на гра
диента; напримъръ, ако въ началото температурния градиентъ
е билъ -0·5 на 100 метра т. е. температурата е падала на
13сtки 100 метра вертцкално увеличение съ 0·5°, то ако еж-

>
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щата маса

се

изотермия,

а

разшири
ако

се

едно увеличение на
ще

имаме

двойно

повече,

въ

разшири четворно,

температурата

съ

1°

нея ще настжпи

тогава

на
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100

ще

настжпи

метра

т. е.

инверсия.

"Такива премtствания на въздушнитt маси съ сжщевре
менно измtнение на хоризонталното сtчение не нает жпватъ
рtдко въ атмосферата. Най-добро приложение тtзи теоритични
резултати намиратъ въ процеситt на топлитt стационерни
области на високо налtгане, кждето, при сравнително ограни
чени хоризонтални движения и спадане на въздушнитt маси,
низкитt въздушни маси изтичатъ на вънъ (страни). Компресията и
разширението действуватъ заедно, така че въ ср'lщнитt и дол
нит-в части на антициклона бива предизвикано намаление на
температурния градиентъ и инверсия. Ако при прем-встването
на въздушнит-в маси настжпи конденсация горнит-в заключения
не важатъ • (Стр. 66 отъ работата на Defant).
Въ други важни работи*) еж дадени много други сжще
ствени обяснения върху процеса и механизма за формирането
на инверсиит-в, като е взета предвидъ и турбуленцията, и
фьоновия ефектъ, като е изтъкнато гол-вмото :значение на
фронтовет-в и изобщо на разд-влнит·h повърхнини и като еж
използвани а ерологичнитt методи и по-подробния анализъ на
въздушнит·l, маси, съпроводенъ съ нtкои типични примtри.
По-специалното приложение на тtзи методи имаме предвидъ
въ една друга работа, при други възможности.
Всички тt.зи разсжждения и заключения може да се при
ложатъ като обяснения на повечето отъ разгледанит-в и уста
новенит-в отъ насъ факти при образуването на различнит-в ин
версии и т-вхното класиране . По този начинъ трит-в главни
причини за образуването на инверсиит-в топлинното излжч
ване и динамичното сгр-вване (при низходещитt движения), за
едно съ

адвективния

притокъ на студени и топли маси

(при

хоризонталнит-в движения), плюсъ турбуленцията, съпоставени
съ констатиранитt климатични и метеорологични факти хвър
лятъ една по-изобилна свtтлина върху честотата, интензив
ностьта и естеството на планинскит-в температурни инверсии
въ Югозападна България.

* 1)

S. Ма!, S. Basu and В. Desai - !ос. cit.
2) G. Schinze - Troposphiirische Luftmassen und verticaler Temp eraturgradient (Beitr. z . Phys. d. fr. Atmospl1iire. XIX Bd. 1932)
3) С. М. Douglas - Some aspects of surface of discontinuity (Quart.
Journal of the Royal Meteor. Society April 1929).
4) J. Namias - Subsidence within the atmosphere (Harvard meteorological studies No 2, 1934) и цитиранитt въ тtхъ работи.
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LES INVERSIONS DE TEMPERA TURES DANS Lд. BULGARIE
MONTAGNEUSE DE SUD-OUEST.
Dans le travail present l'auteur donne une statistique detaillee des inversions de temperatures dans les montagnes de la
Bulgarie de Sud-Ouest, en constatant en meme temps l'origine
des masses aeriennes et la situation sinoptique dans les inversions pltts intensives. L'auteur donne une assez grande place
aux causes des inversions. Il base ses conclusions sur les observations de 7 ans (1933 -1939) de 5 stations qui se trouvent
sur le massif de Moussala de la montagne de Rilla : Samokov
950 т; Tcham-koria 1340 m; Sitniakovo 1740 m; la hutte "Moussala" 2390 m; et !е sommet Mottssala 2925 m. Il а aussi profite de 4 annees d'observations (1936-1939) de 5 stations de
la montagne Vitocha : Sofia 550 m; !а hutte "Selimitza" 1300 m;
Boeritza 1700 ш; !а hutte „Aleko" 1800 m et Tcherni Vrah
2285 ш. Les resultats les plus precieux des observations sont
ceux des deux observatoirs - du sommet „Tcherni-Vrah" 2285
et du sommet „Mottssala", qui sont en meme temps les observatoires les plus hauts de l'Europe de Sud-Ouest.
Apres une introduction de signification et application pra
tique des inversions l'auteur constate les plus importaпts resultats: Si sous !е пот de „diurпe avec les inversion" on comprend une periode diurпe pendant laquelle dans deux statioпs
voisinпes de montagne et au-moiпs pendaпt une des observatioпs de terme (ou aux temperatures miпimals) il у а une inversion, dans се cas sur le massif de Moussala, !а тоу еппе
annuaire est plus de 250 jours avec inversion (ou isotermie);
cela signifie que presque trois-quarts de l'annee quelque part sur
се massif а lieu une inversion de temperature, quoique pendant
une breve interval de la periode diurne. Cela montre que les
inversions dans се massif, au moins statistique, n'est pas une
situation „anormale" mais une situation normale des couches
aeriennes voisinnes du massif. Particulierement се!а se rapporte
aux шois d'hiver et des heures froides de la periode dittrne, quand
les inversions sont les plus frequentes. Cela indiqtte qtte la cause
des inversions doit etre cherchee principaleme11t daпs les radia•
tions thermiques durant les intervalles avec la balance thermique
negative (l'hiver et la nuit). On constate, qu'eпviron 25 jours
а partir du mois d'Octobre jusqu'au mois Mars-Avril, sont avec
inversion et au mois de Janvier et Decembre 1933, Novembre
1935 et Janvier 1938 t.o us les jours ont ete avec des iriversions. Ensuite l'auteur envisage les stations par pair dans des
differeпts interva]s et constate que sur !е massif de Moussala le
plus souvent les inversions ont lieu entre Tcham-koria (1340 m)
et Sitniakovo (17 40 m) et sur Vitocha - entre Sofia (550 m)
et la hutte „Selimitza" (1300 m).

les inversions temperatures dans !а Bulgarie montagneuse de Sud-Ouest
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L'auteur marque une attention speciale aux inversions intensives, qui envahissent une plus grande couche aerienne dans
!а direction verticale. On constate qu'assez souvent la temperature sur le mont Moussala (2925 m) est plus haute que celle
de Samokov (950 m) et la temperature de Tcherni-Vrah est plus
haute de celle de Sofia (550 m), malgre la grande difference
verticale entre elles ( entre 1700 et 2000 m).
La question des causes est traitee а la base de 110 cas
des inversions qui ont lieu dans la periode de XI. 1935 jusqu'a
Jll. 1940. Avant tout on constate le cas general: les inversions intensives et les plus prolongees ont lieu le plus souvent
en meme temps dans les deux massifs montagneux de Moussala
et de Vitocha, et probaЬlement dans les autres montagnes de
la Bнlgarie, tandis que les inversions locales et isolees soнt blen
plus faiЬ!es. Cette circonstance nous montre que les inversions
intensives ont un caractere plus general et que leurs causes
doivent etre cherct1ees поп seulement dans les conditions locales
physico-geographiques, mais dans les conditions atmospheriques
generalles pour une region plus vaste.
L'auteur fixe quatre cas principaux pour !а formation des
inversions: 1) radiation thermique ( element statique); 2) l'affluence
des masses froides aeriennes ( dans les stations basses) ou des
masses aeriennes chaudes (dans les hauteures) (element advectif); 3) !е rechauffement ayant pour cause les courants d'air
desceпdants (element dyпamique, inclusivement l'effet du foehn);
4) comЬination de ces effets.
Les iпversions les plus frequentes et les plus rependues sont
celles dans lesquelles la radiation thermique joue le role principale; apres ceux la vienпent les inversions „advectiv-dynamique".
En се qui concerne l'origiпe des masses aerierшes dans les
cas des inversions intensives on fixe cinq types generaux suivant:
1) L'air continental polaire, partiellement ancien air maritime transforme - 36 % de tous les cas examines. Presque
exclusivemeпt ils ont lieu durant Jes mois froids, pendant !а situation barique neutre ou а !а fin d'un anticycloпe du Nord en general pendant un faiЫe gradient barique. C'est un cas
classique de l'iпversion thermique non seulement dans les montagnes, mais aussi dans l'atmosphere libre. La formation de l'inversion dans се cas est arrive grace а !а radiation thermique
( effet statique) joignant а cette derniere i•effet des masses assez
fr oides provenant du пord (l'effet advectif). Il est difficile de
coпstater lequel des deux effets а eu la plus grande importance,
mais il est claire que !а radiation thermique joue ici un grand
role - peut etre !е plus grand.
2) Les masses aeriennes maritimes suЫropiques ou tropiques
(atlantique ou mediteranneenne), partielleшent les masses maritimes polaires - generaleшellt les masses aeriennes comparatives chaudes d'une origine pas assez exactement etaЫie -
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13 % de tous les cas. Се sont des inversions advectives typiques
comme suite de l'invasion des masses chaudes dans les hauteurs
en liaison de l'avancement d'une depression vers la Peninsule
Balkanique de l'Ouest ou du Sud-Ouest.
3) Comblnaison des deux premiers cas: des masses polaires,
des masses anciennes arctiques, suivies des masses maritimes
tropiques - 21% de tous les cas. Dans ces cas le mecanisme
de la formation des inversions est le suivant : en premier arrive le refroidissement des masses basses de l'air (а cause de
la radiation thermique) renforcee d'une affluence des masses
froides dans une situation anticyclonale neutre, apres laquelle
dans les hauteurs affluent des masses d•air chaudes reliees au
passage d'une depression de I•Ouest ou Sud-Ouest. Plus rarement cette comblnaison se passe d'une maniere inverse premierement un rechaufement dans les hauteurs, apres le refroidissement dans les couches basses. Dans ces cas il fait se rendre
compte de l'effet de foehn.
4) Des masses maritimes ou continentales-arctiques, des
masses d'air partiellement polaires - 10 % de tous les cas (des
inversions advectives-dynamiques). Elles se partagent daпs deux
soustypes: а) dans le cas ou les masses froides affluencees ne
touchent que les lieux d'une basse ou moyenne altitude mais
sans atteindre les lieux des montagnes, renforcees partielleшent de I•effet de la radiation thermique (des inversions advectives); Ь) lorsque les masses froides embrassent tout le massif
montagneux et apres cela elles desendent en bas et elles se
repandent sur un terrain plus vaste ( des inversions advectivesdynamiques avec l'effet de foehn). En general l'intensite de ces
inversions est plus faiЫe par rapport а l'intensite des inversions dans les groupes precedents.
5) Les inversions des mois chauds pendant les heures froides
(des inversions de la radiation thermique) - 17 °!о de tous les
cas. Elles se manifestent pendant les mois chauds, presque exclusivement pendant l'observation du matin а 7 heures ou Ьien
aux temperatures minima. Ces inversions disparaissent pendant
la journee а cause de la forte radiation solaire, mais elles ont
une tendance de se retenir quelques jours succesifs dans un etat
barique stationaire, ordinairemeпt neutre, ou blen faiЫement anticyclonal. Dans ces cas, le plus souvent, on а constate des
masses d'une origine suЬtropique ou ies temperatures moyennes
diurnes ont ete au-dessus а la normal.
К. Т. Кirov
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Отъ
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Положението

(die Lage, la position)

или географското поло

жение на държавата е единъ отъ най-важнитъ нейни политико
географски двигатели и голъмъ факторъ за развитието и. Ратцелъ,
основательтъ на политическата география, отдава извънредно
голъмо значение на положението. Въ това отношение съ него
еж. съгласни и френскитъ географи. Отъ положението на дър
жавата зависи до голъма степень растенето, rолtмината и
формата и. Държавата като пространственъ организъмъ е въ
зависимость отъ едно опредtлено положение въ нейната борба
за пространство. П о л о ж е ни е то е с ж. д б ат а (die Lage
ist Schicksal) на държа ват а, казватъ нъмскитъ географи.
Разбира се, за всички държави положението не играе
еднаква раля. Известно е, че за могж.ществото на Англия е
най- важно островното и централното и положение между
Нордкапъ, Гибралтаръ и Балтийско море и тъсната и връзка
презъ Атлантически океанъ съ Америка; освенъ това,
тя се
намира близу до центъра на сушевото полукълбо, който е
н~далечъ отъ устието на Рейнъ. Съвсемъ друго е значението
на периферното положение, напр. на скандинавскитъ държави
или на континенталното положение на Унгария. Ще видимъ,
че географското положение на България е съ сж.дбоносно зна
чение за нейното сж.ществуване.

Положението е централно и най-многостранно понятие въ
географията и се схваща различно. Въ смисълъ на състояние
би могло да се приеме, че то изчерпва дори цtлата география
на даденъ обектъ: мъсто, голъмина, форма, релиефъ, хидро
графия, r<лиматъ, население, стопанство, пж.тища и съобщения
и пр. Често пж.ти се изразяваме неточно: орографско положение,
стопанско положение и др. Но много по-правилно е подъ поня
тието положение въ географията да се разбира само м ъ с т от о
и отстоянието (близость и далечина) на даденъ географ
ски обектъ отъ другъ. То е само пространствено съотношение.
Въ политическата география, гдето се касае за отноше
ния между държавитъ и други географски обекти и за отно
шения между самитъ държави, положението бива : 1) а с т р о номическо, 2) географско или природно и 3) по-
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ли ти че с к о. Астрономическото или математическото положе
ние се състои въ отстоянието на държавата отъ екватора и глав

ния меридианъ. Отстоянието отъ екватора, което има голtмо
климатическо значение, се разглежда въ физическата структура
на държавата. Географското положение е главно, основно
положение въ географията. То бива хоризонтално и вертикално.
Хоризонталното, което е по-важно, е положение по отношение
на други географски обекти (морета, планини, пустини, про
тоци, пж.тища, стопански области и др.). Ра зб ира се, отноше
нието или въздействието на тъ зи географски обекти върху
държавата

се

изразяватъ

въ

изв е стни

политически последици

за нея. Вертикалното положение се състои въ надморската ви
сочина на държавата, която не е безъ значение за климата и

съобщенията въ нея. Споредъ Зупанъ 1 ) , въ основата на
географското положение на държавата лежи обстоятелството :
доколко нейнитъ хоризонтални и вертикални земеповръхни
форми улесняватъ или затрудняватъ движенията, съобщенията,
защото последнитъ еж. въ най-тъсна връзка съ характера на
положението.
П о л о ж е ни е то
и д в и ж е ни я т а с ж. в ъ
най- т ъ с на взаимна за в и с и м ·о с т ь.
Нека пояснимъ, че движенията и съобщенията се състоятъ
въ: 1) движения на народи, 2) мирно или насилствено раз 
селване на население и 3) политически и икономичес1ш домог
вания, които обикновено иматъ империалистически характеръ.
При днешното голt.мо човt.чество, сложенъ международенъ
животъ

и

множество

съпротивителни

сили,

движенията

народи отъ едно мt.сто на друго еж почти изключени.
ставатъ

вториятъ

и

третиятъ

Политическото или

видъ

на

Днесъ

движения.

политикогеографското

положение се

изразява въ отношенията на една държава като пространственъ

организъмъ къмъ други държави. То е въ зависимость, после •
дица, отъ географското положение и дори представя часть отъ

него. Затова често пж.ти въ неспециалната географска лите
ратура между географско и политикогеографско положение не
се прави разлика. Днесъ се р азличава и г е о пол и т и ч н о
пол о ж е ни е, като подъ политикогеографско положение Gra·
bowski 2) разбира положението на една държава къмъ непо
срtдно съседнитt. и държави, а подъ геополити чно поло

жението на една държава къмъ другитt (далечнитt.) държави
на земното кълбо. Други географи схв а щатъ геополитичното
положение, като с в t, то в но пол о ж е ни е . Въ сжщность,
споредъ нашето схващане, между политикогеографско и гео
политическо положение голt.ма разлика не с е чувствува, а по-

1) Leitlinien der allgemeinen politischen Geographie, Berlin und Leipzig
52.
2) Staat und Raum. Grundlageп raнmlichen Denkens in der Weltpolitik, 1928, стр, 74.
1922,

стр.

139

Сравнителенъ прегледъ на nолитикогеограф. положение на България

нятието "свi,товно положение", наистина, е доста изразително,
когато

се

касае

за

международното

положение.

*
Посрiщно географско положение. България като
часть на Балканския полуостровъ

България е единствената балканска държава, която се
простира само на Балканския полуостровъ. Такава не е Югосла
вия, която владt,е и области отъ Срt,дна Европа. Такава дори не
е и Гърция, която владt,е малоазиатскитt, острови: Лесбосъ,
Хиосъ, Самосъ и др. По отношение на географското си положе
ние, въ сравнение съ своитt, съседи, България сподi,ля най
много предимствата и недостатъцитt, на географското положе

ние на Балканския полуостровъ, или съ други думи казано:
споредъ географското си положение т я е н а й-б а л к а н с к а т а
д ъ р ж а в а. А бългрската планина, Балканътъ, е дала името
на цi,лия полуостровъ. Затова, за да схванемъ по-добре гео
графското, следователно и политикогеографското положение
на България, трt,бва по-напредъ да разгледаме географ
с к о т о п о л о ж е н и е н а Б а л к а н с к и я п о л у о с т р о в ъ,
чиято толкова важна съставна часть представя тя. Въ това се
състои нейното п о с р ·в д н о г е о г р а ф с к о пол о ж е ни е.
Следъ това ще минемъ къмъ н е по с р t, д но т о й г е о г р а Ф·
с к о пол о ж е ни е - собственитt, й връзки съ несъседни и
съседни политикогеографски фактори.
Балканскиятъ полуостровъ е юrоизточниятъ европейски
полуостровъ.
Като такъвъ той е пер и ф е р на земя на
Европа. Но поради тi,сната му връзка съ Азия и Африка, не•
говото географско положение се измi,ня отъ периферно въ
ме ж д и н но

или

преходно,

което

е

по-важно

и

съ

по-го

лi,мо значение, както за самия него, така и за
международ
нит·в отношения.
Известно е, че центърътъ на сушевото полукълбо е въ
Западна Европа, къмъ долното течение на Рейнъ или Лоара,
недалечъ и отъ Лондонъ. Наистина, този геометриченъ цен
търъ на сушевото полукълбо днесъ съвпада съ най-важния
геополитиченъ центъръ на земното кълбо, отъ който най-вече
зависятъ свi,товнитt. сждбини. Морската (океанската) повръх
ность на земното кълбо, колкото и да е важна за живота на

човi,чеството и за свi,товното господство на тази или онази
сила, има по-малко значение отъ сушата. На сушата се ражда
човi,кътъ, на нея преди всичко той живi,е и на нея умира

;

тя

е по-важна обитаема площь на земното кълбо, отколкото вод
ната повръхность. Може да се каже, морето е срi,дство, а
сушата-цель. Тамъ държавитt, на Западна и Cpt,днrt Европа

еж по-богати

и по-гж.сто населени

отъ

Балканския

полуо-
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стровъ. Културното и политическото първенство надъ цълия
свътъ, което още продължава да държи Европа, принадлежи
главно на тъзи държави (Англия, Германия, Франция). Но при
Балканския полуостровъ има другъ не по-малко важенъ цен
търъ на сушата, гдето се събиратъ три материка. Това е най
сръдиземната суша на земното кълбо. Тукъ въ древно време

Центъръ на сушевото полукълбо
(Zentrum der Landhalbkugel)

Обр.

1.

Сушево полукълбо.

Балкански ПОЛ}'ОСтровъ - нail-cpt.диземна суша (Balkanhalblnsel - das
mittellandischste Geblet)

-

Landhalbkugel.

е създадена първата най-висока човъшка култура. И този
най-сръдиземенъ центъръ до откриването на Америка е билъ
главенъ геополитиченъ центъръ въ свъта. Следъ това, той е
отчасти засънченъ отъ сръдно-западноевропейския геополити
ченъ центъръ.

Но въпръки това, той остава ненадминатъ въ
преходносъобщително отношение. Презъ него и около не.го

водятъ пжтищата за Предна Азия, Индия и Индийски, океанъ.
та дори за Югоизточна Азия и Велики океанъ. Въ тази посока
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еж развити така нареченитt. "Близкоизточенъ• и „ Далекоиз
точенъ" въпроси. Пжтищата на Балканския геополитиченъ цен
търъ свързватъ най-гжстонаселенитt. земи на стария свt.тъ,
именно, Срt.дна и Западна Европа съ Южна и Югоизточна
Азия. Това е главната геополитична ось въ свъта.
Балканскиятъ полуостровъ и Източното Срrьдиземн,о 
морие. Преходносъобщителното значение на Балканския полуо
стровъ е по-голъмо отъ това на другитъ два южноевропейски
полуострова. Презъ Пиренейски полуостровъ водятъ пж тищата
само на часть отъ Западна Европа въ южна посока къмъ
Африка и то въ планинскитъ атласки земи, следъ които се про
стира

пустинята,

въ

която

посока не

могатъ да

се

развиятъ

голt.ми съобщения. Апенинскиятъ полуостровъ или Италия е най
сръдиземноморската земя, защото е като че ли потопена въ срt
дата на Срt.диземно море ; но и презъ нея пж тищата, които
идатъ само отъ Срt.дна Европа, къмъ югъ въ Африка водятъ
къмъ пустинни области. А пжтищата отъ Балканския полуостровъ
водятъ, освенъ къмъ посоченитt. по-горе далечни богати земи и
океани, къмъ повече и богати близки земи: 1) Пре д на Азия (Бли
зъкъ Изтокъ или Ориентъ), нt.кои части отъ която, като Месо
потамия, еж особено плодородни, и 2) Египетъ въ Африка, който е
известенъ като класическа страна по своето

плодородие.

При

това, въ Балкански полуостровъ за тия земи се събиратъ
пжтища отъ по-голt.мата часть на Европа Срt.дна, Западна
и Източна. Докато въ Западна Европа по брt.говетt. на Атлан
тическия

океанъ

еж

развити

и

движения

въ

северна

посока,

за което спомага и Голфщрома, въ Източна Европа главнитt.
движения еж отправени къмъ съблазнителния югъ, къмъ Бал
канския полуостровъ и най-сръдиземнитъ области на зем
ното кълбо.
Разбира се, връзката на Балканския полуостровъ съ
Мала Азия е много по-естествена и по-тtсна, отколкото съ
Африка. Малоазиатскиятъ полуостровъ, като че ли нарочно е
иэдаденъ на

западъ, за да се свърже

тtсно съ

своя съседъ

Балканския полуостровъ. И тукъ нека споменемъ, че до
голtма степень на тази връзка балканскитt народи дължатъ
400-500 годишното си турско робство.

-

Босфорътъ е широкъ отъ 750 м., най-тtсното си мtсто,
клм., на най-широкото, а Дарданелитt. иматъ ширина отъ
1·2 до 15·7 клм. Тt.хната голt.ма дължина (Босфорътъ 30 клм.,
Дарданелитt 65·5 клм.) сжщо спомага за тt.сната връзка между
Балканския полуостровъ и Мала Азия. Въ Бtло море много •
бройнитt островни групи се протакатъ ивично между двата

до

3·5

полуострова

и

служатъ

като

мостове

за преминаване

между

тtхъ. За леснитt съобщения между Балканския полуостровъ
и Малоазиатския полуостровъ е много важна морфоложката
имъ еднаквость. Нагънатитt верижни планини и масивитt.
между тцs1 планини преминаватъ

отъ

единия

въ другия полу-
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островъ при еж.щото разположение, като по срtдата, въ об 
ластьта на БtJio море, въ кватернерно време, тt еж накжсани
и повече потън а ли, а отъ непотънаJiитt части се образували
дн е шнитt острови. Резултатъ

н а та з и тектоника

еж и много

бройнитt удобни з аливи срещуположно разположени въ полу
островитt, които е ж толкова важни за съобщенията между

6, t,sche
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СеверNа r,оа„нца ,.,,а 6aлlr.
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2. Пол итикогеографс ка скица на България и Балканския пoлyocтpoвъ.Politisch-geographische Skizze Bulgarieпs und der Balkanhalblnsel.

последнитt.
Геотектонската общность между Балканския
полуостровъ и Мала Азия отъ десетина години насамъ се
прояви у тtхъ въ едновременни катастрофални земетръси.
Надлъжнитt долини на планинитt съ посока отъ североза
падъ къмъ югои зтокъ въ двата полуострова най-вече спома
гатъ за пж. тищата и съобщенията между тtхъ.

Източната часть на най-важното Срtдиземно море европе йско-азиатско-африканското, гдето се събиратъ тритt ма
терика и се кръстосватъ споменатитt повече сухоземни пж.тища,

не ще съмнение, е по - важна отъ западната. Не е случайно
явление, че днешната култура на европейско-азиатско-афри-
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канския културенъ кржгъ се е зародила въ земитt на източ
ната часть на Срtдиземно море. Трtбва да се забележи, че
протоци т t
и водни т t
п ж ти ща въ източната часть на
Срtдиземно море еж не по-малко важни отъ тtзи въ запад

ната му часть. Известно е голtмото значение на Гибралтарски
протокъ, презъ който минаватъ пжтища за Атлантически океанъ,
който е най-обитаемъ (съ най-развити съобщения) и чийто
СВ'ВТЪ (Англия и Америка), поне днесъ, още държи свtтов
ното господство. Важенъ е и протокътъ между Италия, кон
кретно Сицилия и Тунисъ на Африканския брtгъ. Отъ него
зависи свободното преминаване отъ западната въ източната
половина на Срtдиземно море и обратно. Тукъ е най-важното
мtсто, ключътъ въ Срtдиземно море, но за самото него. На
това централно мtсто на Италия и Римъ въ Срtдиземно море
се дължи преди всичко нtкогашната велика Римска империя,
която пъкъ се състоеше почти изключите.JJно отъ срtдиземно
морски земи. Въ източната часть на Срtдиземно море се нами
ратъ повече протоци два: Суезкиятъ каналъ и Босфорътъ
заедно съ Дарданелитt, значението на чиито водни пж тища
отъ день на день расте. Суезкиятъ r<аналъ е важенъ не само
за водния пжть къмъ Индийски океанъ, но и къмъ Велики
океанъ-най-голtмиятъ океанъ въ земитt на който, може би,
ще се пренесе свtтовното господство 1). Чрезъ Суезкия каналъ
Сръдиземно море с е превъ рна отъ затворено въ преходно море.
Излишно е да се изтъква, каква роля играе Суезкиятъ каналъ
за връзката между Англия и Индия и за могжществото на
първата.

Разбира се, специално за географското положение на
Балканския полуостровъ отъ най • голt,мо значение е пж тьтъ
презъ
Б о с ф о р а и Д а р д а н е л и т t,
който
служи
за
връзка на черноморскитъ държави съ Срtдиземно море и
оттамъ съ свътовното море. Той може да се вземе като про
дължение на сръдноевропейския дунавски ръченъ пж ть. При
Босфора и Дард анелитt, както вид'Вхме, е най-тtсната и най
важна връзка между Балканския полуостровъ и Мала Азия.
Но тtзи протоци еж преди всичко важенъ пжть и като такъвъ
тt еж не по-малко важни, отколкото сухоземнитt пжтища,
които

ги

кръстосватъ.

Свtтовното политическо значение на Босфора и Дардане
литt произлиза отъ тtхното географско положение и физио
rеографско устройство. Tt еж фактически единъ протокъ, но
сложенъ, въ срtдата на който се намира едно малко море

(Мраморно море). Това тt х но устройство е
стратегическо отношение. Много рtдко

Германскиятъ геополитикъ

много

важно

въ

еж подобни

протоци.

ги нарича

капризъ

Walther Pahl 2 )

1 ) А. D е m а n g е о n, Les iles britaniqttes. Geographie
Paris 1928, стр . 4.
2 ) Wetterzonen der Weltpolitik. Leipzig 1939, стр. 50.
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на географията, който представялъ най-щекотливиятъ проблемъ
на
интернационалната политика.
Единъ
сложенъ
протокъ
(система отъ протоци) образуватъ протоцитt Скагеракъ, Ка

тегатъ, Зундъ и др. между Северно нtмско и Балтийско
морета, но нtма по срtдата море и не е между два материка.
За най-подобенъ на Босфора - Дарданелския протокъ може
да се вRеме Суезкиятъ каналъ - Бабелмандебскиятъ протокъ
съ Червено море въ срtдата. Ti, еж еж.що между два мате
рика и важни морета (Срi,диземно море и Индийски океанъ),
но съ разликата, че напр-l,чнит-в имъ сухоземни пжтища водятъ
къмъ пустинни области въ Арабия и Африка.
Отъ Босфора и Дарданелитt, кой протокъ е по-важенъ?
- Не ще съмнение, Босфорътъ, на който е Цариградъ. А
Цариградъ има предимства и е надминалъ своя събратъ Гали
поли на Дарданелитt, защото е разположенъ на отличенъ
заливъ Златниятъ рогъ, защото е по-близу до Черно море
и защото сухоземнит-l, му пжтища въ съседнитt полуострови
не еж възпрепятствувани отъ планински височини. Пжтьтъ отъ
Цариградъ за Одринъ върви успоредно на странджанскитt

вериги, а този за вж трешностьта на Мала Азия използува до

лината на р. Сакария. Когато пжтьтъ отъ Галиполи за Одринъ
трtбва да пресtче Текиръ-дагъ и Куру-дагъ, а на югъ въ
северозападна Мала Азия - доста голtми планински височини.
Известно е, че водниятъ пжть презъ Босфора и Дар•
данелитt е най-важенъ за огромната руска държава, която
чрезъ него търси отворени и топли морета. Тя търси такива
и другаде : въ Далечния изтокъ, презъ Персия въ Индийския
океанъ и презъ Балтийско море къмъ Атлантическия океанъ.
Но отъ най-голi,мо значение зз Русия се явява пжтьтъ презъ
сложния протокъ Босфорътъ-Дарданелит1>. Причината за това
явление се състои въ обстоятелството, че около Черно море
отъ устието на Дунавъ до Батумъ се простиратъ най-бога

титt руски земи, въ които се добиватъ 55 °!о отъ производ
ството на каменни вжглища, 90 °!о отъ петрола и се простиратъ
40 °!о отъ площьта, засtвана съ пшеница въ Русия. Къмъ Черно
море еж отправени главнитt руски рtчни пжтища по Дне
пъръ и Донъ, а напоследъкъ се строи каналъ между Донъ и
Волга, по който начинъ и водниятъ пжть по най-гол1>мата
руска р1>ка ще се отправи къмъ Черно море. Презъ протоцитt

се извършва
се

стремятъ

70 О/о

отъ външната търговия на Русия.

къмъ

протоцитt

най-активно

отъ

Руситъ

времето

на

Петра Велики, който завладt севернит1; бр1>гове на Черно
море, но това тtхно стремление датува отъ много по-рано, още
отъ 846 г., когато норманскитъ варяги, основатели на рус
ката държава, за пръвъ пжть стигнали стенит-l, на Цариградъ.
То е главната червена нишка въ историята на Русия. Свобод
ното преминаване на Русия презъ протоцитъ, казва W. Pahl 1),
1) Цит. съч., стр.

53,
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отъ абсолютеяъ жизненъ интересъ за нея, какъвто сравни
телно нъма никоя друtа 'В'елика сила.
Значението на наrойтъ протоци е увеличено отъ обстоя
телството, ч'е тъ nредставятъ часть отъ прословутия И з то ч е н ъ
в ъ п р о с ъ. Той се състои отъ сждбата на християнскитъ
народи въ европейскитъ владения на турската държава и отъ
протоцит1,. Въ него бъха вплетени интереситъ на великитъ
сили и най-вече тъзи на Русия, която освободи християнскитъ
народи. Съ туй първата часть на Източния въпросъ отпадна.Следъ
Русия, интереситъ на Англия еж много замъсени въ Източния
въпросъ и то въ връзка съ протоцитъ. Англия не иска премй
наването на Русия презъ тъхъ, за да и не пресъче пжтя въ
Сръдиземно море за Индия и изобщо не иска силни конку
ренти въ това море. Следъ това, бъха зам1,сени интереситъ
на Австро-Унгария и Германия зарадъ тъхния Drang nach Osten.
А днесъ, въ връзка съ сръдиземноморскитъ интереси, и Ита
лия не е безразлична къмъ Източния въпросъ. Тръбва да се
забележи, че великитъ сили. въ сжщность еж се интересували
повече отъ сждбата на протоцитъ, отколкото отъ тази на бал
канскитъ народи. Нека добавимъ, че въ миналото и Франция
е проявявала голъмъ интересъ къмъ протоцитъ. Такъвъ е билъ
особено случаятъ по време на Наполеонъ, за когото завладя
ването на протоцитъ отъ Русия значело завладяване на свъта 1 ).
Това е значението на нескончаемия въпросъ около прото"
цитъ, за политикогеографското положение на Балканския полу
островъ, а, както ще видимъ, най.много за България.
Въ заключение относно връзката между Сръдиземно
море и най-сръдиземнитъ земи при Балканския полуостровъ
тръбва да се забележи, че тази. връзка се засилва и че, както
значението на геополитичното положение или свътовното поли
тическо положение на Сръдиземно море, така и това на земитъ
отъ тритъ материка въ източната му половина постоянно
расте. СJ1едъ откриването на Америка, наистина, важностьта и
славата на сръдиземноморския свътъ затъмнъ. Центърътъ· на
тежестьта на свъта се премъсти въ Атлантическия океанъ.
Но отъ миналия въкъ геополитичното значение на Сръдиземно
море започна да се възвръща. За това действуваха редъ съби
тия - най-напредъ освобождението на Североамериканскитъ
съединени щати и еманципацията на Америка начело съ мон
роевата доктрина "Америка за американцитъ". Европейцитt
тръбваше да се обърнатъ за завоюване на колонии въ Срtди

re

земноморието,

която

възможность

се

улесняваше

отъ

разкап~

ването на турската империя. Завоюването на колонии продъл,
жава до днешенъ день. Не ще съмнение, че прокопаването
на Суезкия каналъ въ 1869 г., чрезъ който се установиха
пръки връзки съ Индийски океанъ и Южна Азия, изигра голtма

1)

Р ен е

П и н о н ъ,

История

на ф_ренския народъ, т.

IX,

. стр. " 4~6.
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роля за подигане значението на Ср-вдиземно море. Значението
на Ср-вдиземно море пораства и затуй, защото пораства зна
чението на Италия следъ нейното обединение отъ ср-вдата на
миналия в-вкъ. Най-после, за новия геополитиченъ възходъ на
Ср-вдиземно море допринесе и обстоятелството, че, докато
презъ ср-вднит-в в-вкове и дори ново време най-гол-вмит-в на
родни движения и съобщения между Европа и Азия ставатъ въ
Южна Русия презъ така наречената „врата на народит-в",
между Уралскит-в планини и Каспийско море, днесъ тази врата
изгуби това си значение
народнит-в движения, а -

и макаръ че вече еж. невъзможни
само преселения въ малъкъ разм-връ,

каквото б-вше това презъ 1922-1923 r. на гърци отъ Мала
Азия въ Балканския полуостровъ и на турци въ обратна
посока, то мирнит-в съобщения между Европа и Азия и обратно
ставатъ между Балканския полуостровъ и Предна Азия. Тур 
цит-в извършиха нашествието си на Балканския полуостронъ
откъмъ Мала Азия и спр-вха движенията на мирновременнит-в
съобщения въ тази посока между Европа и Азия, освенъ за
себе си. Едва следъ XVIII в., като се усили упадъкътъ на тур
ската империя, се подновиха т-взи съобщения и политически
прониквания, какъвто е случаятъ съ н-вмския Dr ang пас h Osten
и др. Правилно опред-вля проф. Хасинrеръ, че географското
положение или който и да е географски факторъ, с е олихвява
отъ чов-вка. Завърт-в се колелото на живота на народит-в по
такъвъ начинъ, че Ср-вдиземно море отново добива първо
степенно значение. Гол-вмит-в исторически събития се раз
хождатъ по най - важнит-в географски м-вста. Историята се
повтаря, макаръ и не въ едни и сжщи форми.
Както се спомена, в-вроя.тно въ бждеще геополитичната
роля на Ср-вдиземно море ще се засили въ връзка съ тихо
океанската проблема. При все това, не може да се смtтне, че
сравнително малкото Срtдиземно море, чиито земи не се от
личаватъ и съ гол-вми богатства, ще може да зас-внчи зн а че
нието на гол-вмит-в океани Атлантически или въ бждеще
това на Тихия океанъ. Старата, римската слава на Ср-вдиземно
море отлетt веднажъ за винаги; днесъ геополитичнит-в фак 
тори

еж

много

и

е

невъзможно

господството

само

на

единъ.

Но все пакъ срtдиземноморскит-в проблеми си оставатъ едни
отъ най-важнитt св-втовни геополитични проблеми. Както въ
миналата, така и въ днешната гол-вми войни, rлавнит-в събития
се развиватъ въ Ср-вдна и Западна Европа, гдето еж rлавнит-в
сили на борещит-в се противници, но не само тамъ еж глав
нит-в имъ интереси; напр. Германия се бори за свободни морски
пжтища, търговия и колонии, които не еж само въ Ср-вдна и

Западна Европа, сжщо е и съ Англия. Главнит-в имъ инте
реси еж въ най-т-всна връзка съ Ср-вдиземно море, съ ср-в
дището

острqвъ.

на

трит-в

У дарътъ

материка,

и

предимно

неговото

ехо

съ

Балкански

постщ1нно

полу

разм-вuятъ
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м-встата си между Ср-вдна и Западна Европа и Балканския полу
островъ. Затова той бива наричанъ „европейски барутенъ поr
ребъ", ,,политически в-втропоказатель", ,,невралrиченъ пунктъ на
общоевропейската политическа конюнктура" и пр. Въ него пламна
миналата rол-вма война, която даде зародиша на днешната. На
Балкански полуостровъ постоянно кипи крайно динамиченъ
международенъ

животъ.

Необходимо е по-нататъкъ да се изтъкне обстоятелството,
че, въ сравнение съ другит-в земи на Източното Ср-вдиземно
морие или Ориента, Балканскиятъ полуостровъ има най-важно
геополитично положение. Споредъ проф. Х. Хасинrеръ едно
отъ най-важнит-в м-вста въ политикоrеографското отношение е
rол-вмиятъ кръстопж ть при проходит-в nъ Северна Сирия при
Алепо. Тамъ се кръстосватъ пжтищата отъ Мала Азия и
Армения за Палестина-Египетъ съ ср-вдиземноморския воденъ
пжть, който се продължава въ сухоземния пжть по долината
на р. Ефратъ за Месопотамия и за Персийския заливъ. Тамъ,
наблизу (въ Палестина), продължава проф. Х. Хасинrеръ, е и

люлката на християнството 1 ). Но не е трудно да се разбере,
че това м-всто е по-маловажно отъ Балканския полуостровъ,
защото, съ изключение на Еrипетъ, чието стопанство се ржко
води отъ

англичани, той е най-плодородната и най-богатата
земя измежду всички земи въ Източното Ср-вдиземноморие.

Освенъ

това,

предимствата

на

Балканския

полуостровъ

се

състоятъ главно въ обстоятелството, че той принадлежи на
културна Европа, отгдето изхожда най-вече инициативата за
движение презъ Източното Ср-вдиземноморие и че посокит-в и
пжтищата презъ него за проникване къмъ :Югоизтокъ еж. не
по-маловажни.

Тр-вбва да се забележи, че специално по-малкото значение
на Мала Азия, макаръ че Турция влад-ве протоцит-в, се дължи
на затвореностьта й отъ виоокит-в планински вериги, които се
протакатъ въ нейната периферия.

Излишно е подробно да

се изтъква, че

поради централ

ното и кръстопж.тно географско положение на източнит-в сръ
диземноморски земи, въ които Балканскиятъ полуостровъ е
главната область, тъхното политическо значение е неизм-вримо.

Тукъ еж. станали гол-вми народни и военни движения още отъ
древно време, като т-взи на траки, гърци, македонци и рим
ляни. Презъ т-взи земи е извършено пренасянето на източната
култура въ Европа. Нуждно ли е да се споменува за кръсто

носнит-в походи, чийто rлавенъ обектъ еж. били именно т-взи
земи! Презъ т-вхъ нахлуха турскит-в народи въ Европа и презъ
т-вхъ се оттеглиха. А колко народни движения и преселения,
войни и размирия понесоха т-взи земи въ връзка съ турската
. действителность! Въ най-ново време т-в еж. обектъ на импе-

i) Qeographische Qrundlaf{en der Qeschichte. Freiburg 1931,

стр.

51,
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риалистически домогвания на всички европейски велики сили.
Множество малки народи и държави, резултатъ на кръсто
пж тното

положение

и земеповръхната

разпокжсаность на

тия

земи и на съперничеството на велики:т-в сили, еж постоянно
въ взаимни борби. Това еж земи съ постояненъ динамизъмъ
и липса на спокойствие. Тукъ еж се създали н-вколко гол-вми
държави (империята на Ал. Велики, римската, византийската и
турската империи), но не еж имали дълготраенъ животъ, при
това не еж обгръщали всички тия земи.

Бал1Саnс1Сuятъ полуостров'Ь и Срrьдна Европа.

Срещу

положно на земит-в на Ориента, именно, северозападно отъ
Балканския полуостровъ,
се намира Ср-вдна Европа, гео
политичното

положение

и

роля

на

която

не

еж

малко

важни

за последния. Както се
спомена въ началото, на Балкан
ския полуостровъ се ср-вщатъ Ориента и Запада? Между
Балканския полуостровъ и Ср-вдна Европа еж. ставали много
движения на

народи и

племена,

еж.що

преселвания

на

насе

ление, а днесъ политически (империалистически) влияния.
Трит-в южноевропейски полуострова отговарятъ на три
части отъ туловището на Европа: Пиринейски на Западна
Европа, Апенински на Ср-вдна Европа и Балкански на
Източна Европа (Руската земя). Но Балканскиятъ полуостровъ
е много т-всно свързанъ и съ Ср'hдна Европа. Дори връзката
въ случая

е

обширна

и

природно

по-естествена,

отколкото

между Апенинския полуостровъ и Ср'hдна Европа. Пириней
скиятъ полуостровъ е свързанъ съ Западна Европа при Пи
ринеит'В по права въздушна линия 450 клм. Апенинскиятъ съ Ср-вдна Европа при Алпит-в 500 клм., а. Балканскиятъ
полуостровъ - съ Ср-вдна Европа отъ Триестъ до устието на
Дунавъ при Сулина 1200 клм. Нищо чудно въ това , че
Ср-вдна Европа е непоср-вдно свързана и съ Балканския полу
островъ, защото тя, като междинц,а европейска

така

земя,

е

с ж що

свързана и съ: Западна, Източна и Северна Европа.
Тр-вбва да се забележи, че за дългата връ зка между

Ср-вдна Европа и Балканския полуостровъ с отъ значение
обстоятелството, че Румъния, взета строго географски, принад
лежи къмъ Ср-вдна Европа. У насъ неправилно се см-вта отъ
н'hкои, дори и следното: че тя поне политически принадлежала
къмъ Балканския полуостровъ. По-нататъкъ, тр-вбва да се
забележи и това, че точно границата между Балканскин полу
островъ и Ср-вдна Европа върви по Дунавъ, Сава чакъ до
Триестъ, по който начинъ и полуостровъ Истрия се числи
къмъ Балканския полуостровъ, което е противно на старото
схващане, че още преди Загребъ отъ Сава границата се от
клонява по притока и Кулпа и споменатиятъ полуостровъ остава
извънъ пред-влит-в на Балканския полуостровъ.

Щомъ Румъния се вземе за ср-вдноевропейска държава,
непоср,lщна връзка между Балканския полуостровъ и Източна
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суша и

чрезъ Черно море по вода.

Но

тtсната

Срtдна Европа

връзка

не

се

между

дължи

Балканския

толкова

на

полуостровъ

нейната

и

дължина,

колкото на морфоложкия й характеръ. Докато връзкитt (Ал
питt и Пиренеитt) на другитt два южноевропейски полу
острови съ Срtдна и Западна Европа еж. по-скоро прегради,
между Балканския полуостровъ и Срtдна Европа еж. обшир
нитt низини на Дунавъ и Сава, а тt само улесняватъ съоб
щенията. Тукъ отъ особена важность е самата р. Дунавъ,
която, като голtмъ воденъ пж.ть, още повече развива всички
съобщения между нашитt области . А проектираниятъ каналъ
Дунавъ - Майнъ ще свърже Балканския полуостровъ чрезъ
Рейнъ дори съ Северно Нtмско море.
Явно е отъ изложеното, че Балканскиятъ полуостровъ
природно е напълно отворенъ къмъ Срtдна Европа. И безъ
да се омаловажава връзката му съ Ориента, може да се каже,
че

тя,

като

повече

морска

връзка,

която

въ

военно

време

може да се прекж.сне, е по - несигурна, отколкото тази съ Ср·Jщна
Европа, която е сухоземна и рtчна. Като разглеждаме при
родната прилика
между Балканския полуостровъ и Срtдна
Европа, нека споменемъ за геотектонското и геоморфоложкото
единство между тtхъ. Алпитt и Карпатитt съ масивнитt пла
нински

Алпитt

части помежду имъ преминаватъ въ нашия полуостровъ:

въ

динароалбаногръцкитt

планини, а

Карпатитt

и

Трансилванскитt Алпи въ Стара-планина. Въ надлъжнитt до
лини между тtхъ следватъ главнит·в пж.тища на нашитt две
области, които въ западна и северозап. посока стигатъ Западна
Европа и Атлантически океанъ. Тази по-далечна връзка на
нашия полуостровъ се обуславя и отъ известни метеороло
гични явления.
Южнитt части на Балканския полуостровъ

иматъ срtдиземноморски климатъ но
му

части

-

срtдноевропейски,

севернитъ

който

е

подъ

и

сръднитъ

влиянието на

вътроветъ и валежитъ отъ атлантическия океанъ. Въ Бъл
гария господствуватъ северозападни (атлантически) вtтрове
и валежи. После, нека споменемъ, че между Срtдна Европа
и Балканския полуостровъ има и фитогеографска връзка: отъ
Карпатитt еж. преминали растителни видо 1:, е въ Стара-планина 1 ).
Г л а в н и я т ъ с ух о з е ме н ъ п ж. т ь отъ Сръдна Европа
за Балканския полуостровъ е прочутиятъ д и а го н а л е н ъ
п ж. т ь, който иде отъ Виена сърдцето на Срtдна Европа,
навлиза въ полуострова при главната му врата Бtлградъ и
продължава презъ Нишъ, София, Пловдивъ, Одринъ за Цари

градъ.

Въ северозападна

1) Karel Domin, О
k horam Balkanu. Сб. IV конr.
Стр. 129-131.

посока

той

geobotaпickem
на слав. reorp.

продължава

въ
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падна Европа до Лондонъ, а въ юrоизточна-въ Предна Азия
гони Багдатъ. Той е изобщо най-стариятъ и най-важниятъ пжть
между Европа и Ориента. Разбира се, той е по-важенъ и отъ
дунавския пжть. Днесъ българската външна търговия по сухо•
земния

пж ть,

която

фийската митници е

се

регистрира

41 ·3 u/o,

на

драгоманската

тази по Дунава само

15·6 °!о.

и

со

Диаго

налниятъ nж ть е не по-малко важенъ за съобщенията между
Европа, Предна Азия (Баrдатъ - Персийски заливъ) и Южна
Азия, отколкото срtдиземноморския пжть презъ Суезкия ка
налъ. Известно е, че той датува още отъ римско време, когато
дунавскиятъ пж ть е ималъ само локално значение. Още отъ
тогава диагоналниятъ пжть непрестанно работи съ неотслаб
ващо
въ

значение,

всички

макаръ

времена

да

активностьта
не

е

въ

една

на

движението

посока,

напр.

:

по
въ

него
нача

лото на турското владичество движенията еж били повече съ
посока отъ Мала Азия и Балканския покуостровъ къмъ Виена,
а презъ втората половина на това владичество въ обратна
посока, което продължава до сегашно време. Днесъ този пж ть
отъ Лондонъ до Багдатъ е главниятъ международенъ пжть
отъ Европа за Азия, който се състои, освенъ отъ шосе, и
отъ желtзница.

Диагоналниятъ пжть има редъ разклонения: 1) отъ Бtл
градъ по долината на р. Сава за Северна Италия, 2) отъ Нишъ
по долинитъ на Морава и Вардаръ за Солунъ, 3) отъ София
по долината на Струма за Бъло море и 4) отъ Одринъ по
долината на
Марица за Деде-Агачъ.
Второто,
третото и
четвъртото,

да

като

меридианни

се считатъ продължения

на

пжтища

въ полуострова, могатъ

пжтищата, които идатъ

не

само

отъ Сръдна Европа, но и отъ Източна Европа.
Второто е
продължение на пж тя по долината на Тимокъ, а третото и
четвъртото еж продължения на
пжтищата отъ
Полша и
Русия презъ Румъния.
Дунавскиятъ воденъ пжть не е най-голtмиятъ
такъвъ
въ Европа.
Годишниятъ трафикъ на
Рейнъ до
стига до 50-60 милиона тона, а този на Дунавъ е само 8 ми
лиона. Известна е причината за това: Дунавъ минава презъ
повече земедълски страни, съ сравнително по-ръдко население,
и се влива въ полузатвореното Черно море. При това, Дунавъ
има и друrъ недостатъкъ: порtчието му се състои отъ редъ
котловини,

тъсни

като преминаването

проломи,

въ

които

отъ една въ друга става презъ

мжчно

се

прокарватъ

сухоземни

пжтища (шосета и желtзопжтни линии); най-тtсенъ е Казан
скиятъ проходъ - Желiвнитt врата, пре~ъ който не минава
никакъвъ сухоземенъ пжть. Познато е колко много сухозем
нитъ и воднитt пж тища по една ръка си взаимно услужватъ.

Но голtмото значение

на Дунавъ

се

състои

въ

обстоятел

ството, че той има приви11егията единственъ да тече въ за
падно-източна посока и предлага голtмъ и сигуренъ воденъ
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пжть за връзка между Срiщна Европа и Балканския полу
островъ. Значението му би било по-голъмо, ако се вливаше въ
Черно море по близо до протоцитъ.
Движението по Дунавъ и неговото значение се увеличава
отъ миналия въкъ насамъ, когато се въведе параходството и
когато се улесни корабоплаването съ регулирането на Сулин
ския рж.кавъ (Морскиятъ Дунавъ), съгласно решението на
Парижката конференция следъ Кримската война, и съ регули
рането на Желъзнитъ врата, съгласно решението на Берлин
ския конгресъ.

Не само по дунавския воденъ пжть, но и по Диагоналния
и останалитъ пж тища движението и съобщението между Бал•
канския полуостровъ и Сръдна Европа се усили отъ началото
на миналия вtкъ. По-напредъ ставаха главно военни движения
между сръдноевропейскитt държави и Турция и нъкои мирно
временни общувания, каквото бъше идването въ полуострова на
саксонски и други рудари. Отъ XIX в. започна освобождението
на балканскитt народи отъ турското иго. Тогава нашиятъ
полуостровъ се отвори напълно за срtдноевр. и западноевропей
ското културно и политическо влияние.
Отъ тогава балкан
скитъ народи все повече се приближаватъ и свързватъ съ

Срtдна Европа, като бъгатъ и се отдалечаватъ отъ Ориента.
въкъ бъше въкъ на възраждането на балканскитъ народи

XIX

и много естествено, че тъ, поставени между два културни и
политически центъра: ориенталски огнище на робство и
невежество, и срtдноевропейски - огнище на висока култура

и свобода, се свързаха съ последния. Балканскитъ народи скж
саха съ Ориента и културнитъ и стопанскитъ връзки, както и
днешнитъ имъ търговски отношения съ него еж незначителни.
Самит·в срiщноевропейски държави имаха интересъ отъ тъзи нови
отношения съ Балканския полуостровъ, нова за тъхъ область
на

просперитетъ,

защото

въ

западна

посока

срещу

по-сил

нитъ и консолидирани въ стопанско и политическо отношение
западноевропейски държави тъхниятъ пж. ть на развитие е билъ

затворенъ. Германия бъше затворена въ Северно море отъ
Англия. Така, срiщноевропейскитъ държави се отправиха къмъ
югоизтокъ, посока означена и отъ р. Дунавъ. Тъсната гео
графска връзка между Сръдна Европа и Балканския полу
островъ улесни бивша Австро - Унгария да владъе дори земи

отъ Балкански полуостровъ
вина, а днешна Югославия -

Хърватско, Босна и Херцего
да се разпростре въ сръдно
европейскитъ земи северно отъ Сава и Дунавъ. На близостьта
и различната стопанска структура между Срtдна Европа и
Балканския полуостровъ се дължатъ днешнитt толкова тъсни

-

културностопански отношения между тъхъ.

Когато се разгледа политическото въздействие и неговото
развитие на Срtдна Европа върху Балканския полуостровъ,

трtбва да се има

предвидъ

самото нейно географско

поло-
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жение. Както показа името и, тя е най-преходната область 1:!ъ
самата Европа, но особено тя е такава между Западна или
Атлантическа Европа и Източна или Континентална Европа 1).
Поради това нейно географско положение и разкжсаность на
множество равнини и планински области, тя представя мозайка

отъ земri, народи и държави. Такъвъ характеръ има главно
източната и часть, гдето се срtща нtмскиятъ съ славян
ския и унгарския елементи. Тази часть съставяше бившата
Австро-Унгарска империя, която, споредъ положението си спрямо
Балканския полуостровъ, поне първоначално, играеше по-голtма
роля въ неговия животъ, отколкото Германия. Въ североза
падната ч а сть на Срtдна Европа, като по-цtлостна область въ
вcti<o географско отношение, се създаде Германската импе
рия, която се отличи съ по-голtма политическа стабилность.

Считайки, че нейното сжществуване и развитие зависи повече
отъ отношенията и съ Западна и Източна Европа, разбира се,
и отъ тtзи съ Австро Унгария, на първо време тя се дезинте
ресираше отъ Балканския полуостровъ. Затова Бисмаркъ бtше
казалъ, че „Балканътъ не струва нито единъ кокалъ на единъ
померански гренадиеръ" 2), съ което той много подцени Бал
канския полуостровъ.

Но все пакъ възъ основа на кръстопжтното си географ
ско положение, Германия промtни политиката си спрtмо Бал
канския полуостровъ, отправи погледитt си къмъ него и презъ
него за Багдатъ, гдето да уязви най голъмия си противникъ

Англия. Балк. полуостровъ и трtбва и за

пжть

къмъ Азия и

за сурови материали. Следъ разпадането на Австро-Унгария и
пълното надмощие на Германия въ Срtдна Европа въ най
после дно време, нейнитt стремежи къмъ Балканския полу
островъ еж напълно ясно очертани. Днесъ Балканскиятъ полу
островъ е въ жизненото пространство на Германия.

Балканският'Ь полуостровъ и Западна Европа. Балкан
скиятъ полуостровъ е сравнително най-далече отъ Западна
Европа, затова движения на народи и разселвания на насе
ления между тtхъ не еж ставали. Но политическитi; или им
периалистичнитt домогвания на западноевропейсrштъ държави
(Англия и Франция) върху Балк. поJJуостровъ еж били най
интензивни. Спомена се вече за връзкитt между геометричния
центъръ на сушевото полукълбо и най срtдиземната суша. Тъзи
връзки се провеждатъ по диагоналния пж ть. Но Западна или
Атлантическа Европа, особено Англия, която поне до сега
държи свtтовното морско господство, за стопански и поли
тически домогвания си служи чрезъ морскитt пжтища по
отношение на Балканския полуостровъ съ срi,диземноморския
1) Н. На

е

•

r, Die Tschechoslowakei. Wien 1925, стр. 32.
2) Н. Е. V. L i п d е i 11 е r- Wildau, Der Kampf um die Vorherschaft auf
dem Balka11. Zeits. f. geop., J. 4 (1927), Н. 5, S. 367 и 369.
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пжть. Изтъкнахме, че Източниятъ въпросъ, специално въпросътъ
за протоцитъ, е, преди всичко, въпросъ на борба между Русия
и Англия. До днешната голъма война главно Англия и Фран
ция се разпореждаха съ сждбинитъ на Балканския полуостровъ.
Така б·вше въ Парижката конференция следъ Кримската война,
на Берлинския конrресъ и въ Парижъ 1919 r. Другояче не
можеше да бжде, Англия и Франция бъха най-силнитъ евро

пейски държави. rермания б·вше

сравнително слаба;

освенъ

това, видъхме, т,r не се интересуваше отъ проблемитъ на
нашия полуостровъ. А Австро-Унгария, макаръ най-близо до
полуострова, като дори владъеше негови части (Хърватско,
Далмация и др.), бъше сравнително много слаба, за да мъри

влиянието си съ

това на Англия и

Франция.

Въ

културно,

социално и политическо отношение на Балканския полуостровъ
господствуваха френски и английски идеи, особено идеитъ на
френската революция. Повечето отъ първитъ български юристи,
лъкари, инженери, учители и др. бъха добили висшето си обра
зование въ Франция. Единъ характеренъ фактъ за силното
френско културно влияние въ България е този, че въ изучава
нето на чужди езици, френскиятъ държи първенство.

Едва отъ началото на този въкъ, когато Германия застана
начело на Drang nach Osten, когато Турция, а презъ мина
лата голъма война, и България тръгнаха политически съ Гер
мания . Западноевропейското политичеСI{О влияние върху полу
острова почна да отслабва. Следъ поражението на Германия въ
миналата голъма война, то се засили отново, но сега отслабна
и то катастрофално много.
Докато първоначално западноевропейското политическо
(империалистично) влияние върху нашия полуостровъ ср·вщаше
като главенъ свой съперникъ руското влияние, следъ това
срtща като такова и германското, а напоследъкъ и итали
янското

влияние.

Балканският& полуостровь и Апенински полуостровr,
(Италия). Отъ къмъ западъ, наредъ съ Ср·вдна Европа,
най-близъкъ геополитиченъ центъръ до Балканския
полу
островъ е Апенинскиятъ полуостровъ или Италия.
Между
тtхъ сжществува прtка сухоземна връзка при u Триестъ и
полуостровъ Истрип и непрtка Адриатическо, Ионийско и
Ср·!,диземно морета. Общуванията (движения на племена и народи,
разселване

на

населения

и

политически завладявания

и

домог

вания) между тъхъ датуватъ още отъ древно време, когато
първоначално гърцитъ отъ нашия полуостровъ
по пжтя на
пренасяне

на

културата

отъ

югоизтокъ

къмъ

северозападъ,

еж се преселвали въ Италия и ·еж й влияли културно и поли
тически. Но отъ римско време до днесъ, съ промtнчива сила,
сжществува обратно въздействие. Древниятъ Римъ най-вече
чрезъ Балканския полуостровъ се наложи на източносрtди-
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земноморскитъ земи. Презъ сръднитъ и нови в-вкове италиански
републики еж. имали владения на Балканския полуостровъ.
Главниятъ пж.ть за проникване на римлянитъ въ Балкан
ския полуостровъ е билъ така наречения Via Egnatia, който
започва отъ Драчъ и минава презъ Елбасанъ, Битоля за Солунъ,
отгдето за Цариградъ се разклонява на: сухоземенъ презъ Съръ,
Драма, Гюмюрджина, Деде-Агачъ, и воденъ презъ Дардане
литъ. Той не е изгубилъ и днесъ значение, за което най-красно
речиво доказателство е заемането на Албания отъ Италия. Раз
бира се, Италия дейстнува едновременно и отъ къмъ северо
западъ чрезъ завладяването на полуостровъ Истрия и гр.
Фиуме, което стана въ края на миналата голъма война.
Както се спомена вече, въздействията на днешна . Италия
върху Балканския полуостровъ еж най-ново явление. Тъ се
обуславятъ: 1) отъ изчезването на Австро-Унгария, чието
влияние се замъсти отъ италианското и 2) отъ липсата на
възможность

да

се

завладяватъ

другаде

колонии,

освенъ

въ

пустинни области, а италианцитъ не искатъ да бждатъ колек
ционери на пустини. Докато Германия, въпръки силното си
влияние върху Балканския полуостровъ, нъма владения въ него ,
Италия има такива, затова, освенъ че ги има сжщо за свое
жизнено пространство, счита се и за балканска държава.
Балканскияпп, полуостровr, и Източна Европа (Русия).
I<акто се спомена по-напредъ, Източна Европа или Русия нъма
непосрtдна граница съ Балканския полуостровъ. Но връз
ката между тtхъ не е по-слаба , отколкото тази между Ср,вдна

Европа и Балканския полуостровъ. Ако и сухоземната връзка
да е посрtдна, чрезъ Румъния, тя не е трудна. Тукъ никакви
планини не прtчатъ за движението отъ северъ къмъ югъ.
Влашката низина е продължение на южнорускитъ степи. Румъ
ния е типична преходна земя между Срtдна Европа, Руската
земя и Балканския полуостровъ. Последниятъ въ източната
си часть

е

напълно

отворенъ

за движенията

откъмъ

северъ.

Българската Дунавска равнина е служила, казва проф. Маулъ 1 ),
като Vorhof (преденъ дворъ) на всички племена и народи,
които еж нахлували въ Балканския полуостровъ при тtхното
разселване въ Южна и Срtдна Европа преденъ дворъ на
всички исторически движения въ нашия полуостровъ. Дунавъ,
ако и да е тукъ съ долното си течение, никога не е прtчилъ
за движенията. Руситt въ своитt многобройни войни съ тур
цитt еж го минавали

56

пжти.

Както

се

изтъкна вече, сухо•

земнитt пж тища между Русия и Балканския полуостровъ еж
меридианни, напрtчни на Дунава. Tt еж свързани и съ пжти
щата отъ Полша и Балтйско море.
Воднитt, пж тища между Русия и Ба.'Iканския полуостровъ
еж единъ морски :-- по Черно море, и единъ ръченъ - по Ду-

'1) Landerkunde von Siideuropa. Leipzig und Wien 1929,

стр.

464.
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навъ. Най-оживенитъ вжтрешни черноморски съобщения ста
ватъ между Русия и балканскитъ земи и ако нъкога временно
еж отслабвали, то е било по политически причини. Голъмиятъ
ръченъ дунавски пжть представя продължение на черномор•
скитъ пж тища въ вж трешностьта на материка между Сръдна
Европа и Балканския полуостровъ. Разбира се, той е продъл
жение преди всичко на рускитъ морски пжтища за стопански
и политически въздействия.
Движенията и политическитъ стремежи по изтъкнатитъ
посоки и пж тища между Балканския полуостровъ и Източна
Европа се отличаватъ съ въковно постоянство и трайность.
Тъ изглеждатъ най-естествени. Това се дължи не само на бли
зостьта на обектитъ, но и на другъ много важенъ фактъ. Тъзи
движения могатъ да бж.датъ схванати като вж трешни движе
ния въ една политикогеографска область. Въ Европа се раз
личаватъ три цълостни съ разпространение отъ северъ къмъ

югъ

политикогеографски

области

:

из точно е в р о п е й с к а

съ Балканския полуостровъ, с р ъ д н о е в р о п е й с к а съ Апе
нинския полуостровъ и з а п а д но е в р о п ей с к а съ Пире
нейския полуостровъ. Северна Европа (скандинавскитъ стра
ни) се раздъля на две части въ това отношение: Норве
гия къмъ Западна Европа, а Швеция - къмъ Сръдна Европа.
Този политикогеографски дълежъ отговаря преди всичко на
географското положение на областитъ : именно, източноевропей
ската е свързана съ Азия и е най-далече отъ океана, запад
ната до океана е най-морската область, а сръдноевропейската
е преходна между тъхъ. Но Т'взи три политикогеографски евро
пейски области се различаватъ и по земеповръхни форми, кли
матъ, население, стопанство и политически движения. Източно
европейската е най-равна, съ най - континенталенъ климатъ; тя
е славянска и най-земедълска Европа. Отъ северното Бъло

море при Арахангелскъ до южното Бъло море при Солунъ
живъятъ славяни. Никоя друга народностна група въ Европа
нъма такова голъмо разпространение. Въ нея нагонътъ за дви
жение къмъ благодатния югъ е най-силенъ.
Той е изразъ
на

търсене

отворени

на

по-топли

и

по-плодородни

земи и

на

по-топли и

морета.

Поради съседството на Азия, презъ ..,вратата на наро
дитъ" и по пж тя Мала Азия Балкански полуостровъ, ази
атскитъ народи при движенията си за Европа въ сръднитъ
въкове минавали презъ източноевропейската область. И тръбва
да се забележи, че тtзи отъ тъхъ, които еж минавали презъ
южнорускитt степи, се отправяли най-напредъ къмъ югъ за
Балканския полуостровъ по посоченитъ по-горе пжтища между
Русия и нашия полуостровъ, за да изпитатъ сладостьта на
богатствата на Византия и следъ това се отправяли въ други
посоки. Балканскиятъ полуостровъ е билъ, както споменахме,
пр~ден1, дворъ или ценrрално разпредtлиrелно мtсто на на-
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роднитt. движения между Азия и Европа.

На тtзи движения

отъ Русия къмъ нашия полуостровъ се дължи и основаването
на българската държава отъ Аспаруха. По сжщитt. пжтища,
но по обратна посока, въ турско време много българско насе
ление бt.гаше да търси спасение, по който начинъ то стигна
Бесарабия и Южна Русия. Трt.бва да се забележи, че nрезъ
XIX в. славянскиятъ Балкански полуостровъ за своето нацио
нално и политическо възраждане и
приобщилъ повече къмъ родствена

освобождение се бt.ше
Русия, отколкото къмъ
ср':Вдноевропейскитъ държави. Отъ северъ, по сжщитt. пж
тища дойде и Освобождението на България.

Тt.зи движения между Русия и Балканския полуостровъ
улесниха вt.ковния стремежъ на първата за достигане южни,
топли и отворени морета презъ протоцит·:В - Босфора и Дар
данелитt., който изложихме на стр. 144.
Отъ изложеното върху политикогеографското или гео
политично положение на Балканския полуостровъ, въ чиито
рамки е поставена България, е явно, колко то е въ тt.сна за
висимость отъ околнит-:В политикогеографски области. Балкан
скиятъ въпросъ, който се състои преди всичrю въ политико
географското положение на полуострова, е най-гhсно свързанъ
съ пол ,. тикогеографскиг:В въпроси на почти цt.ла Европа:
срtдизе мноморски, източенъ,
сръдноевропейски (дунавски),
апенински (италиански), западноевропейски и източноевропейски.
Само съ Северна Европа Балканскиятъ полуостровъ нt.ма по
литикогеографски връзки. Освенъ това, Балканскиятъ въпросъ
е т-hсно свързанъ съ предноазиатския въпросъ. При това, явно
е,

че

отношенията

между всички

тия

въпроси

еж сложни

и се

кръстосв:пъ на Балканския полуостровъ, главно въ протоцитt..
Тамъ се пресичатъ тtхнитt. посоки и пжтища на проявление.
Трt.бва да се подчертае, че Балканскиятъ полуостровъ е
цененъ най-напредъ като .кръстопжть. Като повече планинска
земя, природнитt. му богатства не еж голt.ми и играятъ второ
степенно значение за неговото политикогеографско положение.
Срtдна и Западна Европа еж. голt.ми кръстопж.тища, гдето се
· срtщатъ главнитt интереси на великитt. сили, но отличието
на балканския кръстЬпж.ть се състои въ това, че на него се
срt.щатъ повече съперници. Освенъ това, както се изтъкна,
той е часть отъ най-срtдиземната суша суша между три
материка. Ето защо спокойно може да се приеме, че Б а л канскиятъ полуостровъ е най-кръстопжтната и
най - преходната земя в ъ с в t. та. Затова нtма нищо
чудно въ това, че той бива взиманъ за най-невралгиченъ поли
тически пунктъ въ Европа, за политически вt.тропоказатель, за
барутенъ погребъ на Европа и пр., изобщо земя съ крайно
динамиченъ

политически

животъ.
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Днесъ, наистина, движения на народи еж невъзможни, но
преселвания на населения (части отъ народи) ставатъ още на
нашия полуостровъ. А политическитt (империалистичнит·в) до·
могвания постояннно

се засилватъ,

защото

велштт·в сили се

увеличиха по брой и защото тtхнитt стремежи къмъ жизнени
пространства ставатъ по-активни. Разбира се, временно, тия
стремежи на нtкои велики сили отслабватъ, какъвто бtше
случаятъ съ руското влияние следъ Кримската война; такъвъ
бtше случаятъ и съ руското и германското влияния следъ ми
налата голtма война, които се засилиха сега извънредно много,
а

се

появи

и

италианското

влияние.

Политикогеографското положение на Балканския полу
островъ е крайно слабо; то носи много опасности и изненади

на неговитt народи и държави. Наредъ съ други политико
географски причини, за които ще стане дума по-нататъкъ, то
опредtля на по.Тiуострова едно зависимо, подчинено полити

ческо положение. Политикогеографското (rеополитичното) поло
жение на Балканския голуостровъ му създава редъ сложни
политически задачи, за разрешението на които той не разпо

лага съ необходимитt срtдства. Никои други европейски на
роди не еж прекарали толкова дълго робство, колкото бал
канскитt. Другъ важенъ резултатъ на това състояние е, че
Балканскиятъ полуостровъ изцtло никога не е образувалъ
една държава,

създадена

сили. А само два пж ти

отъ мtстенъ

народъ,

е съставялъ една

завоевание отъ външни народи

:

сл. Хр. и турската империя отъ

отъ

въ римско време отъ

XV -

м-встни

държава, но чрезъ

1- V вtкъ

ХVШ вtкъ.

Непоср'hдно географско положение на България
СJ1едъ гореизложеното върху политикогеографското поло
жение на Балканския полуостровь, не е трудно да се схване
лесно и правилно това положение на

България.

Задачата

ни

е разрешена дори повече отъ 50 °!о• Факторит-в, които обу
славятъ политикоrеографското положение на полуострова ни,
еж почти сжщитt, които обуславятъ и това на България.
Въпросътъ е, каква е разликата въ това отношение между
България и друrитt балкански държави. Разбира се, тукъ се
касае и за отношенията между България и нейнитt съседи,
въ които отношения се състои политикогеографското и поло
жение въ тtсенъ смисълъ.

Въ сравнение съ другитt Балкански държави, както се
спомена, България сподtля най-вече особеноститt на географ
ското положение на Балканския полуостровъ, именно, както
неговитt предимства така и недостатъцит-в му. Тя е и най м е ж д и н на та, н а й-п р е ход н а т а му о б л а с т ь. Наистина,
тя заема малко пространство-103, 146 кв. 1(ЛМ., което съставя
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едва 1 / 5 отъ пространството на полуострова, но това не от
слабва значението на нейното географско положение.
Българската държава се е зародила въ североизточния

жгълъ· на Балканския полуостровъ

и, изхождайки оттамъ, тя

се е развила въ южна, югозападна и западна посока. По този
начинъ днесъ

тя заема

североизточната

часть

на

полуострова

безъ Добруджа, но съ малка часть отъ централната му область.
Балканскиятъ полуостровъ се състои отъ с е в е р на
широка трапезовидна (славянска) часть и южна
(Гърция) три ж г ъ л на, която е най-полуостровната му часть.
Северната, трапезовидната часть може да се раздъли отъ ли
нията Морава-Вардаръ на два дt,ла: западен ъ и из то че н ъ. България заема по-гол·вмата часть отъ източния дълъ,
който е по-малъкъ отъ западния, но най-важенъ, въ сравнение
съ западния дълъ и южната трижгълна часть на Балканския
полуостровъ, за движенията и съобщенията презъ и въ полу
острова, въ които се проявява сжщностьта на географското
му

положение.

Предимството на източния дълъ относно географското
положение се състои най - напредъ въ това, че той се огражда
отъ долното течение на р. Дунавъ и тритъ морета : Черно,
Мраморно и Бъло, между които еж толкова важнитt, протоци
- Босфорътъ и Дарданелитъ. Изобщо този дълъ е повече
морски и по-отворенъ за движения и съобщения, отколкото
западниятъ, които се огражда отъ Сава и сръдното течение
на Дунавъ, Адриатическо море и може да се каже, че само
при Солунъ се досега отъ Бtло море.
Не ще съмнение, че
това положение на източния дълъ на Балканския полуостровъ
между голtмата ръка, тритt морета и притоцитt, е много

важно

полуостровно

положение, съ голъмо политическо зна

чение. Полуостровното положение между две или повече морета,
което се нарича междинно морско, каквото е това на Фран

ция и Пиренейски полуостровъ между Атлантически океанъ
и Срtдизнмно море, се цени винаги повече, отколкото полу
островното положение въ едно море. България владt,е значи
телни части отъ брtговетъ на Дунавъ и Черно море, но, за
съжаление, е изтикана отъ бъломорския бръгъ до гребена на
близкитъ Югоизточни Родопи.
Друга отличителна черта на географското положение на
източния дtлъ на Балканския полуостровъ, която повишава
неговото геополитично значение, е че той се намира най-близу
до повечето отъ съседнитt на полуострова геополитични об
ласти: Мала Азия, други източносръдиземноморски земи, Русия
и Срtдна Европа. Западниятъ дtлъ е по-тъсно свързанъ само
съ Италия и Срtдна Европа. Но връзката и на източния съ
Срtдна Еоропа чрезъ Дунавъ и Румъния не е слаба. Най
голъмото значение на източния дtлъ се състои въ това, че
чрезъ него става връзката съ Мала Аэия при най-важното
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мt.сто на полуострова п р о т о ц и т t.. Б ъ л r а р и я е з а д
з е ми ето на
протоцитt..
Презъ
нея минаватъ
r л а в н и т t. п ж т и щ а к ъ м ъ т t. х ъ.

Не по-малко отличителна черта на източния дt.лъ на
Балканския полуостровъ или България за движенията и съоб
щенията е, че той е най-низката и най-отворената часть на
полуострова, при това съ земеповръхни форми (планини, долини
и равнини), които сравнително най-малко затрудняватъ преми
наването презъ него. Западниятъ и южниятъ дt.лове на Бал
канския

полуостровъ

еж

много

по - планински

отколкото България, въ която се намира,

и

по затворени,

както най-голt.мата

равнина (Дунавската), така и най-голt.мата низина (Тракийската)
въ полуострова. Дунавската равнина е отворена за движенията
откъмъ

северъ

ставяла

предверие

и

затова, както

на

всички

се

каза по-напредъ,

племена и

народи,

тя е

които

пред

еж

на

хлували отъ тази посока, а Тракийската (Маричината) ни
зина такова за движенията и съобщенията откъмъ юrоизтокъ
Предна Азия. Докато гжститt. вериги на Динарскитt. планини,
които се простиратъ успоредно на адриатическия брt.гъ, пред

ставятъ голt.ма прt.чка за движенията и съобщенията между
западния дt.лъ на полуострова и Адриатическо море, Стара
планина се простира дискордантно (напрt.чно) на черномор
ския брt.гъ и не прt.чи на съобщенията между Черно море и
вжтрешностьта на полуострова. Но Стара-планина съ проло
митt. и низкитt. си проходи не се явява голt.ма прt.чка и за
движенията отъ северъ къмъ югъ и обратно . Родопитt. и пла

нинитt., които се продължаватъ на западъ отъ тt.хъ Рила,
Пиринъ, Осоговска и др., макаръ и успоредни на Бt.ломор
ския брt.гъ, не прt.чатъ на съобщенията съ Бъло море, за
щото не еж близу до брt.га; освенъ това, тt.зи планини иматъ
нt.колко рtчни проломи (Маричинъ, Местинъ, Струмски), по
които минаватъ удобно важни пжтища. Стара-планина, плани
нитъ отъ Родопския масивъ и равнинитъ и долинитъ между
тt.хъ съ своето разпростиране отъ северозападъ къмъ юго
изтокъ само улесняватъ най-важнитъ движения въ полуострова.
Известно е, че тази разлика, този дуализъмъ, въ географското
положение и устройство между Изтока и Запада на Балкан
ския

полуостровъ

се

е

отразила

върху

населението,

култу

рата и цълокупния имъ животъ. Насел<'нието на източния дt.лъ,
презъ който еж станали главнитt. народни движения и разсел

вания, бъше етнически по-разнообразно и притежава по-разно
родна култура. То е и съ по-богата култура, защото приро
дата на този дt.JJЪ е по-богата. Отбеляза се, че значението на
Балканския полуостровъ не се състои толкова въ природнитt.
му богатства, колкото въ кръстопж тното му положение, но
източниятъ дt.лъ, съ обширнитt. и плодороднитt. си равнини,
i: привлича.тп, и съ богатствата си.
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Отъ изложеното е ясно, че въ източния дtлъ на Балкан
ския полуостровъ, именно въ България, се намиратъ rлавнитъ
посоки на движение и пжтища между полуострова и околнигв
му земи. Затова България, ако и да заема незначителна часть
отъ централната область на полуострова, която нtкои нари
чатъ Мизи й с к о плат о, се явява съ най-преходно географско
по„1ожение, което се е отразило върху нейното политикоrео
графско развитие. Трtбва да се забележи, че отъ миналото
е останало едно заблуждение, какво Мизийското плато, като
централно плато, било най-важна область за политическо гос
подство и въздействие на полуострова. Въ последния, гдето
се

кръстосватъ

всевъзможни

външни

политически

влияния,

гдето най-важнитt области не принадлежатъ къмъ централната
область, презъ която не минава най-важниятъ пж1ъ, гдето сжще
ствува rолtмо природно разнообразие и разпокжсаность и
гдето изобщо липсва пълна природна и политическа хuмоrен
ность, централната область не играе голtма политическа роля.
Но нека видимъ конкретно к о и п о с ок и н а д в и ж е н и я и

п ж ти ща в ъ Б ъ л r а ри я и з п ъ к в ат ъ к ат о н а й-в а ж н и
въ Балканския полуостровъ?
на

Въ Балканския полуостровъ, както видъхме въ прегледа
политикоrеоrрафското му положение, има главно три вида

посоки

на

движения

и

пж тища

:

п а р а л е л ни,

ме р иди а н ни

и д и а r о н а л ни. Паралелнитt, които иматъ посока отъ западъ
къмъ изтокъ, еж дунавскиятъ и Via Egnatia. Меридианнитъ
пж тища, които еж обусловени отъ нагона къмъ юrъ, еж :
1) Мораво-Вардарски, 2) Искърско-Струмски, 3) Янтра-Марица
- Деде-Аrачъ, 4) Черноморски по сухо и 5) Черноморски по
вода за Цариrрадъ. Диаrоналенъ е само единъ Бtлградъ
Нишъ-София-Пловдивъ-Одринъ-Цариградъ и обратно. Спо
мена се, че нtкои отъ меридианнитt пж тища моrатъ да се
взематъ

за

разклонения

на

диагоналния,

Важностьта на пжтищата зависи преди всичко отъ значе
нието на обектитt, които тt свързватъ. Както вече се изтъкна,
най-важното мtсто на Балканския полуостровъ еж протоцитъ.
главно Босфорътъ съ Цариградъ, затова въ него се събиратъ
вtтрилообразно повечето пжтища на полуострова. Безъ съм
нение, отъ тtхъ най-важенъ се явява диаrоналниятъ, който
се намира въ срtдата на вtтрилообразното разпредъление на
пжтищата. По най,кжсо разстояние той свързва Срtдна и Западна

Европа съ Предна Азия и изпълнява функция, както на мери
дианнитt,

така и на паралелнитъ пжтища. Като най-важенъ
пжть той носи още името .главенъ пжть". Известно е, че той

е най-старъ, още

отъ времето на римлянитt, показанъ отъ

историята. Но той е показанъ

и отъ природата,

вата

главната посока

посока съответствува

нение

на

планини,

долини

съ
и

полета въ

именно него

на

разпростра

полуострова,

която е
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северозападно-югоизточна посока.
дължина презъ България.

Той

минава

на

значителна

Отъ 20 - 30 години насамъ, следъ като сърбитt. станаха
господари на Македония, сърбскитt. и н·вкои френски географи 1 )
отричатъ първостепенното значение на Диагоналния п.жть и
приематъ за по-в а женъ отъ него отклонението му отъ Нишъ по
Морава Вардаръ за Солунъ. Tt. изтъкватъ, че последниятъ мина
ва презъ срt.дата на полуострова; при това, той билъ по-удобенъ,
защото пресичалъ незначителна седловина -- Прешовската между Морава и Вардаръ, която е висока само 458 м., когато
Диагоналниятъ п.жть пресичалъ по-високи седловини Драrо
манската 725 м. и Вакарелската 820 м. Но Моравовардарскиятъ
свързва Солунъ, отъ който, макаръ че има второ вt.трилооб
разно разпредt.ление на п.жтища, е по-малъкъ обектъ, откол
кото протоцит-в съ Цариградъ, гдето е било огнището на За
падната римска империя, Византия и Турция. Вtрно е, че раз
стоянието отъ Бtлградъ до Солунъ е по-к.жсо, отколкото до
Цариградъ, но връзката съ Мала Азия при Солунъ презъ Бtло
море е по-трудна отколкото при тtсния протокъ Босфора. Освенъ
това, Моравовардарскиятъ п.жть се конкурира отчасти отъ Искър•
скострумския. Вtрно е с.жщо, че въздействието на нtкоrашна Ав
стро-Унгария, което се замtсти отъ това на Италия, е отправено
_ къмъ Солунъ, но то е по-незначително отъ германското и руското
къмъ Цариградъ и протоцитt. Обстоятелството, че Моравовардар
скиятъ п.жть като желtзенъ п.жть датува само отъ около 50
години и че намtста въ Македония той още не се придружава
отъ шосеенъ п.жть, показва с.жщо, че е по-маловаженъ отъ Диа
гоналния или Главния п.жть, който е вtковенъ, а днесъ между
народенъ желtзенъ и шосеенъ п.ж ть още отъ Лондонъ. Ни
какви нови обстоятелства не с.ж причинили промtна въ това

положение

;

налото,

дори

п.ж ть

е

има

нtщо повече: днесъ Солунъ, въ сравнение съ ми
съ

замрtла

по-ограничено

търговия.

значение, напр.

Моравовардарскиятъ
такова за

слизане

сърбитt на Бiшо море при Солунъ. Освенъ това, той има и
вестно

военно стратегическо

значение

като к.жсъ

п.жть

на

из

за про

никване отъ Бtло море къмъ Срtдна Европа, какъвто бt.ше
опита на съглашенцитt презъ време на миналата голtма война.
Разбира се, Моравовардарскиятъ п.жть е единъ отъ голtмитt.

п.жтища въ Балканския полуостровъ, но не и най-голtмъ.
Не

по-малко

важни с.ж

източнитt

меридианни п.ж тища,

които идатъ отъ Русия, Полша и Балтийско море за Цариградъ
и Бtло море, които заедно съ Искърскострумския п.жть, еж
български пжтища. Отъ тtхъ особено важенъ като пжть на
исторически движения е този покрай черноморския брtгъ презъ
1 ) J. С v
Р ад о в а но в и

i j i с, La Peninsule Balkanique. Paris 1918, стр. 21
h, Геоrрафске основе Jужне Србиjе. Скошье 1937. J.
Geopolitique, Paris 1936.
Известия на Бълr.

reorp.

д-во

и
А

22. В.
n с е 1,
11
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най-низката часть на Стара-планина отъ Южна Русия за къмъ
Цариградъ. Тръбва да се забележи, че и по отношение на тъзи
меридианни пжтища се правятъ опити за обезсилване при мир
новременни съобщения. 1) Следъ голъмата война, сърбитъ, счи
тайки голъмата имъ държава Югославия съ най-важно геопо
литично

значение

на

полуострова,

се

стремятъ

да отвлекатъ

естественитъ меридианни съобщения отъ Бъло море къмъ
Адриатическо море. До голъма степень на тази политика се
дължи непострояването до сега на мостъ на Дунава между
България и Румъния, който ще улесни извънредно много мери
дианнитъ съобщения презъ България. Все пакъ стремежътъ
на сърбитъ да обезсилятъ диагоналния и меридианнитъ пжтища
презъ България, за да се накърни значението на нейното гос
подствуващо геополитично значение на Балканския полуостровъ,
е почти безъ резултатъ.

Но съ подобна политика въ това отношение на съседи и
на велики сили другаде е нанесена голъма вреда на България.
Защото политиката на Ньоий бъше не само да се накаже Бъл
гария, загдето не отиде съ съглашенцитъ, но и да се обез
сили географското й положение, ксето я прави първостепенъ
политически факторъ на полуострова. Такъвъ е случаятъ съ

отнемането на Бtломорска Тракия отъ България, по който на
чинъ тя се лиши отъ излазъ на свободно море и отъ възмож
ностьта да владtе части отъ сухоземния и морски пжть (Via Egnatia) за Цариградъ. За по-голъмо свое спокойствие Англия не иска
ше увеличение броя на срtдиземноморскитt държави. Отне
мането на Бъломорска Тракия,както и владението на долнитъ
течения и устията на ръкитъ Марица, Месц и Струма отъ
съседитъ е накърнило най-вече значението на геополитичното
положение на България. Следъ това, не малко е засегната
България въ това отношение чрезъ владението на цъJrа Одрин
ска Тракия отъ Турцитъ като голъмо задземие (хинтерландъ)
на протоцитъ. Сжщо такъвъ е случаятъ и съ владението на До
бруджа, люлката на българската държава, отъ не балкан

с"ата държава Румъния.

Докато

всичко това стана

съ Бъл

гария, Югославия си подобри географското положение съ извън
балканскитъ си владения.

Ясно е, че отъ Балканската, особено отъ голъмата, война
насамъ станаха известни промъни въ политикогеографското
положение на Балканскитt държави, но се извършиха и про
мъни въ политическитъ влияния на великитъ сили върху тъхъ.
Както еднитъ, така и другитъ продължаватъ да се извърш
ватъ
въ
този моментъ. Югославия подобри положението

си съ владенията си на северъ отъ Сава, Драва и Дунавъ.
Обаче съ завладяването на полуостровъ Истрия и Албания отъ
1 ) И н ж. Л. Божков ъ, Съобщите ,шитt проблеми на Балканитt. Со

фия

1936,

стр.

21 - 24.
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Италия и присъединяването на Австрия отъ Германия, не ще
съмнение, тя се намира подъ непосрiщното влияние на мощнитъ
велики сили отъ срtдноевропейската геополитична ось Берлинъ
Римъ. Гърция завладъ Приморска Македония и Бtломорска
(Западна) Тракия, но като морска страна е вече освенъ подъ влия

нието на Англия, още и подъ това на близка Италия. При това,
чрезъ Албания Гърция има сухоземна граница съ Италия. При
днешнитt съобщения съ свtткавична бързина разстоянията
се скжсиха, та разликата между посрtдни и непосрtдни влия
ния е малка; но България, макаръ най-кръстопжтна балканска
държава, не граничи съ велики сили. Само Черно море я по
ставя въ най-близка връзка съ освободителката и славянска
Русия, което е едно предимство за нея въ сравнение съ Юго
славия. Разбира се, политическитъ, културнитt и стопански
връзки отъ голtмата война насамъ между България и по
далечна Германия еж. много тtсни и все повече се затвърдяватъ
и задълбоча8атъ.

България, ако и да излtзе окастрена отъ Балканската и
голtмата войни, си остава най-кръстопж.тната и най-преходната

страна на Балканския полуостровъ. Тя е най-балканската дър
жава ; следъ нея такава е Гърция, а Югославия съ владенето
на области отъ Срtдна Европа изгуби чистотата си на бал
канска държава. България е ключа на Балканския полуостровъ
Излишно е подробно да се изтъква, че на полуострова преди·
всичко тя е засtгана отъ всички народни движения и разсел
вания и отъ разни културни и политически влияния , Въ нея-·

главно се биятъ вълнитъ на международнитt интереси и поли
тика, които засtгатъ Балканския полуостровъ. България е пър
вата

славянска

държава;

тя

създаде

първата

славянска

кул

тура, която се разл'Б по всички славянски страни. България
бt главниятъ противникъ на Византия. Тя бt главна съставна
часть отъ балканскит-в владения на турската империя и съ
нейното освобождение се нанесе най-голtмъ ударъ на тази
империя. Презъ Балканската война тя най-много допринесе за
разбиването и изгонването на турцитt отъ полуострова. Презъ
миналата голtма война, за добро или за зло, споредъ изявле
ния на съглашенцитt, България стана причина войната да се

продължи съ две години. Днесъ съ своята неутрална политика
тя изигра важна роля за избtгването на войната на нашия
полуостровъ и е първостепенъ факторъ при уреждането на
балканскитъ въпроси.
Политиногеографсното положение на България sъ

тi;сенъ смисълъ. На Балканския полуостровъ самостоятел
ность не може да има. За това не еж. причина само домогва
нията на великитt

сили

но

и

съперничествата и

взаимнитъ

борби между балканскитъ държави. И често пжти съседит-в,
ако и не гол'вми държави, еж. по-опасни отъ несъседнит-в велики
сили, защото могатъ да нападатъ, да

затварятъ границитъ си
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и да предприематъ редъ други недобросъседски действия,
още повече, ако еж. въ съюзъ съ другъ съседъ. Политическата
история на България е пълна съ подобни черни междусъсед
ски

отношения.

На Балканския полуостровъ царува пълна
п о ли тик о г е о г р а ф с к а р а з дроб е но с т ь. Въ сравнение
съ другит-в два южноевропейски полуострови и много други
земи, той се отличава съ най-много народности и политически

· организации.Докато въ Апенинския полуостровъ има една народ
ность, която е образувала една държава, въ Пиренейския полу
островъ има две, и то много близки по произходъ народности,
и две държави, въ Балканския полуостровъ има маса народ
ности,

които

се

различаватъ

не

само

по

етнически

произходъ,

но и по раса и еж. владение на шесть държави. Много р-вдко еж.
случаит-в на земното кълбо, гдето на малко пространство, като
Балкански полуостровъ (500,000 кв. клм.), да се ср-вщатъ мно
жество различни народности. Източниятъ д-влъ и по-голtмата
часть отъ срtдата му е заета отъ българи, западниятъ - отъ
югославци ( сърби, хървати и словенци), южниятъ - отъ гърци.

Освенъ това, въ западния д-влъ еж. албанцитt, въ югоизточния
- турцитt, а се ср-вщатъ где по-малко, где повече: румъни,
цигани, евреи, италианци, арменци, татари, руси, н-вмци, гагаузи,
. каракачани и др. Познато е, че тtзи народности говорятъ разни
езици, изповtдватъ разни в-ври, притежаватъ разни култури и

· живtятъ по най-различенъ начинъ. Главнит-в балкански държави
еж. три: Югославия, България и Гърция, а три съседни на полу

·острова
·въ него.

държави - Италия, Румъния и Турция иматъ владения
Докато само две балкански държави Югославия
·и Гърция иматъ вънъ отъ полуострова владения, въ него иматъ
владениSI _три външни държави. И характерно е, че последнит-в
·еж. навл-взли отъ три противоположни посоки. А специално за

България е съ отрицателно значение положението, че две
отъ . тия три външни държави еж. нейни съседи.
Тази безподобна политическа раздробеность или разпокж.
саность на Балканския полуостровъ е в-вковно негово явление,
защото се дължи преди всичко на географски причини, които
еж. н-вщо постоянно. Т-взи причини еж. главно две: 1) Кръсто
пж. тното географско положение на полуострова и въ връзка съ

него наj:юднит-в движения и разселвания и 2) земеповръхната
разкж.саность на полуострова, която позволява обособяването
на по-малки или по-rол-вми политически организации

-

народи

и държави.

Не ще съмнение, че тази политическа раздробеность на
'Балканския полуостровъ представя извънредно гол-вма поли
тическа слабость. Навс-вкж.де царуватъ противоречиви инте
реси и предрасждъци, предъ които н-вм-вятъ общит-в интереси
- т-взи срещу външнит-в противници. Така е било въ мина
лото, така е и днесъ. На липсата на съзнание за общи инте-
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реси и на постоянно междуособие се дължи 4 - 5 вtковното
турско робство. Реализирането на идеята „Балкански полу
островъ за балканскитt народи" може би ще остане още дъл
го време

химера.

Много еж отрицателнитt последици на политическата
слабость на Балканския полуостровъ. Между тtхъ една отъ
най-важнитt е, че още отъ византийско време насамъ балкан
ска държава не владtе най-важното въ политикогеографско
отношение мtсто на полуострова

-

протоцитt. Владtла ги е

Византия, която е сила колкото балканска, толкова и азиатсr,а
държава. Владtе ги следъ нея Турция, която е била и въ
мина.лото и днесъ повече азиатска държава. А протоцитt
географски принадлежатъ на Балканския полуостровъ, който
изпуща отъ своя страна два малки полуострова-Цариградски
и Галиполски, за да ги образуватъ; освенъ това, Цариградъ
и Галиполи еж на европейския брtгъ. Малоазиатскиятъ полу
островъ, защитенъ въ периферията си отъ планини и пред
ставящъ въ морфоложко отношение по-хомогенна платовидна
маса, отколкото своя съседъ - Балканския полуостровъ, въ
политическо отношение почти никога не е билъ разкжсанъ.
Както въ миналото, така и днесъ той се състои отъ една и
сравнително силна държава, която е владtла протоцитъ за
смtтка на по-малкитt и по-слаби балкански държави.
Общата политическа слабость на Балканския полуостров1,
е такава за всtка негова отдtлна държава. Всtка една отъ
тtхъ има много съседи. България не прави изключение въ това
отношение. Тя граничи съ четири съседа: Румъния, Югосла
вия. Гърция и Турция. Всъки единъ отъ тtхъ е nо-голtмъ
отъ България и неприязнено настроенъ спрямо нея. Това е така
отъ миналото и е почти постоянно явление. Географското поло
жение и устройството на източния дtлъ на Балканския _ полу
островъ, именно, че презъ него минаватъ най-важнитt пжтища,
че е най-близу до протоцитt и че въ него се намиратъ най
голtмитt равнини на полуострова, спомагатъ за създаване въ

този дtлъ на главнитt политически сили и държави въ цtлия
полуостровъ. Наистина, той е най-много изложе~ъ на нападе
ния, но, отъ друга страна, последнитt възбуждатъ по-интен
зивна и съпротивителна сила. Ето защо всtкога въ източ
ния дtлъ еж се намирали господствуващитt политически сили
и срtдища: на полуострова. Римлянитt, като завладtх;~ цtлия
полуостровъ и се създаде Източната римска империя, устано
виха столицата й въ Цариградъ. Срtдновtковнитъ гърци или
византийцитъ пренесоха своитt политически и културни огнища

отъ стара Гърция сжщо въ Цариградъ. Византия всъкога е
държала за владението на богатата житница Тракия. Полити
ческигв срtдища на турцитt бtха Одринъ и Цариградъ. Въ
източния дълъ се основа първата но.ва срtдновtковна дър
жава на Балканския полуостровъ България, която бъ най-
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опасна за Византия, а се оказа и доста неблагоприятна за
Турция. Преуспtването на България следъ Освобождението въ
връзка съ географското и положение и устройство буди за
висть и съпротивление у съседитt и. Въ него т·.в виждатъ и
нtкакъвъ несжществуващъ стремежъ на хегемония въ полу
острова. Но нека разгледаме на кратко развитието на поли
тическитt отношения между България и съседитt и.
Развитието на България презъ срtднитt вtкове се състои
преди всичко въ нескончаеми борби съ Византия. Естестве
ниятъ и стремежъ къмъ югъ

и достигане
ззсили

брtговетt

и отстоява

на

за овладяване

на отвореното Бtло

кръстопжтното

на южни полета

море,

си положение,

за да
е

t:e

причина

на вtковни борби съ Византия, които продължаватъ и съ
наследницата и
днешна Гърция.
Интереситt на България и другата държава отъ север
ната часть на полуострова Сърби я, всtкога еж били по
малко противоречиви, отколкото съ Гърция. Сръбската дър
жава се е създала по-късно отъ българската. Тя не е пред
ставяла първостепененъ политически факторъ на полуострова,
защото, ако и необезпокоявана отъ много народни движения
и нападения, не е могла да се засили въ своята планинска область.

-

За засилването и по време на Неманичитt, особено по време на
краль Душанъ и разширението въ Македония, представя кра
тъкъ периодъ въ срtдновtковието. Съперничеството и срещу
българитt започна главно презъ миналия вtr<ъ, когато откло
нена отъ Австро-Унгария отъ естественото си развитие къмъ
северъ въ равнинитt на Сава и Дунавъ, тя се отправи къмъ
изтокъ, къмъ Тимошко, Моравско, Нишавско и Македония,
гдето завоюва български земи. Излишно е да излагаме подробно
голtмата зависть, която прояви Сърбия спрямо България по
случай съединението на Северна и Южна България, което
доведе до братоубийствената война въ 1885 r. Такава зависть
тя првяви и по време на Балканската война, която причини
междусъюзническата война въ 1913 r. и войната 1915-191~ r.,
съюза си съ Гърция и Румъния и "Балканското споразумение"
съ сжщитt и Турция срещу България и ненормалнитt имъ поли
тически опюшения до днесъ . Заради натискъ, който тя пона
сяше отъ Австро-Унгария, тя посегна на земи, които, и исто
рически и етнически, еж признати за български. Вtрно е, че
въ 1937 r. се сключи пактъ за вtчно приятелство между
България и Югославия, но за особени резултати отъ него не
може да се говори, докато сърбитt продължаватъ своята де
национализаторска политика върху българското население въ
Македония и Западнитt покрайнини и изобщо пактътъ е за
смtтка на България.
Политическитt отношения между България и Румъния
отскоро се влошиха и то по вина на Румъния, която, борейки
се ужъ противъ България за поддържане равновесието въ
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Балканския полуостровъ, си позволи 'да играе империалистична

политика за см'13тка на нашия полуостровъ. Изтъкна се, че
Румъния, намирайки се на северъ отъ Дунава, не е БаJ1канска

държава. Съ отстжпването и на Северна Добруджа се наруши
политическата ц'13лость на Балканския полуостровъ, специално
този на България. Компактно българско население остана подъ
румънска власть. За добросъседскит-13 ни отношения противъ
този

актъ,

самата

както

е

известно,

се

явиха

Румъния. Все пакъ той се понесе

трезви гласове и въ

съ примирение отъ

българския народъ. Но насилственото
отнемане ца Южна
Добруджа и домогванията до Русе Шуменъ Варна, та
дори върху ц'13ла Северна България до Стара-планина, които таеха
румънскит-13 шовинистични и империалистични кржгове, причи

ниха войната 1916-1918 г. и влошиха отношенията между Ру
мъния и България. Дунавъ е гол'13ма р'13ка и р'13зка граница,
което обстоятолство не оправдава румънския стремежъ къмъ
югъ. Едва сега

Ру~ъния

коригира

политиката

си,

като

има

изгледи да върне Южна Добруджа на България.
Политическит-13 отношения между България
и Турция
р'13дко еж били напълно добри. България понесе най- дълго
и най-тежко турско робство. Не е въпросъ за мъсть и зла
паметь, защото презъ 1912-1913 г. по бойнитъ полета на Тра
кия българит-13 добиха морално удовлетворение, но петв'13ковното
робство е единъ гол'13мъ и незаличимъ исторически фактъ.
Освенъ това, всъкога Турция е гледала подозрително къмъ
България заради близостьта и до протоцит-13. Като азиатска

д ържава, Турция не може да бжде истинска доброжелателка
на балканскит-13 държави. Тя отне по насилственъ начинъ от
ст жпената ни по лондонския доrоворъ въ 1913 г. Тракия до
линията Мидия -Еносъ изгони най-брутално всички българи и
въпр·вки съюзни <1ескит'13 ни отношения презъ Голi:,мата война,
следъ съвземането си отъ 1923 година насамъ, тя поведе
спрямо България недобросъседска политика. Турция се съюзи
съ Гърция срещу нашия излазъ на Бt.ло море и вл'13зе въ

., Балканското споразумение,, което бt.ше насочено срещу ре
визионистичната политика на България. Така, тя се обяви про
тивъ тия цели на България. за които като съюзница презъ
гол·вмата война пролива кръвь.

Значи, неблагоприятното политикогеографско положение
на България въ тt.сенъ смисълъ не се изразява само въ това,
че има много съседи, но и въ това, че тъ еж по-голt.ми и не

еж истински приятелски настроени спрямо нея. Зупанъ въ своята
политическа география „Leitlinien der a!Jgeшeincn politische Geographie, Leipzig 1922, стр. 75, дава начинъ за аритметическо изчис
ление на междусъседски или международенъ натискъ върху една

държава, като раздt.ля сбора отъ броя на населението на съ •
седитъ съ броя на нейното население. Добитото частно е из.
разъ на международния натискъ. Този натискъ на България е
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когато този на Англия, заградена отъ всъкжде съ море, е О.
За обезсилване на голъмия си международенъ натискъ държа
витъ прибъгватъ до съюзи съ далечни по-голъми държави.
Балканскигв държави еж провеждали постоянно такава поли
тика още повече, че тя е спомагала да отбиятъ и нъкои вън

9,

шни

домогвания

въ

връзка

съ

опасното

имъ

кръстопж тно

по

ложение. Разбира се, тази политика бъше за смътка на тъх
ната независимость и за смътка на тъхнитъ чистобалкански
взаимни интереси. До скоро съседитъ на България с1, подкре
пата , на Англия и Франция имаха господството въ полуострова.
Победена и ограбена България, споредъ положението и силитъ
си, водъше неутрална политика. Но напоследъкъ политическото
положение въ Европа се промъни, като се отразява за единъ
по-справедливъ политически редъ на Балканския полуостровъ,
отъ който България ще има само полза. Така, съобразно по
ложението си, географски и исторически
бжде задоволена.

права,

България ще

Заключение. Политикогеографското или геополитичното
положение на България играе най-крупна роля въ нейното раз
витие и сжществуване. То господствува надъ всичкитъ и по
литикогеографски отношения. Отъ него предимно зависятъ и
границитъ, и голъмината, и националната и структура и здра
вина. Въ политикогеографското положение на България се крие
нейното ) предопредъление. Ръдко еж примъригв като българ
сrшя, гдето географското положение
се налага съ такава
голъма сила въ сждбата на държавата.
Но тръбва дебело да се подчертае, че наредъ съ пре
димствата и ползитъ, които то носи на България, то крие и
много недостатъци - злини и опасности. То е главната основа
на силата

на

българската

държава, но и такава на

нейната

слабость. Политикогеографското положение на България е най
сложното и политикогеографско явление съ двоякъ характеръ.

То може да се

уподоби

на двуостро оржжие.

Ако въ мина

лото еж изтъквани повече неговитъ предимства, нашата задача
е да посочимъ повече неговитъ недостатъци, които често пж ти
еж се оказвали фатални за сжществуването на държавата ни,
Ако другит·в балкански народи стояха подъ турско робство
около 400 години, българскиятъ, който заема източния дълъ на
полуострова, непосрtдно до
Мала Азия,
бъ 500 години
подъ турско робство при това, по-тежко робство. Освенъ
това, предимно географското и положение и струва и два
въка гръцко робство.

Както се вижrщ отъ югъ еж дошли и дветъ робства, но
тръбва да се забележи, че до голъма степень и нашето осво
бождение се дължи на географското положение на България,
като г лавенъ пж ть на Русия за протоцитъ. Защото подбу дитъ
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за Освободителната война не еж. би.'Iи само братскославянскитъ
чувства на Русия, но и частниятъ и интересъ.
По начало преходното положение е благоприятно за раз
витието на държавитъ. То поставя последнитъ въ по-оживени
връзки, въ ку.1пурни заимствувания. То прави живота имъ по
интензивенъ, по-напредничавъ. Защото движението или съоб
щението

представятъ

главната

сж.щность и

смисълъ,

както

за

живота на отдълния човъкъ, така и за този на държавата. Въ
по-бурнитъ международни отношения
израстватъ и се ка
ляватъ държавитъ. Преходнитъ държави биватъ нападани,
но могатъ и да нападатъ. Тя еж. принудени винаги да водятъ

напрегнатъ, динамиченъ животъ. Тъхнитъ народи еж. инстин
ктивно будни, борчески и военни. Такъвъ е случаятъ и съ бъл
гаритъ. Не само поради дългото си робство, но и поради по
велята на географското имъ положение тъ за кж.со време
развиха висока култура и настигнаха другитъ балкански народи.
Но има случаи, гдето трудно се преодоляватъ опасно
стигв отъ географското положение или преодоляването имъ става

до известенъ размъръ. Така е било при нашето робство подъ
гърци и турци. Ако Балканскиятъ полуостровъ н·вма сили да
разреши задачитt на географското си положение, еж.щото е и
съ България. Подобенъ е случаятъ и съ Полша, поставена между
голъми държави, днесъ най-гол·вми въ Европа. Затова полски
ятъ ученъ Налковски преди голъмата война, въ време на
народното отчаяние, изтъква лошитъ пос.'Iедици отъ преход
ното положение на Полша, въ която липсвали опредълена фи
зиогеографска, политическа и историческа опредъленость. Но
Ромеръ, цитирайки Ратцелъ (Ро1. Geogr., стр. 156 и 478) по
сочва, че преходното положение е общо явление и не е опасно,
защото всъка земна часть е една голъма природна область,
въ която отдълната страна едновременно зависи отъ цълото
и влияе върху цълото 1). Но успокоенията на Ромеръ не се
оправдаха.

Разбира се, преходното положение не е опасно за голъ
митъ държави, които по-лесно могатъ да отбиятъ всъко напа
дение. То за тъхъ може да бж.де изворъ на сила Но и тъ не
тръбва да гръшатъ. Такъвъ бt, случаятъ съ Германия. Преход
ното и географско положение въ Сръдна Европа, наредъ съ
поукитъ отъ опасноститъ отъ Наполеоновитъ войни, я обедини,
организира и направи голъма сила,

каквато я виждаме днесъ.

Но презъ време на голъмата война тя подцени политико·
географското си положение и пострада. Другъ примъръ, който
показва, че географското положение е изворъ на сила, е Англия,
Освенъ преходното положение между голъми съседи,
друго много

тищата на
1 ) Е.

опасно

положение

много домогвания

е, когато

се

въ

събиратъ

една страна пж.

като

въ

R о m е r, Ziemia i panstwo. Lw6w-Warszawa, 1939,

фокусъ.

стр.

20

и

21.
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Въ такава страна, още повече ако е малка, натискътъ е по
rолъмъ отъ нейнитъ сили, липсва равновесие и възможность
тя да бж.де изходенъ пунктъ на въздействия, както съответствува
на държави съ преходно положение. Такъвъ е случаятъ съ Бъл
гария. Тя не граничи непосръдно съ велики сили, но поста
вена въ източния дълъ на полуострова, тя е срtдище на пж.
тища на домогвания. При това, ако въ миналото (Симеонова
България) е била между малко и не всички силни съседи,
днесъ състоянието е обратно. Затова политикогеографското
положение на България дори се е влошило и станало по
опасно,

отколкото

въ

миналото.

Най-после, трtбва да се обърне внимание на още една
опасность на България, последица отъ кръстопж. тното и по
литикогеографско положение. Поради многото външни влияния
и

домогвания,

и

въ

миналото

и

днесъ,

въ

страната

се

разви

ватъ разни „филства" и »Фобства", които могатъ да доведатъ
до вж. трешно разложение и унищожение на независимостьта и.

Нъма съмнение, че всъки истински бълrарин1> тръбва да бж.де
само б ъ л r ар о ф и л ъ, предъ което чувство, в-вра и съзнание
трtбва да бледнtятъ всичко чуждофилства.
На край излишно е подробно да се изтъква, че политико
географското положение на България изисква постоянна бод
рость и непрестанна работа за много по-голtмъ духовенъ и
материаленъ

напредъкъ

на

страната.

Всъки

интелигентенъ

и съзнателенъ българинъ никога не трtбва да забравя опас
ното кръстопж.тно политикогеографско положение на България.
Юлий

1940 r.

VERGLEICHENDE OBERSICHT DER POl.IТISCH-GEOGRA
PHISCtiEN LAGE BULGARIENS

•

Die politisch-geographische Lage eines Staates ist einer
der wichtigsten Faktoren fiir seine Entwicklung und Dasein.
„Die Lage ist Schicksal" sagt man gewбhnlich in der politischen
Geographie. Sie ist ein allgemein-geograpilis~her Begriff. Aber
in der politischen Geographie ist die Lage hauptsachlich g е og r ар h i s с h, wenn es sich um die Beziehungen eines Staates
gegen manche geographische Gegenstande (Geblrge, Fltisse,
Meere и. а.) handelt, welche Beziehungen zu manchen politischen
Folgen fiihren. Ausserdem ist die Lage in der politiscl1en Geographie р о l i t i s с h, wenn es sich um die Beziehungen eines
Staates l1andelt als raumlicher Organismus gegenilber anderen
Staaten. Zwischen politisch-geographiscl1er und geopolitischer
Lage gibl es keinen wesentlichen Unterschied.
Mittelbare politisck-geograpkiscke Lage. Bulgarien ist der
einzige Balkanstaat, der sich nur auf der Balkanhalblnsel ausbreitet. Ein solcher ist nicht einmal Griechenland, das einige
kleinasiatische Inseln besitzt. Bulgarien stellt der characteristischsten Balkanstaat dar, deshalb ist seine politisch-geographische
Lage in engster Abhangigkeit mit dieser der Halblnsel. Infolgedessen шuss man zuerst die politisch-geographische Lage der
Balkanl1alblnsel betrachten, aus der die mittelbare politisch-geographische Lage Bulgariens besteht.
Die Balkanhaiblnsel ist ein peripherisches Land Europas.
Aber wegen ihrer engen Verblndung mit Asien und Afrika verander~ sich ihre politisch-geographische Lage in eine Zwischenoder Obergangslage, welche von gross er Bedeutung ist· wie
fiir die Balkanhalblnsel, so auch fiir die internationalen Beziehungen. Das Zentrum der landischen Halbkugel liegt in NiederRhein und Nord-Frankleich, aber das mittellandischste Laпd der
Erdkugel ist die Balkanhalblnsel.
Die Balkanhalblnsel ist ein Teil vom Ostmittellandischen
Meergeblet, das wichtiger ist als das Westmittellandischen Meergeblet, weil in demselben sich Geschichts-Bewegungen und Ereignisse vollzogen und vollziehen sich noch heute.
Durch das Ostmittellandische Meergeblet filhren die Wege
von Mittel- und Westeuropa zu Vorder- Siid- und Siidost-Asien.
Diese Wege sind: 1) der Landweg und 2) der Meerweg. Der
erste Weg ist der sogenannte Diagonalweg, der durch die Meeresengen (Bosporus und die Dardanellen) fiihrt. Diese Meeresengen
sind sehr bequem · fiir die engere Verblndung der Balkanhalblnsel
mit Кlein-Asien. Der Wasserweg geht durch das Mittellandische
Meer und durch den Suez-Kanal. Ein sehr wichtiger Wasserweg,
der der Balkanha!Ьinsel vorbeifiihrt, ist dieser, der vom Schwarzen Meer durch die Meeresengen und das Marmara-Meer zum
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Mittellandischen Meer filhrt. Die Meeresengen, besonders der
Bosporus, in dem sich die wichtigsten Wege der Halblnsel kreuzen, sind die wichtigsten Stellen der Balkanhalblnsel. Die berilhmte
,,Ost-Frage" besteht hauptsachlich darin.
Es ist wohl zu bemerken, dass fiir die bequemeren Verblndungen zwischen der Balkanhalblnsel und Кlein-Asien die morphologische Struktur sehr giinstig ist. Die Geblrgsketten der ersten Halblnsel ziehen in die zweite hinilber, in dere·n LangsTaler die Hauptwege gebaut sind. Die politischen Folgen von
der engeп Verblndung Z\\'ischen der Balkanhalblnsel uпd Кlein
Asien sind mehrere, aber vor allem hat sie filr das 400-500jahriges Joch der Balkanvбlker unter den Tilrken beigetragen.
Vom Nordwest ist die Balkanhalblnsel mit Mittel-Europa
eng verbunden, weil sie hauptsachlich morphologisch ganz offen
zu Europa liegt. Die Haupt wege zwischen die Balkanhalblnsel
und Mittel-Europa sind: 1) der Diagonale (Wien - Belgrad - Sofia - Istanbul) und 2) der Donauweg. Auf diesen Wegen vollzogen sich frilher die бsterreichischen wirtschaftlichen und politischen E111flilsse und heute - die deutschen.
West-Europa (England und Frankreich) sind wirklich weit
von der Balkanhalblnsel, aber trotzdem haben sie auf unserer Halbinsel immer einen grossen politischen Einffuss geilЬt. England
interessirte sich besonders viel filr die „Ost-Frage", deswegen
war es immer im Konflikt mit Russland.
Die politischen Beziehungen zwischen der Balkanhalblnsel
und der Apeпninischen-Halblnsel (Italien) bestehen schon seit der
rбmischen Zeit, durchgefilhrt hauptsachlich durch Via Egnatia.
Heute besitzt ltalien Albanien und Istria-Halblnsel und halt sich
fiir eine11 Balkanstaat.
. Bekannt ist das geschichtliche Streben Russlands nach Silden, nach den Meeresengen Bosporus und Dardanellen und
nach den warmeren offenen Meeren. Dieses Streben filhrt iiber
die~Balkanhalblnsel.
Es ist klar, dass die Balkanhalblnsel der wahrste Kreuzweg
unct_: das tiberganglichste Land der Welt ist.
Unmittelbare politische Lage. Bulgarien umfasst den nordбstlichen niedrigeren und бffeneren Teil der Balkanhalblnsel. Das
Land berilhrt den Donau- und die schwarzmeerischen Wasserwegen und . ist nicht weit von dem agaischen Meerwegen, von
denen es willktirlich und ungerecht abgetrennt ist. Durch Bulgarien filhren die wichtigsten Landwege der Halblnsel. Es ist
nicht wahr die Behauptuпg eiпiger serblscheп und franzбsischen
Geographen, dass der Morava-Vardarweg wichtiger ist als der
Diagonale iiber Sofia nach Istanbul, weil der zweite nach einem
grбsseren Objekt, der grossen Stadt lstanbul an Bosporus, fiihrt.
Bulgarien liegt am nahesten ап den Meeresengen und Ьildet
ihr Hinterland. Es ist viel mehr offen filr Bewegungen als der
nordwestliche Teil der Halblnsel, der viel geblrgiger ist und von
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dem Adriatischen Meer durch die dinarischen Ketten abgeschlossen ist. Die bulgarische Donauebene hat als Vorhof aller geschichtlichen Bewegungen vom Norden nach Siiden gedient.
Einer dieser Bewegungen, namlich den Asparuchbulgaren, verdanken wir die Begriinctung des bulgarischen Staates. Der Balkan
mit seinen niedrigen Passen und Durchbriichen, hat niemals die
Bewegungen verhindert. Bulgarien ist der durchganglichste Tei
der Balkanhalblnsel.
Diese Lage Bulgariens erlauЬte ihm Krafte zu entwickeln
und eine wichtige politische Macht der Balkanhalblnsel zu werden. Aber fortwahrend stand Bulgarien im Kampf mit den anderen Staaten - seinen Nachbarn. Es grenzt mit vielen Nachbarn, weil es auf der Balkanhalblnsel viele Staaten gibl - 6,
wahrend auf den anderen siideuropaischen Halblnsel befinden
sich ein oder zwei Staaten. Auf der Balkanhalblnsel, wegen
seiner geographischen Lage und morphologischen Struktur und
wegen seiner beson':feren Vergangenheit, gibl es viel mehr Vбl
ker und Kulturen. Oberhaupt auf der Balkanhalblnsel herrscht
vбllige politische Zersplitterung, die Ыs zu einer politischen
Schwache fiihrt. Der politische Druck iiber Bulgarien von der
Seite seiner Nachbarn ist sehr gross. Die Nachbarn Bulgariens
sind wegen irgendeiner eingeblldeten Herrschaft auf der Balkanhalblnsel feindlich gegen es gestimmt. Sie haben ihm viele GeЬiete entnommen und haben es unter Furcht der Vernichtung
gehalten. Kaum in der letzteп Zeit lasst sich Verbesserung seiner politischen Lage bemerken.
Die politische Lage Bulgariens hat viele Vorteile, aber auch
viele Nachteile. Diese Lage ist ziemlich gefahrlich, deshalb verlangt man einen standigen Mut und Aufmerksamkeit des bulgarischen Volkes, damit es den ausseren Einfliissen und Drucken
entgegenstehen und ein ruhigen Leben fiihren kann.
Juli, 1940.

Iv. Batakliev

Жилищата на предисторическия
човrькъ въ България
Отъ В. Миковr,

На КаКВИ М'ВСТа е ЖИВ'ВЛЪ ЧОВ'ВКЪТЪ презъ началото на
старата

каменна

епоха

или

по-точно

казано

презъ

така

ченитt, шелска и ашелска епохи, за сега не е известно.
се

съ

положителность,

че

презъ

следната

-

наре

Знае

мустерската

епоха, чов-вкътъ вече е обитавалъ гол-вма часть отъ пеще
ритt, на южната половина на Европа.
Презъ тази епоха ц-вла
Северна Европа - Англия, Скандинавскит-в страни, Финландия,

Северна Германия и
заети отъ ледници.

северната половина на Русия еж били
Съ ледници еж били покрити и всич1ш
високи планини на останалата часть на Европа, които на мъста
еж

се спус1{али

далече

въ

равнинит-в.

Тогава климатътъ е

билъ суровъ и студенъ,и чов-вкътъ е билъ принуденъ да на
пустне р-вчнитt, тераси и да потърси подслонъ въ пещеритt,
и заслонит-в.
Низинитt, и долинитt, покрай р-вкитt, еж били
покрити съ слаба растителность, изъ която се ср-вщали много
пещерни мечки,

пещерни

хиени, диви

коне,

говеда,

мамути,

но•

сорози и пр. Настаненъ презъ мустерската епоха въ пеще
рит-в, човъкътъ не ги е напустналъ и презъ следнит-в две
епохи солутрейска и мадлснска - и едва следъ отдръпва
нето на ледницит-в, когато климатътъ е станалъ като съвре
менния и когато
пещ е рит-в.

изчезва дилувиалната фауна, той напуска и

Най-старит-в следи на чов-вка въ Юга-източна Европа до
сега еж открити само въ пещеригв. При изследване на мно
гобройнитt, пещери, както у насъ, така и въ съседнит-в страни,
се

установява,

че

още

въ

началото

на

последната

ледникова

епоха и тази часть на Европа е била обитаванз. Покрай гол-в
миятъ брой кости и зжби на отдавна измр-вла фауна, въ тия
пещери еж нам-врени и най-старитt, културни останки на чо•
в-вка, отъ които се вижда, че още презъ мустерската и оре
няшки епохи въ Долно-Дунавския басейнъ е жив-влъ чов-вкътъ 1 ).

Днешнит-в български земи, особено карстовит-в терени
на Стара-планина и нейнит-в северни предпланини, както и от1 ) С. S. N i с о 1 а е s с u. Р 1 о р ~ о r. Le paleolithique en Roumanie,
Dacia V-VI, 1935-1936, стр. 41 и следи.: Р. Поповъ , Голtмата и Мал
ката пещери при Дрtновския мон астиръ, ИАИ. 1939, XII, стр. 338.
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части Родопитt, еж богати съ пещери. По долинитt на почти
всички дtсни притоци на Дунава, като се почне отъ р. Тимокъ
и се свърши съ р. Русенски Ломъ се наброяватъ стотици по
голtми и по-малки пещери. За съжаление, обаче, само една
незначителна часть отъ този голtмъ брой пещери еж проучени
и разкопани малко по-добре. Резултатитt отъ тtзи проучвания
еж много насърдчителни. Въ всtка отъ тия пещери еж намt
рени, било повече, било по-малко материали, които показватъ,
че нашитt пещери еж служили за убежище, не само на много,
отдавна измрtли животни но сжщевременно еж били и жи
лища на човtка отъ най-дълбока древность до късна истори
ческа

епоха.

Отъ разкопанитt до сега нtколко пещери, само въ кватер
нернитt пластове на 5 отъ тtхъ еж намtрени останки на
човtка отъ старата каменна епоха, а именно:
1. Малката
пещера до Търново, 2. - пещерата "Моровица" до с. Гложене
(Тетевенска ок.), 3. - ,,Темната дупка" до с. Карлуково (Луко
витска ок.), 4. пещерата "Миризливка" до с. Орtшецъ
(Бtлоградчишка ок.) и 5. - Малката пещера или наречена още
п~щера „Бачо Киро" д,J Дрtновския монастиръ. При разкопава
нето на кватернернитt пластове на тtзи пещери, покрай много
бройнитt кости и зжби на пещерна мечка, пещерна хиена,
пещеренъ конь, носорогъ , мамутъ, еленъ и други еж намt
рени и

множество

кременни

отломъци,

стъргалки

и

ножове,

както и разчупени животински. кости на първитt заселници
по нашитъ мtста.
Следъ дълги издирвания изъ нашитt пещери, едва преди
две години въ пещерата „Бачо Киро" до Дрtновския монастиръ
бtха открити най-старитt следи на човtка, живtлъ на югъ
отъ Дунава презъ мустерската епоха 1).
Отъ разкопаването на тази пещера се установява, че като

най-подходяще мtсто човtкътъ е избралъ тази часть на пе
щерата, която е най-близо до изхода. Отъ тукъ човtка е мо
гълъ по-добре да наблюдава и да се брани срещу неговитt
съперници

-

пещерната

мечка

и пещерната

хиена, съ

които

той е билъ въ постоянна борба, кой да владtе пещерата. На
това мtсто между 4-5 метра дълбочина въ пещерния насипъ
съ

разкрити,

пепелища,

вжглени,

следи

отъ

огнища,

около

които еж намtрени и първитt най-стари културни останки на
човtка (обр. 1). Заедно съ много кости и зжби отъ пещерна
мечка (Ursus spelaeus), пещерна хиена (Hyaena spelaea), козирогъ
(Capra aegagrus), еленъ (Cervus sp.) пещеренъ конь (Equus

caballus

fossШs) говедо

кременни

ножове

и

(Bos primigenius)

стъргалки,

и пр.

кременни

еж разкрити и

отломъци,

както и

много дребни кости отъ животни, които тоrавашниятъ човtкъ
1) D. А. Е. Garrod, Excavatioпs iп the cave of Bacho Кiro, North-east
Bulgaria. American School of Prehistoric Research № 15, 1939, стр. 46 и следи .
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е разчупвалъ за изваждане на мозъка за храна. Животътъ на
мустерския човi,къ се е развилъ около входа и изхода на пе
щерит'l,. Около огнищата той е разчупвалъ кременнитi, ядра,
за да си приготви орждия, около тъхъ той е одиралъ живот-

J
(

\'(

Обр. 1. Планъ на пещерата ,Бачо Киро" до Дрtновския монастиръ. Защри
хованитt квадрати показватъ мtстата , гдето еж намtрени най-старитt кул
турни

останки.

нитi,, хранилъ се е съ месото имъ и се е покривалъ съ т'l,х
нитi, кожи.
И презъ следната, ореняшката епоха, чов1>къ не е напу
стналъ пещерит1>. Това се вижда и отъ многобройнитъ кул
турни останки отъ това време, открити не само въ по-горниtъ,
по-плитки пластове на пещерята Бачо Киро, но и отъ гол'l,мия

брой културни материали нам-врени въ кватернернит'l, пластове
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на споменатитъ по-горе, още четири наши пещери. На различни
мъста, било по-близо или по-навж.тре отъ входоветъ на тъзи
пещери, заедно съ многото зж.би и кости отъ пещерна мечка,
пещерна хиена, вълкъ (Canis lupus), куче (Canis sp.) пещеренъ
конь, носороrъ (Rhinoceros tichorhinus), мамутъ (Elephas primigcnius), дива свиня (Sus scropha), рисъ (Meles taxus) и пр. еж
намърени и културни останки на ореняшкия човъкъ, кре
менни

ножове

кость и

много

Обр.

2.

и

стъргалки,

камъни

за чукане,

орж.дия

отъ

разчупени кости отъ животни.

Планъ на пещерата Темната дупка до Карлуково.

Отъ всичкитъ петь пещери въ България, въ които еж
открити материали отъ ореняшката епоха, най-голъмъ интересъ
представя, безспорно Темната дупка до Карлуково 1). При раз
копаването на тази пещера, освенъ много кости и зж.би отъ
кватернерна фауна на различнитъ мъста изъ пещерния насипъ
еж

разкрити и извънредно много кременни ножове и стъргалки,

предмети отъ кость, каменни орждия, вж.глени, обгоръли кости
и пр. Тъзи материали еж. намърени на три мъста въ кватер
нернитъ наслати, главно по-близо до изхода на пещерата, на
дълбочина между 2·50-3 м. (обр. 2). Отъ тия разкопки се вижда,
че и ореняшкия човъкъ, както и неговиятъ предшественикъ
мустереца,

се

е

настанилъ въ началото

на

пещерата,

дето

е

било по-свътло, по-удобно и сухо. И тукъ човъкътъ около агни1 ) Р. Поп о в ъ, Пещерата Темпата дупка. София,
Известия на Бълr.

reorp.

д-во

1931,

стр.

13

и следи.
12
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щето е прекарвалъ своя мизеренъ животъ. Около оrнищетс,
човъкътъ е обчуквалъ своитъ орждия, правени отъ кремъкъ,
донасянъ изъ близката околность, тукъ той е разчупвалъ жи
вотинскитъ кости, за да изважда мозъка за храна и да си
прави отъ тъхъ орждия. На огъня човъкътъ е изпичалъ ме
сото на убититъ животни и е решавалъ де да отиде - за ловъ
за риба въ Искъра или по платото за коне.
Отъ
страни не

досегашнитъ
еж

издирвания

у

насъ

и въ съседнитъ

разкрити никакви сигурни остатъци,

възъ

основа

на които да се установи, че човъкътъ е продължавалъ да
живъе въ тази часть на Европа и въ края на стария палео
литъ. т. е. презъ солутрейската и мадленска епоха. Защо чо.
въкъ не е обитавалъ ю.-и. Европа презъ последнитъ две епо
хи? Това е въпросъ, на който съ положителность за сега
не

може да

се

отговори.

Много в-вкове земитъ ни еж били безлюдни и едва въ
началото на ново-каменната епоха, т. е. преди около 8000- 10000
год., пр. Хр., човъкъ отново се явява въ юга-източна Европа.
Появата на чо:въка птново по Долни Дунавъ, съвпада съ про
мъната на климата, флората и фауната. Климатътъ става като
съвремения,мъстото на ледницитъ се заема отъ иглолистнитъ
дървета, дребнитъ храсти и иглолистнитъ дървета отъ низи
нитъ се заематъ отъ джбови и букови гори, а на м-встото на
пещерната мечка, хиената, северниятъ

еленъ,

носорогътъ и пр.

идватъ обикновената мечка, вълкътъ, еленътъ, говедото и др.
Презъ новокаменната епоха човъкътъ е могълъ, освенъ
въ пещеритъ и навеситъ да живъе и навънъ, като си е пра
вилъ колиби. За съжаление, до сега у насъ не еж правени по
голъми разкопки, или системни проучвания нито въ пещеритъ
или

селищата на

открито

отъ началото на новокаменната епоха,

т. е. преди 4000-5000 г. пр. Хр., за да се установи начинътъ на
живота и типътъ на· жилищата отъ това време. Отъ повръх
ностнитъ проучвания на селището до Алтимирь (Оръховско) 1 )
и разкопкитъ при Мадара (Шуменско)2) се вижда, че човъкъ
тогава е избралъ за селища мъста изложени на слънце и въ
съседство съ изворъ или рtки. На тия мtста той си е гра
дилъ колиби, които еж били направени отъ плетъ и измазвани
съ глина. Каква форма еж имали, обаче, колибитъ, колко еж
били голъми и какво е било тъхното вжтрешно устроt%ство
не знаемъ, Знае се само че въ тъхнитъ колиби е имало огнища
и · нищо друго. Макаръ въ Мадара да се разкопа една голъма
часть отъ селището, тамъ не се нам-ври друго, освенъ много
кости отъ животни. изобилие отъ кременни върхове за стрели

и .;копия, кременни отломъци, предмети отъ кость, незначителни
1 ) В. ' Мико в ъ . Предисторически селища и находки
София , 1933, стр. 36.
2) Р. Поп о в ъ, Мадара, София 1935, стр. 86 и следи.

въ България,

Жилищата на предисторическия човtкъ въ България

179

глинени фрагменти отъ сж.дове, следи отъ огнища и останки
отъ мазилка на колиби.
Ако отъ първата половина на · новокаменната епоха у
насъ да не
еж. открити
никакви по-сигурни останки отъ I<O·
либи, то напротивъ отъ края на втората половина на тази
епоха или следъ 2500 год. пр. Хр., както у насъ, така и въ .
съседнитъ страни, особено въ Ромъния, южна Македония и ·
Тесалия еж разкрити голtмъ брой селища, въ които поr<рай
друrитъ материали еж. · намърени. отчае.ти) .мнqго добре запа
зени основи на колиби.

Обр.

3.

Селищната могила до Русе, обитавана презъ каменно-медната епоха ..

Отъ всички селища на втората половина на новокамен
ната епоха, най-добре еж. проучени така нареченитъ с ели щ ни
м о r или на каменно-медната епоха (обр. 3 ). Презъ тази епоха,
която обхваща времето отъ 2500-1800 гад. пр. Хр., земитъ на
югоизточна Европа отъ Моравия до Егейско море, отъ Украйна
до Тесалия, както и Мала-Азия, Месопотамия и Иранъ еж.
образували единъ голъмъ културенъ центъръ, съ така наре
чената рисувана керамика. Въ тази обширна область еж. жи
въки много народи, отъ различенъ етноложки произходъ 1 ).
Всички тия народи еж. водили осъдналъ животъ, занимавали
се съ земедълие, скотовъдство и търговия.
Отъ изследва
нията се установява, че въпръки общата имъ култура, всъки
отъ тtзи народи е ималъ особенъ начинъ на животъ, особенъ
1) В. М и к о в ъ, Предтракийското население на нашитt земи.
никъ въ честь на проф. А. Т. Иширковъ , София 1939. стр . . 12.

Сбор,
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видъ селища и различенъ типъ жилища.
митъ отъ източната половина

на

този

Обитателитъ на зе

културенъ

кр.жгъ, въ

който влизатъ и българскитъ земи, източно отъ Янтра и Их
тиманска Сръдна-гора, както и Сърско и Солунско, с.ж живъли
върху

ната

изкуствено

половина

се

укрепени

е

селища,

настанявало

а

населението

върху

малки

въ

запад

височини,

на

низки мъста или отчасти въ пещеритъ. Изкуственитъ селища
не с.ж нищо друго, освенъ, както и по-горе казахме, известнитъ
съ името "селищни могили·. Тъзи могили, за разлика отъ мно
гобройнитъ надгробни могили, които иматъ почти куполовидна

форма и размъри - диаметри отъ 8 -100 метра, при висо
чина 0·20-21 метра, иматъ форма на голъмъ пресъченъ ко
нусъ, при диаметри между 60-180 м. и височини отъ 2-15
метра. Докато у насъ се наброяватъ нъколко хиляди надгробни
могили, то до сега еж известни едва около 300 селищни моrили.
Ако надгробнитъ могили се сръщатъ навредъ по равнини,
стръмнини, височини, хребети и пр., то напротивъ, селищнитъ мо

гили се намиратъ изключително само въ низинитъ и то винаги
в·ъ съседство съ ръка и.ли изворъ. Селищнитъ могили се от
личаватъ отъ надгробнитъ и по това, че както около тъхъ,
така и по повръхностьта имъ, се намиратъ много глинени фраг
менти

отъ

с.ждове, животински

колиби и пр.

При

кости, пепелища,

разкопаването

вижда само пръсть, въ

много

на

мазилки

отъ

надгробнитъ могили

ръдки

случаи

примъсена

се

съ

дребни или по-едри камъни, и единъ гробъ, а при копане на
селищнитъ

могили

се

намира

пръсть, примъсена

кости отъ животни, мазилка отъ колиби, хромелни

съ пепель,
камъни

и

ИЗВЪНредНО ГОЛ'ВМО КОЛИЧеСТВО ГЛИНеНИ фрагменти ОТЪ СЖДОВе.
Всички тъзи материали показватъ, че този видъ могили не еж.

нищо друго, освенъ селища. Отъ разкопаването на селищ
нитъ могили се установява, че тъ еж се образували по след
ния начинъ: първитъ заселници еж избирали равно или слабо
наведено мtсто, въ което еж застроявали, въ зависимость отъ

броя на семействата, около 20-30 кжщички. Около всъка
кжщичка било натрупвано пръсть, така че к.жщичкитъ оста
ватъ наполовина въ земята . За да бжде запазено отъ напа
дения, както и отъ диви звърове, селището е било обграж
дано съ високъ насипъ отъ пръсть.
Въ така застроеното и
обградено селище е закипъвалъ животъ. Въ него се е рабо
тило всичко. Остатъцитъ отъ храна, пепель, фрагменти отъ
счупени сждове , кремъци, костп отъ животни, изобщо всичко
непотръбно е било изхвърляно или около кжщичкитъ или
върху околовръстния насипъ. Честит-в пожари еж унищожа
вали напълно цълото селище и обитателитъ му, вмъсто да го
напуснатъ

и да

се заселятъ другаде, еж донасяли отвънъ нова

пръсть, съ която еж заравнявали мъстата на опожаренитъ си
кжщи

и

върху

сжщия начинъ,

така

нови

изравнената

жилища.

плоскость

При

еж строили, по

повторното

заселване

и
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.крепостната ограда е била възобновявана. И така въ продъл
жение на 5-6 вtка, отъ последователното напластяване едно
върху друго на много поселения еж се образували селищнитъ
могили. Установено е още, че селищнитt могили на каменно
медната епоха както и всички други селища

били

напустнали

~ъ появата на първитъ

игли, плоски и овални брадви или брадви
отговаря на времето около 1800 г. пр. Хр. 1 )

Обр. 4. Глиненъ моделъ на колиба
отъ селищната могила до Салма
но во.

на това време еж

медни предмети
съ дупки,

Обр.

5.

отъ

с ~ лищната

-

което

Глиненъ моделъ на колиба
могила

до

Салма

ново.

Много отъ селищнит·.в могили, като тtзи при Кубратъ
(Балбунаръ), Караново (Н.-Загорско), както и нъкои могилни
селища въ Тесалия, еж били укрепявани и съ камъни. Особено
интересна въ това отношение е могилата при Караново 2). При
разкопаването на това селище, на нtколко мъста изъ перифе
рията се откриха останки отъ крепостни стени. Тъзи останки
така бtха разположени една спрямо друга, че съ положител
ность може да се твърди, че могилата е била обградена съ
три пояса крепостни стени, отъ които първата се е нами
рала въ периферията, втората - къмъ сръдата, а последната въ най-високата часть. Какви височини еж имали крепостнитъ
стени, не може да се установи, но широчинитъ имъ еж били
между 0·90-1 ·10 м. Тъ еж били правени отъ rолъми бигорни
каменни блокове, които еж донасяни отъ близката Сръдна-гора.
Камънитъ еж редени единъ до р.ругъ и единъ върху другъ
безъ каквато и да е спойка. Въроятно между тъхъ е била
пJСтавяна

глина.

1 ) В. Ми к о в ъ, Предтракийското
2) В . Мико в ъ, Селищна могила

стр.

152.

население, стр. 11.
до Кара ново , И. Г. Д, кн.

V, 1937,
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Отъ колко колиби се е състояло едно укрепено селище,
мжчно

може

да

се

каже

съ

положителность, тъй

като не

всички колиби въ едно селище еж еднакво гол-вми и не всички
еж. на еднакви разстояния една отъ друга. · Но до колкото

- може

да

се

предположи,

въ

едно такова селище е имало около

а може би и повече жилища.
Отъ разкопанит-в у насъ, както и въ Ромъния, селища на
това време се вижда, че колибит-в, почти безъ изключение еж.
имали правож.гълна форма. Т-в еж. имали дължини около 4-5

20-40,

метра, при ширини 3·50-4·50 м. При разкопаването на могил
нит-в селища при Салманово (Преславска ок. 1 ), до Русе 2), Ку
братъ 3), Караново, Заветъ (Айтоска ок. 4 ) и др. се вижда, че ко
либит-в еж. били строени по следния начинъ: Въ четирит-в ж.гли
на единъ правож.гълникъ съ приблизителни разм-ври 4-5 Х
З·БО-4·50 м. ориентиранъ съ дългит-в си страни отъ северъ

къмъ югъ еж. били забивани по-дебели дж.бови колове (дупки отъ
каквито еж. открити при Кубратъ Караново, Заветъ, Юнацит-в

(Пазарджишко) и др.), между които на разстояние отъ

0·80 -

1· 1О

метра еж. били побивани тънки колове. Съ четири дър
вета еж. били съединявани горнит-в крайща на ж.гловит-в
колове, като върху по-кж.сит-в страни на така образувания
правожгълникъ е билъ прикрепеванъ фронтоненъ покривъ.
Приготвения по този начинъ скелетъ, на южната страна на
който е било оставено м-всто за врата, е би.11ъ преплитанъ съ
тънки пърти, които еж. били измазвани отвънъ и отвж.тре съ
глина, прим-всена съ слама. Измазването е ставало постепенно,
т.

е.

презъ

интервали,

нуждни

за

да

засъхне

по-старата

ма

зилка. Най-после еж. били измазвани, приготвенит-в въ колибата
м-вста за огнището и мелницата, както и подътъ. Следъ пъл
ното засъхване на мазилката, колибит-в отвж.тре еж. били на
пълвани съ дърва каквито еж били нареждани и наоколо,
с.чедъ което дърветата еж. били запалвани. По този начинъ
колибит-в еж били изпичани и еж ставали по устойчиви. А че
действително колибит-в еж били изпичани се вижда отъ гол-в
мит-в равном-врно изпечени глинени фрагменти отъ мазилка,
каквито еж. открили въ всички селищни могили.
Каквито и
пожари

да ставатъ, при които често еж. били деформирани
затрупанит-в въ колибит-в глинени сж.дове, невъзможно е да
се изпекатъ отд-влнит-в фрагменти така, както при нарочното
опожаряване.

За да бж.датъ колибит-в по-устойчиви

1) Р. П о п о в ъ. Предисторическата
ИАД., кн. IV, 1914, стр. 148 и следи.
2)

музей

Д. Кост о в ъ .

1922-1925,
3)

1926/27,
4)

стр.

Денева

и главно въ т-вхъ
могила при Салманово

Предисторическата могила при

Русе. Год .

Нар.

57-71.

В. Мико в ъ. Селищна могила при Балбунаръ ИАИ.
стр. 251-284.
Непубликувани материали въ Народния музей .

кн.

IV,
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презъ зимата да бжде по-топло и презъ лътото по-хладна,
отвънъ стенитъ имъ до наполовина еж били затрупвани съ
пръсть. Насипани по този начинъ наоколо съ пръсть, колибитi,
еж изглеждали,

като полу

въ земята и еж

наподобявали на

така нареченитъ бурдеи. Колибитъ и въ Ромънскитъ се
лищни могили с.ж били правени въ земята 1). Че действително
колибитъ с.ж били полу въ земята се вижда и отъ следното:
при срутването на колибитъ, мазилката отъ стенитt е падал
върху пода, а не навънъ, както би трi,бвало да се очаква, ак
колибитt с.ж били строени наравно съ околния теренъ. Особен
добре това личеше въ могилата до Заветъ. Тукъ въ единъ
профилъ отъ 0·90 до 1 м. дебелина отъ мазилка на разрушена
колиба се разграничаваха много добре червенитъ - изпечени
мазилки отъ източ;,ата и западнитъ стени, отъ черната на
сипвана пръсть. Отъ запазенитt стени ясно се виждаше, че
колибата по- рано е била изпечена и следъ това е била наси
пвана пръстьта, а не обратно. Ако се приемеше, че колибитъ
с.ж били изпичани следъ насипване на пръстьта, то въ такъвъ

случаи, тръбваше външната, затрупана съ пръсть часть на
стената да е слабо или никакъ не изпечена, а тя е така изпечена, както и

всички

други

.·

части.

,.

Преди да б.ждатъ напълно готови за живъене, колибитъ
с.ж били измазвани отnънъ и особено отгоре съ по финна
г.1ина, главно хума. Дори въ нъкои колиби, като отъ сели

щната могила до Султанъ (Поповско), в.жтрешностьта на една

колиба е била украсена съ бtли, черни и червени тъсни пояси2 ).

Qy„

досегашнитt разкопки

още не

е установено, какъ

се е слизало въ полусутереннитъ кжщички, по ст.жпала или
чрезъ дървени стълбички.
Съ положителность 1 обаче, се знае,
че всtка колиба се е състояла отъ едно отдъление, което,
както вече казахме е имало право.жгълна форма.
А че дей
ствително колибитъ въ селищнитt. могили на каменно медната
епоха с.ж имали право.жгълна форма с.ждимъ не само по мно
гобройнитъ останки, открити въ тъзи селища , но и по-голt.У1ИЯ
брой глинени модели на колиби, разкрити при разкопаването
на нtкои могилни селища у насъ, въ Ромъния и д:ругитъ

области, дето е била разпространена рисуваната керамика. Отъ
всички глинени модели, намtрени до сега въ земигt на Долни
Дунавъ, най-интересенъ е моделътъ отъ Коджа Дерменската

могила 3 ), който ни дава ясна представа за жилището на могил
нитъ обитатели по това време. Моделътъ има височина 29·5
см., дължина

42·5

см., и ширина при основата 19 см. Стенитt
преминаватъ непосръдствено

на модела с.ж отвесни и отгоре

1 ) V 1. D u m i t r е s с 11, Foui\les de Gumelnitza, Dacia II, 1925, стр . 39.
2 ) В. Мико в ъ, Могилата при с. Султанъ (Поповско) Год. Нар. М.

1922/25,

стр.

46.

3) Р. По n о в ъ, Коджа-Дерменската могила при гр . Шуменъ ИАД,
ки.

VI 1916/18,

стр.

134.
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въ фронталенъ покривъ.

Върху предната

и западната стен&

има по една, а върху дветъ странични-по две крж.гли дупки,
съ диаметри около 7 см. Стенитъ, украсени съ инкрустиранъ

орнаментъ, еж. били боядисани съ червена боя, отъ която
обаче еж запазени слаби следи. Върху пода на колибата има
единъ почти правож.гъленъ отворъ, значението на които мж.чно

може да се обясни. Отъ този, както и много други модели на
коJ1иби се вижда преди всичко, че колибитъ въ селищнитъ
могили

еж

имали

вож.гълна форма,
тоненъ покривъ
къмъ

едната

пра

фрон

и врата
отъ

по

кжситъ страни. Вижда
се още, че нъкои отъ
колибитъ ще да еж има
ли

прозорци,

и

освенъ

отвжтре нъкои кж.щич
ки еж. били украсявани
и отвънъ, обр. 6.
Въ всъка колиба
е имало огнище и мъ
сто за мелницата. Огни
щето

въ

се

е намирало или

единъ отъ

ЖГЛИТ'В

Обр. 6. г.~иненъ моделъ на колиба отъ Еоджа- или наблизо до него, но
дерменската могила при Шуменъ.

винаги непосръдствено
до една отъ стенитъ
( обр. 1О). Обикновено огнището е по високо отъ подовата ма
зилка, дори понъкога, както въ една колиба отъ могилата до
Коджа-Дерменъ, то е съ около 30 см. по високо отъ пода.
Огнищата еж. имали кржгла или елипсовидна форма, при раз
мъри между 0·80-1 м. въ диаметъръ. Въ повечето случаи тъ
еж били обграждани съ високъ отъ 5 до 15 см . глиненъ поясъ.
Въ нъкои колиби, този поясъ се състои отъ единъ кржгъ
камъни, измазани отъ всъкж.де съ глина. Основата на огни
щата се състои отъ тънъкъ отъ 7 до 12 см. пластъ отъ ча
I<ълъ, върху който следва една тънка, отъ 3 - 6 см. глинена
мазилка. Въ много отъ огнищата, вмъсто чакълъ е билъ по
ставянъ единъ тънъкъ пластъ отъ начупени глинени фраг
менти

отъ

сждове,

върху

които

следва

тънка

мазилка

отъ

глина. Имали ли еж колибитъ отъ каменно медната епоха
кумини или димътъ е излизалъ презъ вратитъ не се знае.
Винаги около огнищата се намира пепель, вжглени, много гли
нени части отъ сждове и цъли сждове, животински кости и пр.
Въ съседство съ огнището е била и мелницата. Тя е
направена сжщо така на по-високо мъсто и има форма на
подкова, обградена съ мазилка , висока между 6 20 см. и
дебела отъ 7-15 см. при диаметри 80/60 см. Подътъ на мел-
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ницата е добре изгладенъ и изпеченъ. Въ срtдата се е нами
рала до.•шата, по-голtма часть отъ хромелния камъкъ, а върху
последния е билъ поставенъ по-малкия камъкъ, съ който се
е разтривало зърното. Отъ досеrашнитt разкопки въ се~ищ
нитt могили у насъ, най-добре запазена мелница е открита в,ъ

могилата Коджа-Дерменъ, при която освенъ
е намtрено и овжглено брашно

Обр.

7.

овжглено жито

( обр. 7) 1 ).

Мелница отъ селищната могила Коджа-дерменъ.

Какви други удобства е имало въ тtзи колиби не се
знае, но безпорно ще да е имало и мtсто за пазене на ожъна
титt класове. Въ единъ отъ .жгшпt на една колиба, открита
въ

културния

пластъ

отъ

каменно-меднатв

епоха

въ

могилата

до Караново, се нам:tриха голtмо количество класове отъ
жито 2). Това показва, че обитателитt на селищнит-в могили
еж

практикували

висока

класовет-в, само когато

жетва

е

и

ставало

зърното

нужда.

е

Въ

изваждано

отъ

колибит-в ще

да е има.1ю и м-вста за държане на с.ждове.
На тази мисъль
ни навежда обстоятелството, че почти въ вс-вка колиба се на
миратъ гол-вмъ брой глинени сждове, които безъ друго ще
да еж били поставяни върху дървени полички или ще да еж
били свързани съ тънкJ,1 върви, остатъци отъ каквито еж на
м-врени въ могилит-в до Салманово 3 ) и Заветъ 4 ). и закачвани
по стенигt.
1 ) Р. Поп о в ъ, ИАИ, стр. 76.
2 ) В. Мико в ъ, Селищната могила до Кара ново, стр 164
3 ) Р. П 011 Ol! ъ, Предисторическата Денева могила, ИАИ, стр.
4) Непубликувани материали въ Народн11я музей .

218.
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Ако обитателитt на нашитt земи презъ каменно-медната
на изтокъ отъ Янтра и ихтиманска Срtдна гора еж.
живtли върху моrилни селища, то населението на западъ отъ

епоха

тази граница, за чийто етнически произходъ нищо положително
не

може

да

се

каже,

се

е

заселвало

или

върху малки

висо

чини, какъвто е случая съ селищата въ Кайлъка до Плtвенъ,
до Садовецъ (Луковитско) Г. Кремена и Криводолъ (Врачанско)
и др. или е жинtло на малки групи въ низкитt мtста, като

Обр.

8.

Пещерата Проходна до Кар.~уково .

.

до Витболъ (Видинско ), до Б. Слатина, Баховица _и Дрtновъ
(Ловчанско), Кремиковци, Курило, Г. и Д. Боrоровъ и Илиенци
(Софийско), Смолско (Пирдопско ), Мурслево (Дупнишко) и
пр. За съжаление, обаче, нито едно отъ последнитt два типа
селища

не

е

разкопавано,

за

да

се

установи,

отчасти

поне,

формата на жилищата на това време. Отъ случайнитt раз
копки, направени въ селището до Криводолъ се вижда, че и
въ тtзи поселения, кжщичкитt еж правени почти по сжщия
начинъ, съ колове, пърги, мазилка и пр., както въ моrилнитъ
селища. По отношение на тtхната форма, голtмина и вж. трешно
устройство, нищо не може да се каже.

За жилищата въ открититt селища, знаемъ еж.що така, че
тt еж правени отъ колове, пърти и слабо изпечена мазилка и
нищо

повече.

До като по-голtма часть отъ населението презъ каменно
медната епоха е живtло върху укрепени селища, друга - върху
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височини или открити мъста, то трета, незначителна часть - е
използвало пещеритъ. Презъ това време, безъ изключение,
всички по-достжпни пещери у насъ като: пещерята Топля до
Голtма-Желъзна (Троянско), Моравица до Гложене (Тетевен
еко), Байова дупка до Тетевенъ, Деветашката и Лжженската пе
щери (Ловчанско), пещеритъ около Карлуково (Луковитско),
Кунино (Бъло-Слатинско ), Дуплякъ (Врачанско ), Търновскитъ
пещери, пещеритъ около Дрtновския монастиръ, пещерята до
Еменъ (Търновско)1) и пр., еж били обитавани. Отъ разкоп•
китъ и изследванията направени въ горнитъ пещери · се вижда,
че човъкътъ и презъ това време се е настанявалъ въ предната,
по- суха часть. Тукъ той покрай незагасващия огънь се е хра
нилъ, приготвелъ си е орждия, стривалъ е зърното, изобщо
всичко се е вършило наблизо около огнището Сега вече чо
вtкътъ е билъ спокоенъ, сигуренъ въ своя животъ: той е ималъ
по-усъвършенствувани
орждия за отбрана и по-безопасни
съперници - обикновената мечка, вълкътъ, глиганътъ и др.
Въ началото на бронзовата епоха или приблизително около
г. пр. Хр. населението отъ всички видове селища не само
въ българскитъ земи, но на цълия Балкански полуостровъ е
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било принудено да напусне своитъ огнища. Откъмъ Карпа•
титъ се надига единъ -войнственъ, съ друга култура народъ,
който отъ единъ пжть се спуска презъ Влашката равнина,
преминава Дунава и Стара-планина и достига до Пелопонезъ.
Подъ напора на този народъ, който туря край на рисуваната
керамика, по-голъмата часть отъ старото население напуска полу
острова и с·е заселва въ Мала-Азия 2 ). Новиятъ народъ, който
заема земитъ отъ Карпатитъ до Егейско море и отъ Черно
до Адриатическо море, еж били тракитъ 3). Тракитt, които,
както е известно, се дълили на много племена, еж били земе
дълци, скотовъдци и добри ловци. Тъ се настаняватъ не само
покрай ръкитt, изворит-в и равнинитъ, но и въ богатитъ съ
дивечъ предпланински мъста.

Дошли въ началото на бронзовата епоха, тракитъ пре
живъватъ съ това име до къмъ IV-V в. сл. Хр., когато тъ
били окончателно романизирани, погърчени и главно пославя
нени. Въ различнитi, времена на тtхната дълга история, тра
китъ еж живъли на различни мtста и еж имали различни ви
дове жилища. Презъ първия и втория периодъ на бронзовата
rпоха. т. е. между 1800 - 1200 г. пр. Хр. тъ, както и тtхнитъ
предшественитi, еж строили укрепени селища, т. е, селищни
могили, настанявали еж се върху височини или еж живi,ли на

открити мi,ста въ малки разпръснати махли или въ пещери.
Презъ края на бронзовата епоха до покорението на тракитъ

1)

В. М и к о в ъ, Предисторически селища и находки, стр.

25 и следи•

2) В . Мико в ъ, Предтракийското население, стр. 12 .
3) В. Мико в ъ, Тракитt. Презъ вtковетt, София, 1939, стр.

34 и следи.
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отъ

римлянитt,

т. е. между

г. пр. Хр. до около Ро
ждество Христова, тt
еж.
живtли въ открити села, въ

1200

укрепени

въ

височини,

градове,

каменни

стени

пещери

и

върху наколни жилища. Презъ
римска епоха тракийското на

селение е живtло въ добре
уредени по римски образецъ
села

[tJ !!!

...<З) ....

и

градове.

Въ разкопанитt изъ Южна
България
селищни
могили,
обитавани презъ бронзовата
епоха до Св. Кирилова (Ста
ро-Загорско), i{ араново (Ново

~~=·==~1
J}~

Загорско), Карнобатъ и Юна

.
···········• ·.•···············;...........................

~ G)(.}

-..........

Сй)

[J

цитъ (Пазарджишко), 1 ) както
и въ могилитt до Михай
лова (Старо-Загорско), Загор
ци (Ново-Загорско). Перущи
ца2) и др., се вижда, че нtкои отъ по•старитt могилни
селища еж. били заселени и

отъ тракитt. Но освенъ ВЪР ·
ху

старитt

·селища,

други

тракийски племена еж се за
селвали покрай изворитt и
р·вкитъ и по сж.щия начинъ
както и тъхнитъ предшестве
ници

еж.

строили

укрепени

съ пръсть селища. Отъ раз
копаването на селищнит·в мо

гили до "Веселинова
ско ), Караново,
пр.

се

вижда,

(Ямбол

Юнацитъ
че

съ

и

малки

изключения, жилищата на тра

китъ презъ бронзовата епоха
не

се

щата

отличаватъ

на

отъ

жили

по-старото, предтра

кийско население.

1) В. М и к о в ъ,

Обр. 9. Разпредъление на ' различнитъ
форми глинени сждuве въ пластоветъ
а селищната

могила

до

Веселиново.

Разкопки

въ

селищната могила до Веселиново,
ИЛИ., кн. XIII 1940
(подъ
пе
чатъ).
2) Непубликувани материали въ
Софийския и Пловдивския Народни
музеи.
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Отъ тритt. разкопани

селищни могили, по-интересни

жи

лища се намt.риха въ могилитt. до Веселинова и Юнацитt..
Въ дебелия 5 метровъ културенъ насипъ до Веселинова, обр. 9,
се разкриха два вида колиби: едни градени по-слабо, съ не

N

s

Обр.

1О.

Планъ на една отъ колибитt, заедно съ огнището и мелницата отъ
селищната могила до Веселиново.

Обр.

11.

Разрtзъ на огнището отъ колибата на обр.

10.

добре изпечена мазилка и по-бедна обстановка и други

-

пра

вени много здраво, грижливо, съ добре изпечена мазилка · и по

добра вж. трешна уредба. Но общо взето и двата вида колиби
по форма и разпредt.ление не еж. се различавали единъ отъ другъ.
Първитt., по-бедни колиби се срt.щатъ само въ гор
нитt., дълбоки до 1·50 м. пластове. Tt. иматъ правож.гълна
форма при размt.ри: ширина между 3·60 до 4·50 м. и дължина

В. Миковъ
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отъ

4·10

до

м.

5

Колибитъ еж. правени по сж.щия начинъ, съ

колове, преплетени съ пърти и измазани отъ вънъ и

отъ

вж. тре

съ глина, примъсена съ слама. Следъ засъхване на мазилката,
колибитъ еж. били слабо изпичани. Насипвано ли е около ко
либитъ пръсть, както това е въ селищата на каменно-медната
епоха или тъ еж. правени наравно съ околната плоскость, не
бъ възможно да се установи. Вратитъ на колибитъ еж. се на
мирали на по-тъсната или по- дълга, южна или източна · страна.
Кж.щичкитъ еж. имали само едно отдъление, съ огнище до
една отъ стенитъ и въ съседство съ него м·всто за мелницата.
Както огнището, така и мелницата еж. правени по най-простъ
начинъ, съ равна и добре изгладена мазилка. Огнището се
от личава по това, че
повече

разчупени

около

него

се

глинени сж.дове,

намира
а

пепель, вж.г лени и

мелницата

-

по

хромел

нитъ камъни или овж.г леното жито.
Вториятъ типъ колиби, които се откриха въ пластоветъ
подъ 1·50 м. 1 ) до къмъ основата, еж. правени, както вече ка
захме, по-внимателно, по-здраво и еж. били полу въ
земята.

Тъ еж. строени по сж.щия начинъ,

както колибитъ въ по-ста

ритъ селища, съ тази разлика, че отъ дветъ страни на ж.гло
витъ колове, както и до коловетъ, които образуватъ вратитъ,
еж. били поставяни по два или три камъка (обр. 10). И тукъ кж.
щичкитъ еж. имали фронтоненъ покривъ и правож.гълна форма
при ширина 3·60-4·50 м. и дължина отъ 4·10-5·30 м. Огни•
щата въ тъзи колиби, които еж.що така се намиратъ въ единъ
отъ ж.глитъ или до една отъ стенитъ иматъ малко по-друго
устройство. Тъ еж.що така еж. се намирали на по-високо ниво
отъ подовата мазилка, иматъ крж.гла или елипсовидна форма
при диаметри между 0·70-0·90 м. 11 еж. били обградени съ
единъ високъ около 8 до 12 см. и дебелъ отъ 6-10 см. гли
ненъ поясъ. По-голъмата часть отъ огнищата се състоятъ отъ
единъ тънъкъ слой чакълъ, следъ който идва единъ слой
глина, върху нея следва тънъкъ слой пъсъкъ и най-отгоре надупчена съ голъмъ брой малки дупчици изпечена глина, обр. 11.

Направенитъ

по този

начинъ огнища задържатъ за по-дълго

време топлината. Въ други огнища, вмъсто чакълъ, глина и
nъсъкъ еж. били поставяни глинени фрагменти отъ сж.дове.

Мелницитъ,
могили

на

и тукъ както при

каменно-медната

колибитъ отъ селищнитъ

епоха, еж.

направени

мъста еж.що така въ съседство съ огнищата
ковообразна форма.

При разкопаване на
различни дълбочини въ

криха

отъ

основи

отъ

бронзовата

9

много

епоха

на

по-високи

и иматъ

под

селищната могила до Юнацитъ, 2) на
метровия културенъ насипъ

се раз

колиби. Отъ запазенитъ въ пласта

основи,

се вижда, че колибитъ и отъ

1 ) В. Мико в ъ, ИАИ., ХШ (подъ печатъ).
2) Непубликувани материали въ Пловдивския Народенъ музей.
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това селище по начинъ на rрадежъ, форма и rолtмина не се
отличаватъ отъ колибитt на до тукъ разrледанитt селища.

\.
1

••
• ••
•• •
•
Обр,

12.

Планъ на колибата съ означение на огнището, мелницатаJи мtстото
за храна въ селищната могила до Юнацитt.

Отъ всички основи, разкрити въ могилата при Юнацитt, най
интересни еж. основитt на една колиба, намtрена на дълбо-

В . Миковъ
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чина

5·20

м.

Колибата, "която

е

ориентирана

съ дългитъ си

страни отъ изтокъ към.ъ · западъ, има почти правожгълна форма,

при дължина около 7·90 м. и ширина на източната стена 4·30
м., а на западната 4·70 м. Тя е направена отъ дебели колове,
основитt на които еж съединени съ двойни греди (обр. 12).
Надъ гредитt е имало плетъ и глинена мазилка, която е била
примъсена съ слама. Отъ къмъ с .. з. си страна, колибата е
имала широко, добре измазано предверие, чрезъ което се е
влизало въ едно по-малко отдъление, отдълено чрезъ тънка
стена отъ второ - по голъмо помъщение, Въ по-малкото отдъ
ление се вижда единъ кржгъ, образуванъ отъ изгниването на
деветь колове, които вtроятно ще да еж били преплетени съ
пърти. Това мtсто не ще да е служило за друго, освенъ за
пазене на храна. Отъ по-малкото отдъление се е влизало въ по
голtмото, чрезъ тъсна врата. До източната стена на послед
ното отдъление е огнището, което има кржгла форма и повече
вд.'1ъбната, отколкото равна основа. Подъ горната мазилка на
огнището имаше единъ дебелъ пласть отъ чакълъ. До огни
щето е мелницата, която е обградена съ високъ глиненъ поясъ
и която за разлика отъ всички познати мелници на бронзовата
и каменно-медната епохи, има почти кржгла форма.
При разкопаването на Небетъ-тепе въ Пловдивъ еж раз
крити основи на колиби, правени по сжщия начинъ, както ко

либитъ до Веселинова и Юнацитъ. Огнищата еж имали елипсо
видна или кржrла форма при диам. 0·70/0·80 м. и еж били
направени по сжщия начинъ, както огнищата при Юнацитъ. 1 )
До сега у насъ не е разкопано нито едно селище отъ
бронзовата епоха отъ Северна България, затова и нищо не
можемъ да кажемъ за жилищата на тракийскитъ племена,
живъли между Дунава и Стара-планина не само презъ бронзо
вата, но и презъ желъзната епохи.
Въпръки всички издирвания, до сега въ днешнитъ бъл
гарски

земи

не

ново-каменната

еж

или

открити

следи отъ

каменно-медната

наколни

жи11ища

отъ

епохи.

При изчистването на Девненското езеро, до с. Страши
мирова (Варненско) еж били намърени много колове отъ над
езерни жилища. Отъ с 1:. бранитъ материали се вижда, че тра
китъ презъ бронзовата епоха еж строили и накол н и жилища. 2 )
Наколни жилища еж открити и при прокопаването на ка
нала между Атанасовското езеро и Черно море, северно отъ
Бургасъ. Какво пространство еж заемали тъзи селища, каква
форма и голъмина и какво е било вж трешното устройство на
жилищата

не

знамъ.

По всички краища на днешнитъ български земи ' еж от
крити следи отъ много селища и градища, обитавани отп тра-

1) Д. Цон
1938 r., стр. 4.

ч ев ъ. Приноси къмъ старата история на Пловдивъ. София,

2) Непубликувани материали въ

Варн е нската музейна сбирка .
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кит-в презъ края на бронзовата и цълата желъзна епохи. Но .
тръбва и тукъ да се отбележи, че нито едно отъ този голъмъ
брой поселения

не

е разкопавано,

за да се установи, отчасти

поне, устройството на тракийскитъ жилища отъ това време.
Отъ проучвани11та на тракийскитъ селища на късно бронзовата
и желtзна епохи, каквито еж открити при Кутово (Видинско),
Орtхово, Галиче (Орtховско), Върбовка (Севлиевско), Нов
градъ (Свищовско), Горна-Монастирица (Бtленско), Гърчиново
(Поповско), Дуванли tПловдивско), Мезекъ, Дервишка могила
и Младиново (Свиленградско) , Черепово (Харманлийско), Орt
шецъ (Елховско) и мн. др., се вижда, че тракитt еж. имали села,
които еж се състояли отъ отдtлни махли съ разпръснати
кж.щи. Какъ еж. изглеждали тtзи кж.щи не ни е известно, но
отъ краткитt съобщения на старитt автори знаемъ, че „ тра
китt еж имали села съ разпръснати кж.щи, които заради овцетъ

еж. били обградени съ високи колове". Други отъ старитъ
автори казватъ, че населението въ Добруджа е жив·ьло въ
бурдеи, а беситt еж били .колибари".1) Отъ Траяновата ко
лона се вижда, че дакийскитъ селища еж. били заграждани съ
стоборъ отъ колове, че кжщитt еж отъ дъски, заковани една
върху друга съ гвоздеи, съ дъсченъ фронтоненъ покривъ и
съ прозорци. 2 ) Нtкои отъ кжщитъ еж. издигнати върху колове
и напомнятъ на наколнитъ жилища.
Отъ разкрититъ на много мъста изъ Родопитt, Сакаръ-пла
нина и Срtдна-гора тракийски крепости, като при Гьозъ-тепе,
Кърджал!iи, Долно-Брtстово (Хасковско), Вълчеполъ (Курту

ленъ), Мезекъ, Дервишка могила и Орtхово (Свиленградско),
Главанъ и Черепово (Харманлийско), Негушево (Новоселско ), Не бетъ-тепе и Джендемъ-тепе въ Пловдивъ се вижда, че тракитъ
еж градили върху малкитъ по-трудно достжпни височини и кре
пости. Тракийскитъ крепости еж били правени отъ недобре издt
лани камъни, между които вмtсто хуросанъ е поставяна глина.
Въ съседство съ крепоститъ или въ самитъ тtхъ, какъвто е
случаятъ съ крепостьта до Вълчеполъ, е имало и каменни по
стройки, вtроятно кж.щи. И старитъ автори споменуватъ за

тракийски крепости 3). И отъ Траяновата колона се вижда, че
тракиитъ еж имали крепости. Така въ едно отъ изображе
нията на Траяновата колона се вижда укрепление, "което зат
варя една долина; четирижгълна сграда отъ правожгълно издъ
лани камъни съ плосъкъ покривъ, крайщата на който се изда
ватъ нагоре ; на лtвата страна сградата има висока порта, отъ
дветt

страни

Другаде се

на

която почватъ колове свързани съ плетъ".

вижда планинска крепость, чиито стени

дtлани камъни

и еж. снабдени съ зжбци

и

еж

сводеста

отъ

порта.

1) Г. И. К а цар о в ъ, Битътъ на старитъ траки, споредъ класическитъ
писатели. Сб. А. Н., кн . I, 1914, стр. 16.
2) lbld. 16.
3)

Г. И. Кацаровъ, стр.

Известия на Бълг . геоrр. д-во

16- 17.
13
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Въ едно друго изображение е представена масивна крепостна
стена,

съградена

врата,

надъ

етажъ има

отъ квадратни камъни,

която

е

изградена

два малки пршюрци,

въ дtсно

двуетажна кула;

-

въ горния

се

вижда

въ

единъ

долния

голtмъ.

Фронтонниятъ покривъ на кулата е отъ греди •и дъски.
До селата Долно-Левски (Панагюрско), Студена (Софий
ско) и Каменикъ (Дупнишко) еж открити слаби следи и отъ

Обр.

13.

Остатъци

отъ 'тракийска крепостна стена

до

наколни жилища. Но и на тtзи извънредно
не

еж.

правени не

само

разкопки,

но

не

еж.

с. Долно-Брtстово

интересни мtста
предприемани

и

никакви проучвания. Отъ събранитt остатъци се вижда само
че презъ старата желtзна епоха т. е. около 7 до 5 в. пр. Хр.
н·вкои отъ тракийскитt племена еж живtли върху наколни
жилища. Ако сж.димъ по сведенията на Херодота, изглежда,
че и други тракийски ш1емена еж. живtли върху наколни жи
лища. Ето какъ той описва наколнитt жилища на пеонцитt
върху езерата Керкинитесъ (Тахино) и Прасиасъ (Бутково):

,,Tt

(пеонцитt) живtятъ въ самото е;3еро по следния начинъ:

въ срtдата на езерото стоятъ свързани скели върху високи
колове; къмъ тамъ води отъ сушата само· единъ мостъ. Ко
ловетt, върху които стоятъ скелитt, въ старо време били
поставяни отъ гражданитt задружно, но следъ това опредt
лили да се поставятъ така: всtки, който се жени, донася за
всtка жена по три кола отъ планината, която се казва Орбелъ
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(вtроятно Бtласица) и ги поставя (въ езерото); всtки обаче
взима много жени. Тамъ тt живtятъ по следния начинъ:
всtки има върху скелята една колиба, въ която живtе, и
единъ капакъ презъ скелета, който води долу въ езерото.
Малкитt деца

връзватъ

за

крака

съ вжже,

отъ

страхъ да

не се търколятъ долу. На конетt си и на добитъка си да
ватъ за храна риба; тя се вжди въ такова голtмо количество,
че ако нtкой отвори капака и спустне съ вжже една праздна
кошница и следъ малко я извлече навънъ тя е пълна съ риба 1 ).

.

Между

материалитt

отъ

каменно-меднаJ·а

и

бронзова

епохи, -намtрени въ Деветашката пещера, въ Сухи печъ до
Долни-Ломъ и Магурата до Рабиша (Бtлоградчишко) .еж открити
и останки, отъ които се вижда, че тракитt и презъ желtзната

епоха еж обитавали нtкои отъ пещеритt. Споредъ Павлинъ
отъ Нола, беситt и къмъ lV в. сл. Христа еж живtли въ
пещери 2 ).
Римското

владичество коренно

вота,

на

видътъ

селищата

и

промtня

жилищата

начина

не

само

на жи
между

тракитt, но и въ всички земи, дето се е простирала римската
власть.

L'HABlTAT DE L'HOMME PREНISTORIQUE EN BULGARIE.
(R

е

s u m е)

Les premieres iпdications sur !а presence de l'homme en
Bulgarie se rapportent au Moustierien. А cette epoque-la on
habltait les grottes, comme c'est le cas avec !а grotte de Drenovo. Pendant 1'Aurignacien l'homme prehistorique а continue
а peupler les grottes. On connait cinq grottes 011 l'on trouve les
traces de l'homme arirignacien. On n'a aucune trace de l'homme
solutreen et de l'homme magdalenien en Bulgarie.
А l'epoque neolithique l'homme а peuple поп seulement les
grottes et les abris, mais aussi la campagne, en construisant des
maisons primitives. Au Neolithique inferieur l'homme а prefere
les endroits eпsoleilles pres des sources et rivieres, 011 i1 а construit des hameaux, dont оп connait seulement les traces, mais
поп pas la forme.
Оп coпnait beaucoup mieux 1' habltat humain
de l'epoque eneolithique. Les traces de cet habltat se presentent
aujourd'hui sous la forme de tells, а diametre de 60 а 180 metres
et hauts de 2 а 15 metres. On connait en Bulgarie а peu pres
300 tells, toujours dans les plaines, pres des rivieres et des
sources. Ces tells contenaient de 20 а 40 hameaux, par fois
1)

2)

Г. И. Кацаровъ, стр.
IЬid., стр. 16.

15-16.
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meme plus. Ces hameaux etaient de forme quadrangulaire, longues
de 4 а 5 metres, larges de 3 m 50 а 4 m 50, orientes generalement Nord-Sud. On connait !а forme de ces hameaux поп
seulement des fouilles, mais aussi des modeles qu'on trouve dans
les tells (V. fig. 4, 5, 6 dans le texte bulgare). Dans chaque
hameau il а eu un foyer et une place pour le moulin а main.
А !а meme epoque les grottes etaient aussi habltees.
Les Thraces а l'epoque du bronze, 1800-1200 av. J. Chr.,
peuplaient aussi les tells, ou dans des habltats disperses ou blen
meme dans les grottes. Les hameaux ne se distingaient pas
beaucoup des hameaux de l'epoque eneolithique. On aper<;oit
seulement les premiers essais d'une segmentation de l'espace
interieur (V. fig. 12). Les Thraces connaissaient aussi les habltats lacustres. Ils ont construit meme de forteresses. Meme а
cette epoque l'homme а continue а peupler plusieures grottes.
La domination romaine а transforme au fond l'habltat des
Thraces en Bulgarie.

V. Mikov

Приноси къмъ морфологията на
Западнитrь Родопи
Отъ

'

Димитърr, Ярановъ
Родопит-в, особено Западнит-в Родопи, еж, безъ съмнение,
покрай Южна Странджа и н-вкои д-влове на Епиръ, въ вс-вко
отношение най непознатата часть на Балкански полуостровъ.
Това важи и за т-вхното морфоложко изследване. Ето защо
презъ настоящата 1940 г. се занимахъ съ обстойното морфо1
ложко изучаване на една часть отъ Западнит-в Родопи. Това
б-в необходимо не само заради опознаването на самит-в Родопи,

но и поради обстоятелството, че т-в, като земя, въ която се

намиратъ най-стари по възрасть земеповръхни форми, тр-вбва
да ни дадатъ ценни указания за развоя на релефа въ ц-влия
Балкански полуостровъ.

Изследваната область представя планинистъ и много го
ристъ теренъ, кж.дето селищата еж. на повече отъ 40-50 клм.
едно отъ друго. Ето защо изучването б-в придружено съ труд
ности отъ най различно естество. Т-в б-вха преодол-вни благо
дарение услужливостьта на военнит-в власти и на лесничеит-в
и подведомственит-в имъ служащи. Особена признателность
за указанит-в ми услуги дължа на г-нъ майоръ Т. Казанджи
евъ, командиръ на 6-та погранична дружина въ с. Доспатъ,
както

и

на

в : ички

нему

подведомствени

военни

чинове.

Като възприемемъ предложеното отъ проф. Батаклиевъ
д-вление на Родопитt. на два гол-вми д-вла : западенъ и· изто~
ченъ 1 ), можемъ да ограничимъ западния д-влъ по следния
начинъ: на западъ до р. Места и седловината между р. Черна
Места и Крива (Сестримска) р-Jжа; на изтокъ и югъ линията:
Тополовски проходъ - в. Переликъ - малката котловинка на
с. Букъ на р. Места; на северъ р. Марица отъ устието на

Крива (Сестримска) р-вка до най-източния рж.кавъ на Асеница.
Явно е отъ това опред-вление на понятието Западни Родопи,
че т-в заематъ доста гол-вмо пространство около 7,960 кв.
клм. -, коетq не може да се изучи въ морфоложко отношение
само за две ваканции, съ колкото време разполагахъ. Поради

.
Бълr.

1) И в. Батаклиев ъ,
reorp. д-во, кн. 11, 1934,

Долината на р. Арда (Източни Родопи), Изв.
стр.
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това изучванията тръбваше да бждатъ ограничени въ една
часть отъ Западнитъ Родопи, още повече, че източната часть
на Западнитъ Родопи се изучава въ този моментъ обстойно
отъ асистента при Географския институтъ на Университета,
г-нъ Живко Гължбовъ. Поради тъзи две обстоятелства изуч
ванията

ми

се

ограничиха

повече

въ

северната

и

западната

часть на Западнитъ Родопи, по-конкретно казано изследвани
бъха обстойно въ морфоложко отношение северниятъ склонъ
на Родопитъ отъ с. Сеитово въ Пазарджишко до с. Кукленъ
въ Пловдивско и областьта отъ гр. Пещера и устието на Ели
дере на северъ
с. Триградъ на

до границата съ Гърция между р. Места и
югъ, като по този начинъ морфоложкитъ ми

наблюдения въ Западнитъ Родопи се свързаха съ тъзи по
долното течение на р. Места въ Гърция, които имахъ възможи
ность да извърша презъ

1936

и_

1937 r.

Изследваната область въ посоченитъ граници не пред
ставя въ орографско отношение нъщо цълостно, а по-скоро
единъ профилъ отъ р. Марица въ Пазарджишко-шювдивското
поле до долното

течение на р. Мес·та, който пресича осемь
орографски пъкъ и морфогенетично значително отличаващи се
земи. Отъ северъ къмъ юrъ тъ еж следнитъ :

1.

Пазарджишко-пловдивско поле.

-

Засъгната е само

частьта на югъ отъ р. Марица и то само между с. Сараньово
и гр, Пловдивъ. Тази часть на полето, както цълото поле, се
състои само отъ равни ръчни тераси.
2. Подродопска х-ьлмиста область. - Тя се простира
между Пазарджишко - пловдивското поле и северния склонъ
на сжщинскитъ Родопи, като достига на западъ до с. Дебър
щица, а на изтокъ до с. Кукленъ. Тази область се състои
отъ многобройни уединени хълмове, предимно · отъ мраморъ,
между които най-известни еж. Баба-баири, на югъ отъ гр. Па
зарджикъ и Калояновъ връхъ ( старо име - Вълча могила) на
юrъ отъ rp. Пловдивъ. Цълата тази хълмиста область е вклю
чена

въ

изследването.

З. Северни части на Западн,итrь Родопи.

-

Почти всички

ръки, ·които се стичатъ отъ Родопитъ въ северна посока къмъ
Марица, текатъ на известно разстояние въ западъ

или изтокъ

-

западна посока,

перпендикулярно

-

източна

на тъхната

обща югъ - северна посока, по причини, които тепърва ще
тръбва да се уяснятъ. По този начинъ се отдълятъ отъ ту
ловището на планината нъколко орографtки много ясно обо
собени части, които могатъ да бждатъ схванати съ общо име
северни части на Западнитъ Родопи. На северъ отъ колъното
на Ели-дере еж. Милеви скали, на северъ отъ завоя на рtката,
която изтича отъ Баташкото блато Каркария и Св. Кон~
стантинъ. Надъ Пещера, Брацигово, Кричимъ се надвесватъ
други уединени възвишения, всъко едно отъ които носи осо

бено. име. Най-после на:дъ с. Кукленъ се протаr<а Кара-Мандра,
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единъ ридъ, който отдtля Пловдивското поле отъ долината
на Лжкавица, притокъ на Асеница.
4. Чепино (включ,ително Бата~икото поле). - Голtми

долинни разширения се сръщатъ на много мtста въ Западнитъ
Родопи, при Чепино и Баташкото поле, обаче, гв еж толкова
значителни по разм ·в ри, че ясно от дtлятъ ~емитt, които се
намиратъ на северъ и на юrъ отъ тtхъ, въ нашия случай
севернитt отъ срtднитt части на Западнигв Родопи, като
~амитt разширения се явяватъ като самостоятелни области.
Само една часть отъ с~вернитt родопски части опиратъ непо•
срtдствено до срt,дния дtлъ на Западнитt Родопи.
5. Срrьдень дrьл'Ь оm'Ь Запаdнлтrь Родопи. - Срtдниятъ
д·влъ на Западнигв Родопи се простира на юrъ отъ Чепино и
отъ изброенитt повече или по-малко уединени височини. Той
е общо взето слабо разчлененъ, поради това, че се намира
най-далеко отъ долния ерозионенъ базисъ, та съвременната
долинна система още не е усп·вла да се върже въ него. Той
се пресича напълно само отъ р. Кричимъ, която раздtля З_а
паднитъ Родоп~ на две части: западна и източна.
На много
карти, пъкъ и въ нашата научна

и учебникарска

литература,

западната часть на Западнитъ Родопи се означава съ името
Доспатъ. Това име, обаче, не е много подходящо, защото е въ

деЙСТВИТеJJНОСТЬ име само на ,една рtка, КОЯТО Се BJIИBa ВЪ
Места, име на покрайнината, която се намира по сръдното
течение на тази рtка и най-посJJе име на най-голtмото село
въ тази покрайнина. Източната часть на Западнитt Родопи, по
точно частьта, която се простира между Кричимъ и Асеница,
е известна съ името Кара Балканъ. Въ настоящата студия ще

бжде зас·вгната само западната часть на сръднитt дtлове на
Западнитt Родопи. Този дtлъ е най-високиятъ отъ всички
разглеждани орографски единици.

Тукъ най-високиятъ

връхъ

е Голtма Сютка, 2186 м. По този най-високъ дtлъ върви и
вододtлътъ между Места и Марица, съ обща посока северо
западъ

-

югоизтокъ.

б. Доспатска котловина. Успоредно на вододtлното
било, . на югъ отъ ср·вдния дtлъ, се простира Доспатската
котловина, дъJJга цtли

40

кJJм., но

много гвсна,

презъ която

протича срtдното и часть отъ горното течение на р. Доспатъ.
Именно тази котловина, заедно съ ограднитt височини, обра
зува покрайнината Доспатъ.

7. Беслетско било. - На югозападъ отъ Доспатската
котловина се простира - едно високо безименно било, което по
външенъ видъ,

пъкъ

и

по

много

други

белези

прилича

на

срtдния д·влъ, отъ който впрочемъ това било е било от дълено
едва

въ неотдавнашно,

отъ

геоJJожка

гледна

точка, време, при

образуването на Доспатската котловина, както това ще бжде
обяснено по-нататъкъ на съопзетното мtсто. Това било би
могло да бжде наречено Беслетско, по името на най-високия
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връхъ, Беслетъ,

1938 м. То въ севера-западна посока се слива

съ вододълното било, което достига сед.тювината между Черна
Места и Крива (Сестримска) ръка.

8.

Орта-колу и Чеч'Ь.

На юrъ отъ Беслетското било

-

между лъвитъ притоци на Места се протакатъ плоски ридове
съ дълбоки долини между тъхъ. Западнитъ ридове еж из•
вестни общо съ името Орта-колу, източнитъ съ името
Чечъ. Най-високъ е ридътъ, който се намира на изтокъ отъ

долното течение
стига

вит·в

Отъ
две

на

р. Доспатъ -

тукъ

вр. Каинъ-чалъ

до

м.

1815

изброенигв осемь ороrрафски единици само пър
и специално втората подродопската хълмиста

область е била изучавана по-рано съ морфоложка цель отъ
покойния нъмски rеоrрафъ А. Бурхардъ 1). Неговит·в заключе
ния, обаче, не ни улесняватъ много, защото еж основани на
поrрtшна предпоставка : този авторъ не е познавалъ никакъ
терциернитt наслаrи въ изучавата отъ него область. На за
падъ отъ изследваната отъ мене область се намира областыа,

изучена отъ Х. Луи
заключения

2

).

Както ще видимъ

позволяватъ да

се

внесатъ

заключенията на Луи, а двет·в работи

по нататъкъ, моитt

известни

заедно

-

корекции

въ

студията на

Луи и настоящето изучване-позволяватъ отъ своя страна да
се направятъ общи изводи за мороложкото развитие на цtлит·в
Западни Родопи, на Рила и на Пиринъ, r<акто и изводи за
сжщностыа на така нареч е ния

"масивъ".

Най-голtма часть отъ изучената отъ
била посещавана

по-рано

отъ

мене

никой нито съ

область не е

геоложка,

нито

съ морфоложка цель. Морфоложкото изучване на областыа
стана възможно впрочемъ едва въ най ново време и то благо
дарение на новитt, топографски карти. До преди 1935 г. сжще
ствуваше сносна карта въ мtрка 1 : 40,000 (реамбулирана отъ
рус!<ата едноверстова I<арта 1 : 42,000) само за северния склонъ
на Родопитt, северно отъ 42 паралелъ. На споменатата година
излtзнаха нtколко листа отъ новата топографска карта на

България въ мtрка 1: 50,000, които обхващатъ тъкмо Запад
нит·в Родопи южно отъ споменатия паралелъ. По сжщото
вреr.:е излtзнаха и тtзи листове отъ многоцвtтната топограф
ска карта на Гърция въ м·врка 1 : 100,000, които засtгатъ
долното течение на р. Места.

По този

начинъ

първата пред

поставка за предприемане на морфоложки изучвания въ Запад
нитt, Родопи бtше на лице. Втората предпоставка, обаче, лип
сваше

напълно

:

не

притежаваме никакви

данни

за

геологията

1) А. В u r с h а r d, Die Morphologie des Nnrdrandes dег Rhodopen in
Bulgarien. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissenschaft, Bd. 64, N. F., Bd. 57,
.Геnа, J 929, стр. 157 196.
2 ) Н. L о u i s, Morphologische Studien in Siidwest-Bulgarien. Geogr.
Abh., IlI Reihe, Н. 2, Stuttgart, 1930.
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на областьта, за която е дума. Само нейната петрография ни
б-вше известна до нtкж.де отъ трудоветt на проф. Г. Бончевъ 3 ).
Ето защо, преди да започна каквато и да е морфоложка ра
бота, се наложи да се заема съ геоложкото изучване на края.
Впрочемъ двата вида изследвания се допълватъ по великоле
пенъ начинъ, тъй като безъ морфоложкото изследване би било
абсолютно невъзможно датирането на пространнитt чакълни
маси, които се намиратъ навредъ изъ Западнит-в Родопи, тъй
както и безъ датирането на последнитt не би било възможно
подробното изследване на старата и новата тектоника на
областьта.

Въ изучената часть
отличи,

отъ

геоложка

на

гледна

Западнитt
точка,

Родопи

единъ

може

да се

кристал и не н ъ

цокъл ъ отъ гранитни интрузии и метаморфна мантия и една
терциерна по к ри в к а отъ слабо споени
седименти и
лавни надстройки Отъ тектонска гледна точка може да се
говори за единъ старъ о р о г е н е н ъ с та дий на развитие
и единъ младъ по с т р о г е н е н ъ с та д и й, който може да

бж.де изученъ само съ методитt на геоморфологията. Ето
защо като достигна до разглеждането на този стадий въ тек
то ския развой на нашата область азъ ще прекж.сна краткия

1

оложко-тектонски

уводъ

и ще

премина

къмъ

разглеждане

форменитt групи, които отъ своя страна даватъ този сло
енъ форменъ комплексъ, който се явява на бtлъ свtтъ
ато Западни Родопи.

a

f
•

1

f

~
'-yt717

Геоложко-тентонски бележки.

Красталин,ният'Ь цок'ЬЛ'Ь. - Той се състои, както вече
се каза, отъ една метаморфна мантия, въ която еж. били ин
тродуирани

презъ

варисцийския

орогененъ цикълъ

два под

земно може-би свързани гранитни плутона. Мантията на тtзи
плутони е най-старата формация въ Западвитt Родопи. Тя
представя мощенъ комплексъ · отъ метаморфни скали, който
отъ своя страна може да се раздtли на две части: една по
стара, която е разпространена най-много въ южнитt отд-вли
на изучената область и една по-млада часть, която се разпо
лага върху първата, като главното мtсто на нейното разпро
странение е северната часть на Западнитt Родопи.
Докато
за по младата часть може съ доста голtма положителность да
се твърди, че е силурско-карбонска, не е изключено по-старата
да е алгонкска и старопалеозойска. Дветt части на метаморф
ния комплексъ се отличаватъ и по времето, когато еж. били
3 ) Г. Бончев ъ, Приносъ къмъ петрографията на Западнитt Родопи.
Пер. спис., кн. 62, 1901, стр . 649-763; Г. Бон ч с в ъ. Скалитt и минера
литt въ Пашмаклийския окрж.гъ. Год. Соф. унив., физ.-мат. фак., кн. 18,
1922 ; Г. Б о н че в ъ, Петрографията на долината -на р. Места въ България.
Год. Соф. унив., физ.-мат. фак., кн. 19, 1923, стр. 271-304.
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метаморфозирани: варисцийскит-в интрузии еж заварили по
старата часть вече метаморфозирана, а самитt. тt. еж допри
несли за метаморфозирането на по-младата часть.
Старит'В метаморфни скали започватъ съ единъ мощенъ
комплексъ отъ бt.ли фино наслоени мрамори, въ · които интер
калиратъ много начесто двуслюдени гнайси и по-рt.дко дву
слюдени гнайсошисти и шисти. Надъ т-взи мрамори , идватъ
твърде често дебели задруги отъ биотитови и двуслюдени
гнайси и гнайсошисти.
По-младитt, метаморфни скали започватъ съ биотитови
ставатъ нагоре двуслюдени и най-после муско ·

шисти, които
витови,
се

като

отличава

завършватъ

отъ

съ

по-старата,

мощна _ мраморна-

намираща

се

въ

задруга,

основата

която

на

ман

тията, по интеркалиращит·в по-слабо метаморфозирани муско
витови шисти, вм·всто гнайси и други високометаморфни скали.

Въ изучената область влизатъ части отъ два гранитни
плутона; единиятъ заема най-западната часть на Западнитt. Ро
допи и бt, засt.гнатъ отъ мене само въ неговата източна пе
риферия, по Балъкъ-дере. Другиятъ започва южно отъ с. Дос
патъ и заема цt.лата гранична область отъ- мt.стото, кждето
р. Доспатъ се влива въ Места до къмъ с. Буйново (Наипли),
като се продължава и доста далеко на югъ въ Гърция. Този
плутонъ би могълъ да бжде нареченъ Каинчалски по името
на най-високия вр. Каинъ-чалъ. Този плутонъ ппказва дома
видно устройство, съ шлири, успоредни на допирната съ ман
тията повърхнина и съ цепителность въ тt.сна зависимость отъ

първичната шистозность. Това обстоятелство е отъ извънредно
голt.мо значение за микрорелефа на голt.ми части С\ТЪ изуче
ната область. За него еж били отъ значение и мно · очисленитt.
аrюфизи на гран11та въ метаморфната мантия, предимно аплити
и пегматити,

които

еж по - устойчиви

на денудационнитt. про

цеси отъ ска.r~ит-в, въ които еж се '?Мъкнали.
Въ

метаморфната

мантия

еж били интродуирани, може

би преди споменатитt. гранити, базични оливинсъдържащи: скали,
които еж дали впоследствие серпентини.

ничено

разпространение

(главно

Tt.

иматъ много огра

въ подродопската хълмиста

область), но тамъ, кждсто се явяватъ, създаватъ много харак
теренъ за т-вхъ микрорелефъ.

Терциерната покривка. Въ нашата область липсва как-:

вато и да е следа отъ мезозойска скала. Тукъ покривната фор
мация

се

състои

само

отъ

терциерни

седименти

и лавни

над

стройки.
Въ обсега на подродопската хълмиста область и между
склонъ на сжщинскитt. Родопи се намиратъ
доста дебели оверсиенски наслаги,. коиtо се състоятъ главно
нея и · северния

отъ аркози,

припокрити

отъ многр едъръ . блсщажъ. Никж.де
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тъзи седименти не представятъ нъкаква цълостна покривка.1)
Въ сжщинскитъ Родопи, и то предимно въ тъхнитъ по-южни
отдъли, се намиратъ олигоценски наслаrи, които се състоятъ
въ основата отъ сжщия блок11жъ, който се намира най-отгоре
на оверсиенскитъ наслаги: надъ него следватъ пъсъчници и
глинени ли ски,

които съдържатъ извънредно много

растителни

отпечатъци и вжглищни прослойки, които · не представятъ прак
тически интересъ. Нъкога тъзи олигоценски наслаги еж пред
ставяли доста цълостна покривка отъ езерни материали, която
впоследствие е била накжсана на стотина отдълнu малки I:I
голъми гнъзда, главно подъ влияние на по-младата, станала
на границата между Олигоцена и Миоцена неоефузия, по време
на савската орогенеза. Тази ефузия е станала по нъколr<о пра~
цепа, лабиално, като е дала лавни потоци почти изключително
отъ риолитъ. Tt, еж обусловили явяването на тъзи пространни
лавни

покривки,

които

виждаме днесъ

и

които

първоначалн J

еж били още по-пространни. Разрушаването имъ, о_баче, е било
лесно, понеже представятъ сравнително не много дебела по
кривка, изподъ която се показва на много мъста кристалин
ният:ь цокълъ. Поради своят.а първична нацепеность риолито
виятъ теренъ проявява полукарстовъ характеръ, който се е
отразилъ върху развоя на морфоложкигв отношения въ цъ·
лата область. 2)
Въ изученитt, части на Западнитъ Родопи има на доста
мъста и по-млади наслаги, които въ Н'вкои случаи покриватъ
значителни пространства. Това еж предимно чакълни маси отъ
ръченъ произходъ върху старитъ долинни системи. Съ точ
ното разпространение и съ датирането на тъзи чакълни маси
ще се занимаемъ по-нататъкъ обстойно.
Палеогеографската картина на нашата область до неое
фузията включително се е развивала. приблизително по след
ния начинъ : до къмъ края на младия Палеозой, въроятно до
къмъ края на Карбона цълата область, както впрочемъ цълитt,
Родопи и изобщо голъми дълове отъ българскитъ земи еж
представяли части отъ едно геосинклинално море, Пратетисъ.
Варисцийскитъ гранитни интрузии въ края на Палеозоя не
само еж допринесли за окончателното метаморфозиране на па

леозойскитъ скали, . но и за изнасянето на цълата область
надъ морското равнище. Едва презъ стария Терциеръ, презъ
Оверсиена единъ заливъ отъ Хасковското море, което е за
ливало почти · цълитt, Източни Родопи, се е разпрострt,лъ върху
1 ) За подробности вж. Д. Я рано в ъ,

Геология на северния склонъ на

Родоnитt между гр . Пещера и с. Кукленъ, Cn. Бълr. rеол. д-во, rод. XII,
1940, стр . 83-118.
2) По-обсто!J:ни данни за геологията на изучената область ще б.ждат ь
дадени _ отъ автора въ специална студия. За сега читателыъ ще трtбва да
се задо в оли

съ

приложената

въ

края

на

тази

скица на Западнитt Родопи. (Вж. приложение

3).

статия

геоложко-тектонска
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най-севернитt от дtли на Западнитt Родопи. Като се сж.ди по
наслагитt, които еж. били натрупани въ този заливъ, може съ
сигурность да се заключава, че по време на Оверсиена на мt
стото на днешнитt Западни Родопи се е намирала низка и
почти напълно равна земя. Това положение е траяло, обаче,
много кратко време ; въ края на Еоцена на мъстото на днеш
ното Пазарджишко-пловдивско поле се е издигнала висока
планина, отъ която еж били свлtчени въ всички посоки, между
другото и на югъ, дебели едроблокови наслаги, които еж за
пълнили оверсиенския заливъ. Едновременно съ издигането на

тази планина е станало общо снишаване на Западнит·l, Родопи

и превръщане на споменатата вече равна земя въ пространно
езеро. Въ края на Олигоцена, обаче, неговиятъ животъ е билъ
nрекж.снатъ,
ции,

които

защото
еж

еж

се

разливали

появили

мощни

риолитови

лавни

вулкански
потоци

въ

еруп
всички

посоки. Така на мtстото на северната часть на нtкогашното
плитко езеро се явилъ типиченъ вулкански пейзажъ, който е
билъ подложенъ на разрушителната дейность на дену даци
оннитt процеси презъ цtлия Миоценъ, Плиоценъ и Кватернеръ,
Какво е останало отъ него въ днешно време това ще ни
посочи морфоложкиятъ анализъ, който ще бжде направенъ въ
следващитt страници.

Изтъкнатитt палеогеографски nромtни се дължатъ главно
на

редица

тектонски

движения ,

отъ

които

заслужаватъ

да

бж.датъ изтъкнати следнитt ·.
Варисцийскитt нагъвания и синтектонични
г р а нит н и

и н т р у з и и,

които

еж.

създали

за

дълго

време

въ Западнитt Родопи постоянна тенденция къмъ издигане.
Това нагъване се е изразило въ образуване на многобройни
антиклинали ·съ общо северозападъ - югоизточна посока, като
само тукъ-таме се е дошло до надхлъз „ ания. Тази интрузионна
консолидация е отличавала цtлия н t кога ш е н ъ родопски

(рило-родопски, мнкедоно-родопски. македоно-тракийски, тра
кийски 1 )) масивъ.
С р t д но е о ц с н с к а т а
сино роге н е за
е
създала
нtколко синклинориума, единъ отъ които е билъ заетъ отъ
споменатия вече

оверсиенски

П и р е не й с к а т а

заливъ.

с и н о р о г е н е за

е

създала

нови

вторични структурни форми, между другото споменатата вече

планина на мtстото на Пазарджишко-пловдивското поле и

npo-

1 ) . Сжществуването на толкова много названия не е случайно, а въ
връзка съ обстоятелството, че ,ючти всtки авторъ приема различенъ об,
хватъ на
ностьта

на

масива,
масива,

и то затова,
още

че почти никой

по-малко

се

с

не

се е занималъ съ сж_щ

аргументиралъ,

едни или други граници. Всичко това, обаче, не

когато

му

е

давал ь

трtбва да ни очудва, като

имаме предвидъ, че до скоро, пъкъ дори и днссъ нtкои части о rъ тtзи з·е!,f.1!
еж недостжпни за съвtстния изс,tедователь, който гради своит ·t заключения
възъ основа на собствени изследвания.
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странния плитъкъ езеренъ басейнъ на мъстото

на Западнитъ

Родопи.

С а в ска та
е

последното

оро

ороrенно

r

е не за между Олигоцена и Миоцена

движение,

което

може

да

се

установи

съ абсолютна положителность въ нашата область.
То е ста
нало причина да се засилятъ нъкои отъ варисцийскитъ тек
тонски

елементи

и

да

се

които представятъ главно

появатъ

навлаци

други,

съ

съвсемъ

посока

къмъ юrъ и юrозападъ. При тъзи навличания
стие

почти

изключително

мрамори,

като

на

еж

материалъ

нови,

движение

взели

уча

крехъкъ,

който се поддава мжчно на нормално нагъване. Тъзи мра•
мори въ подродопската хълмиста область еж надхлъзнати
между другото върху оверсиенскитъ наслаrи, като еж съз
дали по този начинъ това rолъмо петроrрафско разнообра
зие, което е причина до rолъма степень за хълмистия видъ.
на тази область; въ сжщинскитъ Рuдопи надхлъзването е
станало

върху

олиrоценски

наслаrи,

което

позволява

да

се

установи савската възрасть на движенията. Такава е възра
стьта на последнитъ тектонски движения въ Пиринъ, като се
сжди по описаното отъ Х. Луи надхлъзване при с. Бръжани

(Сърбиново), и въ Рила, като се сжди по тектонскитъ отно
шения при с. Костенецъ и с. Доспей (Самоковско ). Савскитъ
тектонски движения еж включили

въ динарско-хеленския клонъ

на алпийския ороrенъ въ Балкански полуостровъ всичко това,
което ние до скоро наричахме междиненъ масивъ. Отъ rеолож
ко-тектонска гледна точка отъ началото на Миоцена той, като
нъкоrашенъ междиненъ масивъ, принадлежи къмъ геоложката
история, не и къмъ настоящата тектонска подълба на Балкан
ския

полуостровъ.

Въ

3

а падни т

р и н ъ, п о с л е д н и т
н и я,

п р и д р у ж е н и

t, Род о п и, к акт о и в ъ Рил а и Пи
t, и н т е н з и в н и т е к т о н с к и д в и ж е
с ъ

н а д х л ъ з в а н и я,

с ж

с т а н а л и

между Олигоцен а и М иоц е на. Тази констатация, която
можемъ да смътаме за абсолютно положителна, тръбва да
бжде дебело подчертана, защото поставя единъ абсолютно
положителенъ terminus post quem при датирането на старитъ
денудационни форми въ споменатитt, три планини. В ъ т t, х ъ
не може да има денудационна форма по-стара
о т ъ с т а р и я М и о ц е н ъ.
Следъ тъзи rеоложко-тектонски данни ние можемъ да
преминемъ къмъ морфоложкия анализъ на релефа, като се
спремъ последователно на различнитъ формени групи. Върху
тъхното оформяване еж влияли, безъ съмнение, освенъ rео
ложко-петроrрафско-тектонскитъ отношения още и други фак
тори, като климатъ, растителность и др., но на тъхъ нъма да
се спирамъ, защото еж по-добре известни и показватъ въ
хоризонтална посока по-малко вариации. На тъхъ подобава
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да отдаваме необходимото внимание само при разглеждане
морфологията на по-обширни области, както това съмъ сто
рилъ при разглеждане релефа на цълата Сръдиземноморска
область.1)

Форменитt» групи въ северната и срt»дната часть
на Западнитt» Родопи.

1. Стари денудационни форми.
а) Левантийска долинна система.
соки :
дветъ
линни
често

на югъ къмъ Места и на северъ къмъ Марица.
И въ
долинни системи се виждатъ надъ съвременнитъ до
дъна и надъ кватернернитъ тераси заравнености, твърде

припокрити

по-старо,

понастоящемъ

съ

ръчни

въ

Изследваната об

се

едно

отводнява

-

ласть

чакъли.

предкватернерно

две противоположни по

Това

долинно

еж. остатъци отъ

дъно,

отъ

което

еж.

се запазили многочислени следи. Тъ заслужаватъ да бж.датъ
изброени накратко, макаръ да взиматъ активно участие въ
общия видъ на релефа само на нъкои мъста.
Ако проследимъ р. Ели-дере нагоре по нейния проломъ,
нъма да намъримъ никж.де нито тераси, нито нъкакви други
заравнености. Излъзнемъ ли, обаче, отъ пролома при с. Ко
рово въ областьта Чепино, пейзажътъ се промъня основно. 2 )
Fia 770 до 800 м. надъ морското равнище се вижда широка
р·вчна долина, периферията на която се дължи изключително
на дейностьта на ръчната ерозия и свързаната съ нея по
връхна денудация (никж.де не се виждатъ нито флексурни,
нито разсъдни откоси), а равното алувиално {:Ъвременно дъно

-

на потъване, но не на котловината, а

на цълата

область

около нея, по една плоска флексура, която личи въ релефа
само между Баташкото поле и неговата източна ограда. По
тази ограда се виждатъ fla 1,180 м. заравнености, покрити съ
чакъли

и

съ доста

едри валуни

отъ скали, които

ратъ въ непосръдствената околность.
а заравненоститъ

-

не

се

нами

Този чакълъ е ръченъ,

остатъци отъ стара денудационна повърх

нина, която се навежда постепенно на западъ и видимо обра
зува основата на Баташкото поле на 1080 м., оградено отъ
всички останали страни отъ нормални ерозионни склонове (Вж.
приложение I, обр. 5). Притоцитъ на р. Мж.тница (както се
нарича р. Ели-дере въ Чепино), включително и ръката, която
отводнява Баташкото поле, еж. връзани въ тъзи склонове съ
дълбоки долини, поради

1)

което

може съ

сигурность да прие-

-Вж. Д. Я р а но в ъ, Срtдиземноморскитt земи, часть първа и втора.

Год. Соф. унив., ист.-фил. фак., кн. 35 и 36, 1939 и 1940 г.
2} Хубаво описание на чепинската область безъ морфогенетични тъл
кувания ни е далъ проф. И в. Б ат а к ли е в ъ, Чепино. ( С пециално-географ
ски изучвания). Год. Соф. унив . , ист.-фил. фак., кн . 26, 1930 г.
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мемъ, че повръхнината на Чепино е по-млада отъ повръхни
ната на Баташкото поле (безъ огледъ, разбира се, къмъ съв
ременнит1, алувиални повръхнини, които ги припокриватъ). И
двет1, повръхнини заедно еж се снишили по споменатата флек
сура съ около J00 м , което снишаване е предизвикало и т1,х
ното заблатяване. То е настжпило поради обстоятелството, че
снишаването не е зас1,гнало областьта на северъ отъ Чепи
нокото корито и Баташкото поле, а т1,, както се знае, се от
воднлватъ именно въ

тази посока.

Че това е така

личи отъ

обстоятелството, че и въ трит1, южни притока на Едринъ долъ
(дi:,сенъ притокъ на р. Ели• дере, влива се въ тази рi:,ка въ
пролома): Еловъ-долъ, Костинъ-долъ и Метоха, заравнено
стит1,, които отrоварятъ на чепинската заравненость, се нами
ратъ не на 770-800 м. а на 870-910 м. и то въпр1,ки обстоя
телството, че

еж

свързани

по-пръко

съ

долния

ерозионенъ

базисъ на Ели-дере.
Въ долината на- Стара-р1,ка надъ Пещера се намиратъ
две различни повръхнини.
По-низката личи много добре въ
дола на р. Дълбочица, л1,въ притокъ на Стара-рi:,ка, на 890
до 920 м. абсолютна височина, припокрита съ изобиленъ бло
кажъ и дълбоко вдадена въ Костина могила и Св. Констан
тинъ, отъ

на

1180

западната

страна

на

които

възвишения

м. повръхнината на Баташкото поле.

връхнина

се

намира

на

сжщата

височина

и

се

намира

Последната по
по

повечето

отъ

притоцит1, на Стара-рi:,ка, както това личи на приложената
морфоложка карта.
Въ пор1,чията на дветi:, рi:,ки: Ели-дере и Стара-р1,ка, на
юrъ отъ стръмния северенъ склонъ на Родопит1,, се намиратъ,
следователно,

две

вдаващи

се

заливовидно

една

въ

друга

стари долинни системи: долна, по-млада, на 870 920 м. и
горна, по-стара, на 1180 до 1200 м. Обаче въ областьrа, загра
дена отъ една джговидна флексура, която е отбелязана на
морфоложкит1, карти и обхваща областьта · Чепино . (не само
самата котловина, но и часть отъ нейната ограда, включително
и Баташкото поле), сжщит1, долини системи се намиратъ на
около 100 м. по-низко, въ връзка съ относителното потъване
на тази область или, по-право казано, въ връзка съ частичното
изоставане на тази область при общото издигане на Западнит1,
Родопи въ края на Левантиена по - нi:,колко периферни флексури
и разр1,дни откоси, за които ще стане дума по-нататъкъ.
Понеже не се намиратъ стари долинни дъна по-низко отъ
посоченит1, и понеже преди следлевантийското издигане Ели
дере и Стара-рi:,ка на югъ отъ с. Варвара и гр. Пещера си
гурно

еж

текли

въ

много

по-широки

долини,

отколкото

еж

съвременнит1,, имаме пълно основание да см1,таме, че зарав
неностит1, на 770-800, 870-910 и 890-920 м. еж левантийски.
Като такива еж отбелязани и на морфоложката карта. Като
се има предвидъ, отъ друга страна, че се намираме въ область,
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която е била засtгната отъ роданска синорогенеза, имаме
пълно основание да смtтаме, че между Понтиена и Левантиена
е имало ясно изразенъ дисконтуитетъ въ денудационнитt про

цеси. поради което по-високо разположенитt заравнености на
1080 и 1180- J200 м. еж отъ понтийско време.
Докато вжтре въ самитt Западни Родопи (включително

тtхнитt северни части) височината на дветt стари долинни
дъна варира само съ 100 м., на северъ левантийското ниво
показва много голtми разлики въ своето положение, които еж
въ тtсна връзка съ това, дали съответната запазена часть
се намира по-близу до Родопитt или до Пазарджишко-плов
дивското поле. Така въ горното течение на Бtла-рtка, която
минава презъ с. Дебърщица и съ _името Пишмака продължава
къмъ Марица, левантийската повръхнина се явява на 650-700
м., изрtзана въ най-различни скали и покрита съ алохтонни
полигенни чакъли. Забележително е, че тукъ тази повръхнина
се разпада на три отдtлни, по на 20 м. (въ вертикална по

сока) една отъ друга разположени повръхнини. Сжщото се
наблюдава и между гр. Брацигово и с. Жребичко, кждето се
виждатъ

три

повърхнини,

наредени

една

подъ

друга

на

кж

сото вертикално разстояние отъ 560 до 61 О м. Въ северна
посока тази система отъ три повърхнини се понижава бързо
и въ единъ долъ на западъ отъ с. Козарско чакълитt, които
ги припокриватъ, се намиратъ само на 400 м. абс. вис. Въ
долината на р. Кричимъ равнището Бобище, на югоизтокъ отъ
с. Кричимъ, е сръдно на 680 м., по на югъ, обаче, се срtщатъ
заравнености предимно на около 900 и 1200 м., а въ най-гор
нитъ течения на притоцитt на Вжча на 1220-1300 м. Та
къвъ е случаятъ съ заравненостыа при с. Равногоръ (старо
име Ясж-Кория, т. е. равна гора, име въ връзка съ релефа),
съ обширната поляна Кастракли, между гр. Девинъ и с. Борино
и съ заравненоститt по Сачанъ-дере (притокъ на Дамлж-дере),
на 1200 м. аб. вис.
Най-поучително е положението на югоизтокъ отъ с. Пе
рущица. Тукъ на 410 м. абс. вис., по пжтя отъ селото за хижа
Брtнощица, на стотина метра отъ паметника, се виждатъ подъ
единъ старъ клифъ, изръзанъ въ мрамора, езерни пtсъци и
глини. По сжщия пжть на около 500 м. отъ това мtсто, 30 м.
по-високо, на 440 м. абс. вис. се вижда другъ клифъ съ малка
езерна тераса подъ него, запълнена съ сжщитъ материали,
примъсени съ доста делувиумъ, довлеченъ по време на тъх
ното наслагване. Къмъ всичко това тукъ се примъсва и слабо
споенъ брекчозенъ конгломератъ отъ мраморни валуни ти
пиченъ клифовъ материалъ, взетъ отъ мраморщ1та подлога.
Все по сжщия пжть малко по-далече и само на 15 м. по ви
соко на 455 м. абс. вис. се вижда още една най-висока
- езерна тераса, изрtзана въ риолитъ, покрита пакъ съ глини
и пtсъци. Въ тъхъ се виждатъ въ голtмо изобилие чакъл-
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чета отъ млt.ченъ кварцъ, което е въ връзка съ близкото
присж. тствие на устието на една ръка, която се е вливала
близу до това мt.сто въ нt.когашния воденъ басейнъ. Тt.зи
три абразионни тераси еж безъ съмнение въ връзка съ про
странното левантийско езеро, което е заемало голt.ма часть
отъ Пазарджишко-пловдивското поле. Тtзи три тераси dтго
варятъ на три етапа въ оттеглянето на това езеро. Тъ обяс
няватъ много добре защо въ северна посока левантийската
долинна

система

не

се явява

единна,

а

като

система

отъ

три

една надъ друга разположени близки една до друга ръчни
заравнености. Изглежда, обаче, че отдръпването на езерната
повърхнина е станало доста бързо, защото то не се е отра
зило въ земитt., които еж се намирали по-далеко отъ този
нtкогашенъ доленъ ерозионенъ базисъ.
Чакълитt. отъ млt.ченъ кварцъ на най-горната абразионна
тераса преминаватъ постепенно въ долината на ръката, която
минава презъ с. Перущица, въ ръчни чакъли, които се изди
гатъ на значителна височина до 650 м.
Въ долината на У мина ръка, лt.въ притокъ на Сотирска,
се виждатъ много добре еж.що така три заравнености по на
20-тина м. една надъ друга, като и въ този случай най-висо
ката, на 600 до 650 м., е изобилно покрита съ рt.ченъ чакълъ.
Абсолютно еж.щото е положението и въ долината на ръката,
която минава презъ с. Марково.

ДоJшнитt. на долнитt. течения на всички лt.ви притоци
на р. Места представятъ проломи, отъ които най-величествень
е проломътъ на р. Доспатъ, която отводнява почти цt.лата
южна часть на изучената область. Този проломъ, изрt.занъ въ
гранити, мрамори и други метаморфни скали, започва отъ са
мото устие на тази ръка и продължава чакъ до с. Барутинъ,
кж.дето долината става широка. Това разширение на 1090 м.
е

остатъкъ

отъ

старо

долинно

дъно,

отъ

което

намираме

следи и по нt.кои отъ притоцитt. на р. Доспатъ, които се
вливатъ въ нея подъ с. Барутинъ. Така напримt.ръ въ доли

ната на Осинската ръка с. Любча е разположено на една много
добре запазена заравненость на 1080 м. А въ Жижевското
дере, което се влива въ р. Доспатъ много по-долу, се намира
между селата Кочанъ и МаруJ1ево пространна повръхнина на

960-980 м. Нейното разположение на вододt.ла между това
дере и р. Доспатъ показва, че тази ръка по-рано е текла отъ
устието на Осинска ръка въ северозападна посока и е изпол
зувала долината на Жижевското дере въ своя пж.ть къмъ югъ.
Днешната долина на р. Доспатъ отъ устието на Жижевското
дере до устието на Осинската ръка е била по-рано долина
на лt.въ притокъ на р. Доспатъ. При голt.мото следлевантий
ско издигане този притокъ чрезъ

регресивна

ерозия

вилъ р. Доспатъ, като по този начинъ е скж.силъ
голt.мия по-рано завой на тази ръка.
Известия на Бълг. геогр. д'"во

обезгла

много
14

по
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Въ долината на рtка Бистрица, която събира водитt си
отъ височинитt около селата Сатовча и Фъргово, а се влива
като лtвъ притокъ на Места въ тази рtка въ долния край
на Неврокопското поле, се намиратъ еж.що така обширни за
равнености, които въ горнитt течения достигатъ до 1130 м.
(ливадитt Сивикъ на с-и. отъ с. Сатовча), надолу ставатъ все
по-низки (ливадитt Луковица на северъ отъ с. Фъргово еж
на 1010 м.), докато въ най-долното течение чакълнитt наслаги,
които ги припокриватъ, преминаватъ въ най.горния хоризонтъ
на младотерциернитt наслаги, които нtкога еж запълвали цt

лата Неврокопска котловина. Поради това позволено е да смt
таме, че всички изброени заравнености еж

остатъци

отъ

ле

вантийскитt долинни дъна на лtвитt притоци на р. Места.
б) Понтийсна денудационна повръхнина. - Въ при
тоцитt на Марица понтийската долинна система, която бt за
сtгната въ връзка съ разглеждането на левантийската система,
никжде не е могла да се развие до толкова,

до сливане на отдtлни долини

въ

една

че да се дойде

обща

заравнена по

връхнина, за която да може да се каже, че представя понтийска

денудационна повърхнина. Това може да се твърди, разбира
се, като приемемъ дефиницията, че флувиалната денудационна
повръхнина представя сборъ отъ долини, достигнали почти
напълно своята ерозионна терминанта. Негодностьта на марв
чинитt притоци да разширятъ своитt долини презъ Понтиена,
една епоха на интензивно извtтряне и бързи денудационни
процеси, трtбва да се обясни съ гигантската работа, която
тtзи притоци еж имали да вършатъ презъ тази епоха. Явно е,

че тt не еж разполагали съ единъ слабъ релефъ. Тази кон
статация се комбинира много добре съ други нtкои факти,
които ще бждатъ изтъкнати по-нататъкъ и които довеждатъ
до заключението, че Пазарджишко-пловдивското поле се е
явило на днешното си мtсто едва въ началото на Понтиена
и то като последица на доста рtзки движения. Tt еж смък
нали образуваната на това мtсто въ началото на Олигоцена
планиниста

земя

почти на

самото

морско

равнище,

като

съ

това еж позволили тукъ да се образува обширна понтийска
денудационна повърхнина, която впоследствие е била фосили
зирана отъ левантийскитt наслаги. Отъ началото на Понтиена
морфоложкиятъ развой на Пазарджишко-пловдивското поле и
на Родопитt е тръгналъ по съвсемъ различни пж тища. Преди
това цtлата область, обектъ на настоящата студия, е била
отводнявана

въ

южна посока.

На югъ, напротивъ, морфоложкиятъ развой е вървtлъ
нормално още отъ началото на Миоцена, поради което презъ
Понтиена рtкитъ не еж имали много работа. Поради това тt

еж могли да разширятъ долинитъ си дотолкова, че тt на нъ
колко мtста еж се слъли въ една обща понтийска денуда-

211

Приноси къмъ морфологията на Западнитt Родопи

ционна повръхнина.

За такава можемъ

заравненость, която се намира
система.

да приемемъ първ;па

надъ левантийск.,а,т,~ дол.инftа
·t~

Понтийската дену дационна повръхнина е

--

,,.,~_

,;' {\~, 'i,
развита ~ъ . на-

шата область въ поръчието на Места на четири мъста, разпо
ложени отъ дветъ страни на р. Доспатъ и които явно еж.
представяли пред~ роданското издигане въ началото на Леван
тиена една обща заравненость. Тя личи най-добре между
с. Осина и с. Доспатъ, намира се на 1200 м. абс. вис., но по
неже е nокрита съ около 80 м. дебели равномърно разпредъ
лени

чакълни

маси,

явява

се

въ

сж.щность

като

седимента

ционна повръхнина на 1280-1300 м. (Вж. приложение 1, обр. 4).
Натрупването на този мощенъ блокажъ ще да се дължи може
би на съвмъстното действие въ края на Понтиена на тектон
ски движения и нъкои особени климатични условия. Сж.щата
повръхнина е запазена, обаче въ много по - малъкъ размъръ, и
на изтокъ отъ с. Доспатъ, северно отъ с. Кжсакъ, на 1240 м.,
кж.дето чакълната покривка е дебела само 12 м., така че по
връхнината

се

явява

като

седиментационна

повръхнина

на

м. На северъ отъ с. Доспатъ, отъ лъвата страна на рt
ката се виждатъ слабо наклонени къмъ рtката ридове, които
явно произхождатъ отъ една наръзана и вторично наклонена
къмъ югозападъ повръхнина, която, по абсолютната си ·висо
чина въ горната си часть 1300 м., явно принадлежи къмъ
понтийската денудационна повръхнина. Къмъ нея ще да при
надлежатъ, най-после, и многобройнитt заравнености на 1300 м.,
които се намиратъ около с. Чавдаръ, близу до границата съ
Гърция.
Ако се взремъ въ географското разпрqстранение на пон
тийската денудационна повръхнина ще видимъ, че тя се е
развила предимно върху каинчалския гранитенъ батолитъ, като
на северъ е ограничена много рtзко отъ риолитовитt маси.
Въ тtхъ тази повръхнина не е могла да се развие, освенъ
отъ дветt страни на самата рtка Доспатъ. Това е въ връзка
съ особения начинъ, по който извtтря риолита, както и въ
връзка съ слабата гж.стота на рtчната мрежа върху риолитовъ
теренъ. На този въпросъ ще се спра подробно на съответ
ното мtсто.
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Въ Западнитt Родопи правятъ най-силно впечатление не ви
сокитt върхове, както това е въ Рила и Пиринъ, а простран
нитt заравнености, които еж. изразени най-добре на срtдъ
пж.ть между селата Батакъ и Доспатъ. Най-добре личатъ тtзи
заравнености въ порtчието на р. Дамлж.-дере, най-многоводна
отъ тритt голtми рtки, които съставятъ при Забралъ подъ
гр. Девинъ р. Вж.ча. А отъ притоцитt на Дамлж.-дере се отли
чаватъ най много Беглишката рtка и Катранджи-дере.
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Беглишката ръка се образува отъ сливането на рtкитt
Суйсуза, Семиза и Кара-Чумакъ, които се събиратъ въ едно
непосрtдствено надъ лесничейството Бегликъ. Отъ тукъ на
долу така образуваната Беглишка ръка тече срtдъ една широка
долина съ 1490 до 1510 м. абсолютна височина и много малъкъ
наклонъ, като образува многобройни меандри. Въ nръзка съ
тази широка

долина

се

явяватъ

на

нея обширни заравнености, изрtзани

и риолитъ. (Вж. приложение

1,

обр.

западъ

и

на

изтокъ

отъ

безразлично въ мраморъ

3).

Всички тtзи заравне

ности представятъ хубави ливади и еж. известни съ общото
име Бегликъ. Отъ долния край на това забележително долинно
разширение Беглишка рtка се задълбава въ едно диво ущелие,
кж.дето приема отъ д-всна страна Черно-дере. И въ неговата
долина точно на височина отъ 1490 до 1510 м. се вижда раз
ширение, въ което ръката едва тече, като образува стотици
меандри. Това разширение съ вмъква и въ долината на дъс•
ния притокъ на Черно-дере Сарж.-яръ.
Беглишката рtка приема още по-надолу въ своето тtсно
ущелие отъ лtва страна рtката Селъ-Кюприя. И въ тази рtка
точно на 1490 до 1500 м. се вижда разширяване на долината
и много слабъ наклонъ. На мtстото на това разширение се

намиратъ обширни ливади, известни

съ общото име Чокура .

.Рtката,

която се явява като резултатъ отъ сливането на
Беглишка р. и р. Селъ-Кюприя, се нарича вече Дамлж.-дере. Чакъ
до гр. Девинъ тя тече въ дълбока недост ж.пна тtснина, която
държи общо югоизточна посока. Въ тази тtснина отъ лtва
страна се влива Бараклийска рtка.
Въ нейната долина точно
на 1490 до 1500 м. се вижда широка заравненость, заета отъ
тресавище. Малко по-надолу отъ дtсна страна въ Дамлж.-дере
се влива р. Катранджи-дере. И въ долината на тази рtка се
вижда на 1480 м. при лесничейството Дженевра значително
разширение, въ което рtката меандрира. Фактътъ, че тукъ
разширението се явява съ 10 м. по-низко, е твърде лесно обяс
нимъ: цi,лото порtчие на тази рtка е било по-близу до дол
ния ерозионенъ базисъ.
Цtлата стара долинна система на Дамлж.-дере на крж.гло
1500 м. конвергира точно на югъ; като се има предвидъ, отъ
друга страна, че въ южна посока, къмъ Караджа-дере, притокъ
на р. Доспатъ, т. е. къмъ порtчието на р. Места не се из•
прtчва никаква преграда, по-висока отъ 1500 м., ние имаме
достатъч н о основание да смtтаме, че до началото на Понтиена
пор·вчието на Дамлж.-дере е съставяло часть отъ порtчието
на р. Места. Това твърдение, основание на видимитt днесъ
млади и стари ерозионни форми, подкрепя изказаното по-горе

предположение, че преди Понтиена цълата область, обектъ на
настоящото изследване (значи цълата западна часть на Запад
нитъ Родопи) е била отводнявана въ южна посока. Въ полза
на това твърдение говори, обаче, най-много обстоятелството,
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че въ долинитt на притоцитt на Марица: Ели-дере, Стара
рtка и Вжча не се намиратъ никжде другаде заравнености
по-стари и по-високо разположени отъ понтийскитt, освенъ
именно въ откраднатото отъ порtчието на Места Дамлж-дере.
Обратно, въ съвременното порtчие на р. Места, въ нашия
случай въ порtчието на р. Доспатъ, заравнености на 1490 - 1550 м. съставятъ значителната часть отъ релефа.
Всички начални притоци на Караджа-дере иматъ извъ_н
редно широки долини на 1490 до 1526 м., въ които рtкитt
едва · текатъ, а на много м-вста образуватъ и обширни треса
вища. Тtзи широки долини се сливатъ въ една обща зарав
неность, на която е дадено и едно общо име : Турна-чаиръ.
Заравненость съ еж.щата височина се е простирала и много на
юrъ отъ това мtсто, но при врtзването на долината на Ка
раджа дере въ началото

на Понтиена тази

заравненость се е

запазила само като тераса. Такъвъ е случаятъ съ · заравне
ностьта на 1490 м. при лtтнит-в колиби Топчали.
Следи отъ стара долинна система на около 1500 м.,
която на мtста е създала истинска дену дационна повръхнина,
се намиратъ не само въ връзка съ л·ввит-в, но и въ връзка
съ д-вснит-в притоци на р. Доспатъ, а еж.що и по притоцитt

на р. Бистрица (тази, която тече западно отъ с. Сатовча).
Т-взи следи се наблюдаватъ най-добре по Беслетското било
на юrозападъ отъ Доспатската котловина. Отъ дветt страни
на водод-влната линия на това било,

по прtката

с. Сърница (Шабанли) за с. Сатовча

се вижда отъ северната

страна заравненость на
каже

въ

въздуха като

1540

до

1550

м.,

истинска тераса

пжтека

отъ

увиснала така да се
съ

великолепенъ

из

rледъ, следъ образуването на разс-вдния откосъ, който отд-вля
въпросното било отъ Доспатската котловина. Отъ южна страна
на билото непоср-вдствено на юrъ отъ Арсъзъ тепе (1675 м.)
се вижда еж.що значително разширена долина на 1530 м. А
пъкъ по прtката пжтека отъ с. Орлино (Бозаланъ) за с. Ко
чанъ

1550

се

м.

вижда

-

така

на

самото

било

наричаниятъ

обширна

Чаирджикъ

заравненость

при

-

солютно невъзможно да се опредtли точно кжде

на

която е аб
минава

во

додtлната линия. По ц-влото въпросно било има на още много
мtста такива обширни заравнености, образувани отъ слива
нето на н-вколко широки равни долини, или пъкъ усамотени
долинни разширявания, въ които се намиратъ твърде

тресавища. Изброяването имъ би

ни отнело

Ето защо съмъ се задонолилъ да ги
еж

често и

страници.

нанеса на приложената

морфоложка карта. Забележителна е о5щата
заравнености черта, че т-в

много

най-високо

за

всички

разположени

тtзи

-

на

м. въ непоср-вдствено съседство съ споменатия вече
разс-вденъ откосъ, а въ югозападна посока се снишаватъ бързо
до 1490 м., твърде често обратно на посоката, въ която те
катъ рtкитt, които еж ги образували. Това е въ връзка съ

1550
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обстоятелството, че образуването на въпросния разсtденъ
откосъ е станало не само чрезъ потъване на Доспатската
котловина,

съ

която

ще

се занимаваме по-нататъкъ, но и чрезъ

едновременното издигане на безименното било съ около

50

40-

м., при което именно е станало денивелиране на повръхни

ната, която иначе е била издигана съвсемъ равномtрно при
издигането на Западнитt Родопи като цtлостенъ блокъ.
На югъ отъ линията с. Сатовча - с. Доспатъ - с. Борино
(Кара-Булакъ) денудационнитt процеси презъ Понтиена еж.
били извънредно интензивни върху

лесно

податливия

на

из

вtтряне и отнасяне гранитовъ и метаморфенъ теренъ (видtхме
вече, че тъкмо тукъ се е образувала понтийска денудационна
повръхнина, като отчасти се е запазила и до днесъ), поради

1815

м., още
високия вр.
Каинъ-чалъ. Ето защо даже и да е сжществувала на югъ отъ
споменатата линия нtкаква стара предпонтийска долинна си
стема

повърхнина,

или

дори

сж.щинска денудационна

надъ
м.

1300

ксето се е запазилъ много малко релефъ
още по-малко надъ 1500 м.: само около

тя не

е

могла да се запази. Запазила се е, по-точно казано, само една,
обаче абсолютно сигурна следа, на
2 км. северъ-североиз
точно отъ Каинъ-чалъ. Тукъ на 1511 м. се вижда е.дна уеди
нена заравненость, широка около 250 м. и дълга около 600 м.,
заградена съ доста дълбоки долини, така че има формата на
плосъкъ върхъ. Върху нея е построенъ гръцкиятъ пограни
ченъ постъ No 111. Цtлата заравненость е покрита съ рtчни
чакъли, дебели около 6 м. и състоящи се отъ валуни съ диа
метъръ до 30 см., отъ млtченъ кварцъ, гнайси и микашис1и.

Въ връзка съ т а зи чакълна покривка заслужава да се отбе
лежи обстоятелството, че и въ порtчието на Дамлж.- дере и
на Караджа-дере заравненоститt на 1500 м. еж. покрити съ
около 6 м. дебели чакълни маси, прерtзани днесъ въ видъ на
чакълни тераси.

Всички тtзи заравнености на около 1500 м. еж. положи
телно предпонтийски,
именно миоценски. По съображения,
които ще станатъ ясни въ следващитt страници, можемъ да
приемемъ, че тt еж. остатъкъ отъ една младомиоценска до
линна система, която само на мtста е напреднала толкова въ
своето развитие, че е образувала сж.щинска денудационна по
връхнина. Най-много следи отъ тази младомиоценска долинна
система еж. се запазили въ риолитовъ теренъ, който, видtхме
вече, се е поддалъ много по-мж.чно на понтийското заравняване.

Заслужава да се отбележи около Каинъ-чалъ и върхо
ветt около него, които надхвърлятъ 1500-1600 м. (между
другото и около заравненостьта на 1511 м. при гръцкия постъ
№ 111) присж.тствието на една зрtла долинна система, съ
стояща се отъ доста широки долини съ U-видна форма и съ
малъкъ наклонъ, разположени на 1420-1440 до 1470 м., които
свършватъ надолу въ стръмни тtсни У-видни долини. Забе•
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лежително е, че всички тt, еж били образувани въ извънредна
лесно изв-втрящъ гранитъ. Тамъ, кждето предпонтийскит-в за
равнености Clf,. изр-взани въ риолитъ или въ вруги усrойчиви
на

ерозията

скали,

следи

отъ

Това обстоятелство показва,

такава

система

че тази

зр·вла

не

се

намиратъ.

долинна

система

ще да отговаря на краткотраенъ застой въ самото начало на
следмиоценското предпонтийското издигане. Отъ фактит-в,

които могатъ да се наблюдаватъ около Каинъ-чалъ, може да
се заключава, че т-взи застоявания ще да еж били дори две,
по време наблизу едно до друго.
Младомиоценската повръхнина може да се проследи много

добре и по на западъ въ Западнит-в Родопи. Тукъ -:я е опи
сана изчерпателно отъ Х. Луи като "родопска повръхнина" на
на 1500 до 1600 м. надъ морското равнище, като и той и дава
еж.щата младомиоценска възрасть 1). Н-вщо повече. и тукъ се
установява, че на 50-100 м. подъ тая повръхнина се намира
зрi3ла долинна система. И тукъ тя е изр-взана въ неустойчивъ
спрямо ерозията гранитъ. Къмъ еж.щата повръхнина тр-вбва
да се причислятъ и заравнености на 1600 до 1800 м. въ Пи
ринъ и на J 600 до 1900 м. въ Рила. Явно е, че т-в тукъ еж
били издигнати по-високо въ връзка съ общото по - интензивно
издигане на рилския и пиринския блокъ
нина

принадлежатъ

и всички

долинни

Къмъ еж.щата повръх
разширения и

заравне

ности, описани отъ мене като "доспатска • повръхнина.

Даде

ното на времето отъ мене опред-вление на тази повръхнина
като еоценска (.постларамийска-предологоценска") не може,
разбира се, да се задържи 2). То се дължи на недостатъчно
познаване на терциернит-в наслаги, отъ което страдатъ, впро
чемъ, много отъ по-старит-в морфоложки изучвания на различни
автори не само въ България, но и на много други м-вста въ
Балкански полуостров ь. Азъ не желая, освенъ това, да запазя
и названието

.,.доспатска"

повръхнина, преди

всичко

защото,

както изтъкнахъ въ началнит-в страници на тази студия, Дос
латъ е име на една негативна форма

-

положена въ обширна равна котловина.

една покрайнина, раз

Освенъ това изобщо

е нежелателно да се употр-вбяватъ локални имена за означа
ване на стари дену дационни форми, освенъ когато е въпросъ
за усамотено сръщащи се и съ неизвестна възрасть заравне

ности. Локалнитi, имена даватъ

превратна

представа за гео

графското разпространение на дадената заравненость, особено
когато е изучена нъкоя малка область и се даде името на
нt.кой незначителенъ географски обектъ. Напротивъ, означа-

1)

Н.

L о u i s,

2) Вж.

цит. съч., стр.

80-83.

Д. Я р а но в ъ, Разлоrъ. Областно географско изучване Мак.
прегледъ rод. VШ, 1933, кн. 3, стр. 57. Независимо отъ мене и А. В u rch а r d (Die Rhodopeп , въ Verh. des 23. Deutscheп Geographeпtages, Breslau,

1930, стр. 157) говори за еопенски и предеопенски заравнености въ вжтреш
нитt части на Родопитt.
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ването на повръхнината съ нейната възрасть пи ориентира
веднага върху времето на нейното образуване и положението
й спрямо другитъ повръхнини.
Поради всичко това азъ не
възприехъ и даденото отъ Луи название "родопска" повръх
нина,

още

повече,

че

тя

не

е

застж.пена въ

всички краища на

Родопитъ.

г)

Старомиоценсна денудационна повръхнина.

-

Възъ основа на приведенитъ по горе данни ние можемъ да
прокараме въ . поръчието на р. Места следнитъ три граници:

1. Северна граница на левантийското заравняване. Тя е
разположена най - наюrъ. минава приблизително презъ селата
Сатовча-Любча-Барутинъ. На югъ отъ тази линия се е за
пазилъ много малко релефъ надъ 1150 м. и почти никаква
следа отъ по-стари ерозионни форми.

2. Северна граница на ~онтийското заравняване. Тя е раз
положена малко по на северъ, минава приблизително презъ
селата Сатqвча-Доспатъ-Борино. На югъ отъ тази линия се
е запазилъ много малко релефъ надъ

1350 м. и почти никаква

следа отъ по-стари ерозионни форми.

3.

Северна граница на младомиоценското заравняване. Тя

е разположена още по на

северъ,

минава

въ западъ - източна

посока приблизително на 5 клм. южно отъ най-високитъ върхове
на изучената область: Голъма Сютка, 2186 м. и Баташки Кар
лъкъ, 2082 м. На югъ отъ тази линия се е запазилъ много
малко релефъ надъ 1600 м. (най високитъ върхове въ нашата
область се намиратъ, както току що бi, подчертано, на северъ
отъ тази линия) и . никаква следа отъ нъкоя по-стара ерозионна
форма.

Отъ тtзи данни ние можемъ а
по-стари

отъ

младомиоценскат.а

priori

да заключаваме, че

денудационна

повръхнина

ерозионни форми могатъ да се очакватъ да се намърятъ съ
най-голъма въроятность и изключително на северъ отъ север
ната граница на младомиоценското заравняване. На северъ
отъ тази граница, понеже не е действувало младомиоценското

заравняване, и дветt плиоценски епохи на заравняване еж.
били затруднени отъ острия и масивенъ релефъ. И наистина,
на северъ отъ въпросната граница на две мъста се намиратъ
точно на -18_
60 м. обширни заравнености, едната отъ които
може да се - вземе съ абсолютна сигурность за остатъкъ отъ
стара

денудационна

повръхнина,

по стара

отъ

младомиоцен

ската. Именно на западъ отъ Баташки Карлъкъ се вижда на
1850- 1860 м. абс. височина около 1 клм. и 800 м. дълга и
400-500 м. широка заравиеность, изръзана въ двуслюдени
гнайси, а покрита съ много грубъ рtченъ материалъ и обрасла
съ торфище. (Вж. приложение 1, обр. 1 и 2). Батачани даватъ
името Карлъкъ именно на тази обширна заравненость, докато
на върха, който се издига стръмно на изтокъ отъ заравне-

Приноси къмъ морфологията на Западнитt Родопи
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1tостьта, и който именно е известенъ въ географската лите
ратура съ името Баташки Карлъкъ, тt казватъ само "върха".
Забележително е, че докато самата повръхнина е изрtзана въ
rнайси, всички околни височини, завършващи мноrо . стръмно

надъ нея, се състоятъ отъ риолитъ. И въ този случай-· .риоли

товитt маси

еж ограничили разпространението на

една еро

зионна форма поради сяоя особенъ начинъ на извtтряне и го
лtма устойчивость спрямо ерозионнитt (не и извtтрителнитt!)
процеси.

Само на 5 клм. по на западъ отъ това мtсто се намира
върхътъ Картъла, високъ 1868 м., който представя една абсо
лютно равна поляна, широка 200 до 25') м. и 600 м. дълга
Макаръ да не е много сигурно, обаче е твърде вtроятно тази
заравненость да е въ връзка съ карлъшката. И дветt се на
миратъ точно на вододtлната линия между при1:оцитt на Ма
рица и притоцитt на Дамлж-дере, която е принадлежала до
края на Миоцена къмъ порtчието на Места. Ето защо по
днешнитt ороrрафски отношения не може да се каже, дали
дветt разглеждани заравнености на 1860 м. еж остатъкъ отъ
денудационна повръхнина въ връзка съ Марица или въ връзка
съ Места. Но като вземемъ подъ внимание приведенитt по
горе факти, говорещи за младостьта на маричиния басейнъ,
ние

можемъ

съ

времето преди

положителность

младия

Миоценъ

да

заключаваме,

заравняващата

че

презъ

дейность на

притоцитt на Места се е простирала още п6 на северъ. Точно
до кжде, обаче, е невъзможно да се каже, тъй като еж зали
чени всички следи отъ нtкогашната северна граница на това
заравняване. Тази граница може да се прокара само хипоте
тично и именно така е прокарана за всtки случай на северъ
отъ

карлъшката

заравненость.

Заравненостьта Карлъкъ и евентуално Картъла еж най
високо разположенитt стари дену дационни форми въ цtлата
изучена область. Т-в еж най-стари въ ц-влата тази область. А
като приемемъ, че . капатнишката" по връхнина на Луи въ П 1. 
ринъ и Рила, най - старата въ тtзи планини, е синхронична на
заравненостит-в Карлъкъ и Картълъ (за тази синхроничность

.

говори

положението

надъ

младомиоценската

денудационна

по ·

връхнина по-гол-вмата височина на капатнишката повръх~
нина въ Рила и Пиринъ е въ връзка съ постоянно по-интен

зивното издигане на т"Бзи планини спрямо
ние можемъ спокойно да

приемемъ, че въ

Западнит-в Родопи),
случая

имаме ра

бота наистина съ най-старитt денудационни форми въ Запад
нит-в Родопи, които еж се запазили на това м-всто поради бла
гоприятното стечение на много обстоятелства, между другото
и поради присжтствието на риолитовитt маси, които заграж
датъ почти отъ всички страни Карлъшката заравненость, еж.що

и поради нейната гол-вма отдалеченость отъ н-вкогашния .долен.ъ
ерозионенъ базисъ.
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Изброенитъ най-стари денудационни форми могатъ да
бж.датъ само следсавски, могатъ да бж.датъ само миоценски.
еж. най-въроятно старомиоценски, като се има предвидъ,
че по-низко отъ тъхъ, но пакъ презъ Миоцена, се е образу
вала друга обширна дену дационна повръхнина. Тя отъ своя
страна може да бж.де само младомиоценска, за такава бt,

Tt,

приета тя

малко

по-горе.

По една случайность
възрастьта на терциерJ-1итt,

поради несигурно опредtляне
седименти и поради непознаване
тъхното географско разпространение Х. Луи приема еж.що
така, че възрастьта на най-старата денудационна повръхнина
въ Рила и Пиринъ-капатнишката - ще да е старомиоценска.
Той пише дословно следното: ,, ... Въ Рила и Пиринъ еж.
запазени

значителни

следи

-

отъ

една

връхнина (думата е за капатнишката

стара

денудационна

повръхнина

на

по.

2200 -

м. абс. вис.). Съ ог ледъ на възрастьта на нейнитъ rюре
латни седименти: наслагитъ въ основата на котловинитъ (на
Места и Струма). тази повръхнина ще да е миоценска, въро
ятно старомиоценска. Фациесътъ на наслагитъ показва слаба
енергия на релефа. . . Тъзи заключения съвпадатъ съ изучва
нията въ съседнитt, земи. Косматъ и Остерайхъ смътатъ зарав
неноститъ по билото на Родопитъ за олигоценски ... 1 '. Въ този

2400

пасажъ се съдържатъ нъколко невърни твърден~я.

Преди

всичко наслагитt. въ основата на котловинитъ еж. олигоценски.

Tt,,

освенъ това,

не се

намиратъ само

въ

котловинитъ, а и

въ самитъ ПЛЩI ,1 нски блокове, въ Западнитъ Родопи на 1400 м.
надъ морското равнище. Тt.зи наслаги нъматъ нищо общо съ
сегашнитъ котловини по течението на Струма и Места. · Върху
олигоценскитъ наслаги еж се явили навлаци, които изключватъ
възможностьта да има въ днешнитъ Западни Родопи, Рила и
Пиринъ дену дационни форми, корелатни на тъзи наел аги.
Ко
релатнитъ седименти на най-старата повръхнина ще да се на

мираtъ нъкж.де далеко на югъ въ бъломорската область, между
другото и поради това, че котловинитъ по теченията на Струма
и Места на северъ отъ Рупелския проломъ и Чечката кли
сура не еж. сж.ществували още по онова време.
Тъ еж. се
1) Вж. Н. L о u i s, цит. съч., стр
103. Трtбва да призная, че до
преди една година, когато не ми бtха известни, пъкъ и изобщо не бъха
познати тектонскитt отношения въ Западнитъ Родс,пи, и азъ приемахъ авто
ритетното мнение на Косматъ (вж F. К о s s m а t, Geo\ogie der zentralen

Balkanhalblnsel, Die Kriegsschauplatze 1914 - 1918 geologisch dargeste\1t,
Н. 12, Berlin, 1924, стр 144) и смtтахъ, че най-високо разположенитt зарав
нености въ Рила и Пиринъ ще да еж олиrоценски, поради което давахъ
по-rолъма възрасть и на 110-младитъ пов?ъхнини. При по-раншнитt дати
рания, обаче, 1\зъ показвахъ винаги известна резервираность. (Вж . Д. Я р а

н о в ъ, Срtдиземноморскитt земи, втора часть, Год. Соф. Унив., ист.-фил.
фак . , кн. 36, 1940, стр. 121). Сега мога да бж.да много по-положителенъ въ
всички дадени по-горе опредtления. Tt отмtняватъ всички по-раншни да
тирания,

мои

или

чужди,

основани

все ._ на теоретически разсж.ждения.
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Приноси къмъ морфологията на З ападнитt Родопи

образували едновременно съ Пазарджишко-пловдивското поле
едва въ края на Миоцена началото на Плиоцена, по време
на атийската синорогенеза.
Изследванитt миоценски и плиоценски дену дационни форми
посочватъ много положително точнитt размtри на последова
телнитt възходящи движения на Западнитt Родопи като цt.
лостенъ блокъ. Първото издигане, следъ стария Миоценъ,
вtроятно по време на щирийската синорогенеза, е издигнало
блока съ 360 м. ; второто издигане, въ края на Миоцена, по
време на атийскаtа синорогенеза - съ 290 м.; третото изди

гане, въ края на Понтиена, по време на роданската синороге•

неза съ 200 м. ; последното голtмо издигане, въ края на
Левантиена, по време на влашката синорогенеза съ около
500 м. Следователно общата сума на издигането отъ послед
ната орогенеза до началото на Кватернера е 1470 м.
д) Кватернернитi. тераси. Въпрtки четирикратното
интензивно заравняване презъ Миоцена и Плиоце на, за което
може да се заключава по изброенитt до тукъ стари денуда
ционни форми, и .главно поради изтъкнатото много интензивно
издигане на цtлитt Западни Родопи въ края на Плиоцена съ около 500 метра тази планина е представяла за ерози
онната дейность на рtкитt презъ Кватернера много масивенъ
блокъ. Въ него тt еж. изхабили цtлата си енергия за своето
задълбаване и пригаждане къмъ новия ерозионенъ базисъ,
поради

което

не

еж.

оставили

въ самата планина никаква следа

отъ едно етапно действие почти никакви кватернерни :rе
раси. Tt еж. повечко само въ неrюсрtдствена близость ·съ Ма
рица и Места - извънъ Западнитt Родопи.
Въ долината на Марица между Пловдивъ и Пазарджикъ

и· въ долнитt течения на нейнитt родопски притоци могатъ
да се намtрятъ отъ долу нагоре следнитt три тераси:

1)

Най·низката тераса е на около

3

до

4

Тя е настлана съ фини рtчни тини, покрити
алувиални почви.

По относителната

трtбва да се свърже

си

височина

съ енеолитичната

косъ между тази тераса

и

м. надъ Марица.
отъ недоразвити

Много

съвременното

тази тераса

ясниятъ

залйвно

от

корито на

Марица, както и недоразвититt алувиални почви върху тера
сата, за която е дума, свидетелствуватъ сжщо така за ней

ната много голtма младость: тя е била залйвно корито на Ма
рица до преди около 5,000 години.
На много мtста въ Бъл
гария

и

днесъ

енеолитичната

тераса

се

зали&а

много често.

Въ Пловдивско и Пазарджишко това се случва, обаче, много
рtдко, на много мtста такова заливане дори е изключено.
Това се дължи отъ една страна на пространното съвременно
залйвно корито на М ар ица, което е въ

състояние

да

побере

извънредно много вода и, отъ друга страна , въ нашата область
енеолитичната тераса е издигната съ около

метъръ по-високо. Последниятъ

фактъ

1

става

1

и половина

още

по-интере-

до
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сенъ като се съпостави съ обстоятелството, че и дветt по
стари тераси еж. издигнати малко по-високо, отколкото въ нt
кои

съседни земи и

отколкото

е

нормалната

височина на

те

·раситt въ Българскитt земи.
Енеолитичната тераса заема въ нашата область най-го
лtма площь. При с. Сараньово тя заема цtлото пространство
отъ заливното корито на Марица до съвременнитt наносни
кжжели на стръмнитt долове, които се спускатъ отъ склона
на Родопитt къмъ полето. При гр. Пазарджикъ заливното ко
рито на Марица отъ дветt страни на „Острова" е широко
само стотина метра. На дtсния брtгъ енеолитичната тераса
започва отъ фабриката за гумени издtлия, която се намира
срещу южния мостъ на Острова и отъ тукъ като непрекж.с
нато равнище може да се проследи чакъ до Баба баири. Тукъ
въ

терасата

може

много

лесно

да

се

различатъ

две

тази, която е служила като залйвно корито, и която
съвсемъ

суха,

и тази,

която

е

служила

като

части

днесъ

постоянно

:
е

ко

рито на Марица и нейнитt притоци и която часть днесъ е
все още заблатена и се използува временно отъ дъждовнитt
води. Сжществуването на блата въ тtзи стари корита се по
държа

главно отъ

подпочвената

вода,

която,

близостьта на Марица, тукъ навредъ се
плитко. Между града и най-северозападния
баири (Кючюкъ-чалъ, 412 м.) се вижда едно
мtсто : остатъкъ отъ по- високата тераса, на
се . е

развила

въ

връзка

съ

намира съвсемъ
хълмъ на Баба
малко по-високо
мtстото на която

енеолитичната.

Енеолитичната тераса отъ Пазарджишко не може да се
проследи въ иsточна посока въ Пловдивско, тъй като при с.
Триводица мраморитt на Баба-баири идватъ непосръдствено
до Марица. Въ Пловдивско еж.щата тераса се раздъля на три
части. Най-малко пространство заема тя между Баба-баири отъ
западъ и Стара-рtка отъ изтокъ. Друга часть отъ нея се на
мира между Стара-рtка и Вжча. Третата и най-пространна
часть се намира между Вжча и Асеница.
Нейнитъ наслаги
достигатъ на повечето мtста непосрtдствено до по-старитъ
скали, като преходътъ е позаличенъ отъ изобилнитъ делуви
ални материали. На изтокъ отъ с. Кадиево тази тераса .1щчи
много по-слабо, защото наслагитъ и се размиватъ лесно. Това
е въ връзка съ обстоятелството, че еж. по-слабо споени, по
ради туй, че не опиратъ непосръдствено до варовикови масиви.

2)

Една малко по висока тераса се намира на

6

и поло

вина до 7 м. надъ Марица. И тази тераса е покрита съ доста
фини ръчни наслаги, а е изрtзана най-често въ по-стари ча

къли, които еж. въ връзка съ една още по-стара тераса.

6-7

метровата тераса, като се сж.ди по нейната относителна висо

чина и обстоятелството, че е връзана въ по-стари чакъли, би
могла да се опредъли като фландърска (= ницка) тераса. При
образуването на по-новата и по-низка тераса фландърската е

Приноси къмъ морфологията на Западнитi, Родопи

221

била почти напълно разрушена, поради което въ изучената об
ласть се е запазила на много малко м-вста. Много добре може
да се види непоср-вдствено на югъ отъ най-източния карстовъ
изворъ при с. Триводица, еж.що и между с. Ново село и Ши
рокия върхъ (442 м.), единъ отъ хълмовет-в на Баба-баири.
Много добре е запазена еж.щата тераса и при първия кантонъ
източно отъ гара Пазарджикъ. Тукъ тя се явява като островъ
ср-вдъ по-младата тераса.
3) Третата тераса отдолу нагоре се вижда най-добре не
поср-вдствено на юrъ отъ с. Кадиево, при устието на Вж.ча въ
Марица. Тукъ се вижда едно малко хълмче съ плоско гър
бище отъ около 50-тина декара, на 18 метра надъ нивото на
Марица. Х ълмътъ е покритъ съ чакълъ отъ доста едри ва
луни (5-20 см. диаметъръ) отъ микашисти, гнайси, мраморъ,
мл-вченъ кварцъ и др. Този чакълъ съ мощность отъ 1-2 м.
лежи върху дебелъ до 5-7 м. пластъ отъ финъ льосоподо
бенъ п-всъкъ, чиято подлога въ нашия случай не личи, но ни
е известна отъ други м-вста въ Пловдивското поле на северъ
отъ Марица. Тази подлога се състои отъ десетина метра де
бели полигенни чакъли, на м-вста доста споени, понеже еж се
намирали отъ дълго време въ обсега на подпочвенит-в води.
Основнит-в чакъли, финит-в п-всъци надъ т-вхъ и повръшнит-в
чакъли образуватъ единъ ц-влостенъ комплексъ, отложенъ
върху rол-вмо пространство въ Пазарджишкото и Пловдив
ското

поле

като

последица

отъ

потъвания,

които

могатъ да се

установятъ и въ нашата область.
Като се сж.ди по морфоложкото й положение и по н-вкои
други общи положения терасата на 18 м. има вюрмска възрасть.
Описанит'l3 вюрмски чакъли трансгредиратъ върху по
стари кватернерни наслаrи. Това може да се види на н-вколко
м-вста по протежението между между селата Б-влащица и Па
мукъ могила (въ землището на с. Бр-встовица), но особено
ясно подъ селата Маркова и Фердинандова. При т-взи две
села се виждатъ гол-вми наносни кж.жели, прер'l3зани отъ днеш
нит-в долини на Марковска и Фердинандовска р-вка. При Мар
кова

този кж.желъ

се

състои

отъ

мраморни

и

серпентинови

валуни и отъ рж.бести кж.сове отъ варовита кора. Всичко това
е сл-впено отъ травертинозна варовита кора, между която се
виждатъ и прослойки отъ terra rossa. Този наносенъ кж.желъ
достига 300 м. южно отъ най-високит-в кж.щи на с. Мар
кова. Въ него Марковска р-вка е вр-взана 60 метра дълбоко.
При Фердинандова валунит'l3 на този наносенъ кж.желъ, въ
връзка съ обстоятелството, че Фердинандовска р-вка е и е
била много по-rол-вма отъ Маркова р-вка, еж много по-rол-вми,
но поради отсж.тствие,

отъ друга страна,

въ

близкит-в

окол

ности, на мрамори, т-взи rол-вми валуни не еж никакъ споени
и се разполагатъ като грубъ агломератъ върху основната
скала. Т-взи валуни се състоятъ предимно отъ серпентини,
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гнайси, микашисти и риолити, изобщо скали, каквито се срiо
щатъ въ днешния водосборенъ басейнъ на Фердинандовска
рiока. И този старъ наносенъ кжжелъ е прерiозанъ отъ съ
временната долина съ цi,ли 60 м. Като се има предъ видъ, че
тiози наносни кжжели еж по-стари отъ вюрмскитъ чакъли и
по-млади отъ наноситiо върху по-високи кватернерни тераси,
може съ доста голiома сигурность да се твърди, че еж тирен
ски. Най-много говори въ полза на това твърдение обстоятел
ството, че при с. Марково гвзи стари кжжели еж споени съ
травертинозна варовита скала, примъсена съ terra 1ossa, а
това еж извътрителни продукти, които еж могли да

се обра

зуватъ въ България само по време на Тирениена, когато кли
матътъ е билъ сръдиземноморски и то до доста по-топълъ и
въроятно по-сухъ отъ съвременния. Подобни тиренски наносни
кжжели се виждатъ освенъ на споменатитъ мъста още и при
селата Бълащица, Бръстникъ и непосръдствено на западъ отъ

с. Кукленъ. Тиренска извътрителна кора покрива на много
мъста Баба-баири. Тя се вижда особено добре по северния
склонъ, кждето Марица при иэмъстването си въ южна посока
е открила много хубавъ профилъ. Тази травертинозна кора се
явява въ случая като делувиаленъ продуктъ, който, поради
своята устойчивость спрямо денудационнитъ процеси, има го
лъмо значение за запазване на склоноветъ отъ нарt.зване.

Тиренскитъ наносни кжжели премина~атъ нагоре

по

по

линитъ въ тиренски тераси, които на изтокъ отъ р. Вж.ча се
намиратъ високо надъ тъхното нормално ниво на около 60
до 70 м. Само по Стара-ръка тиренскитъ тераси се явяватъ
съ свойствената за тъхъ височина отъ около 30 до 35 м.

Установяването на присжтствието на вюрмски и тиренски
чакълища и на отношенията между тъхъ е отъ твърде голъмо

значение за разгадаване морфогенезиса на областьта, която ни
интересува,

както

това

ще

стане

ясно

по-нататъкъ.

Забе.JJежително е, отъ морфогенетична гледна точка, еж.що
тъй и обстоятелството, че въ разглежданата часть на мари
чиното поръчие надъ тиренската тераса се намира само по
низката, горно-сицилийска ( милацка) тераса. На югъ отъ се
лата Марково и Фердинандово и изобщо въ вжтрешностьта
на Родопитъ тя с издигната доста високо на повече отъ
80-90 м. Само по течението на Стара-ръка при с. Бъга тази
тераса е съ своята нормална височина отъ 60 м., покрита съ
дребни чакъли.

=

Влашката синороrенеза, изразена въ разглежданата об
ласть като издигане на Западнитъ Родопи, е продължила, както
на много други мъста въ България и презъ стария Сицилиенъ,
обаче като потъване на Пазаржишко-пловдивското поле, което
обстоятелство е попръчило да се образува тукъ старосици
лийската тераса.
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Рtка Места тече на югъ отъ нашата область, противно
на Марица, въ много тtсна долина Чечката клисура -, въ
която запазването на кватернерни тераси е било много труд
но. Само при входа въ
r<лисурата откъмъ Неврокопската
котловина се е запазила отъ дветt страни на ръката между
селата Годешево и Ракищанъ рtчна тераса на 90 м. надъ
ръката. Като се сжди по относителната височина на тази те
раса, покрита съ изобилни чакълища, може да се предполага,
че е старосицилийска. Тераси съ еж.щата височина се нами
ратъ и въ долината на Осинската рtка, дtсенъ притокъ на
р. Доспатъ, подъ с. Любча. (Вж. приложение 1, обр. 6). Отъ
тtзи морфоложки отношения се налага да заключимъ, че при
ч~чката клисура ние не сме още на южния край на западно .
родопския блокъ. Презъ нея той се продължава въ Драмски
Бозъ· дагъ и планинистата область на изтокъ отъ гр. Драма.
Tt отъ своя страна завършватъ надъ Драмското поле и Ка
валския заливъ почти по сжщия начинъ, по който завършва
въпросниятъ блокъ на северъ къмъ горнотракийската низина. 1 )

2.

Млади тектонсни обусловени форми.

До тукъ бtха изследвани всички стари ерозионни форми,
които не подлежатъ вече на сжщитt денудационни процеси,
които еж ги образували, защото еж били издигнати при изди
гането на Западнитt Родопи като цtлостенъ блокъ. Сега е
редъ да изучимъ формитt, които еж се получили отъ дифе
ренциранитt, раз;шчни по интензитетъ движения на границата
между този блокъ и ограднитъ земнокорни блокове, както и
формитt, които еж се получили отъ нееднаквото издигане на
нtкои вжтрешни части на запап:нородопския блокъ.
а) Периферни фленсури и разсi;дни откоси. -- На
юrъ отъ най-западната часть на пазарджишкото поле, между
селата Малко Бtльово и Вtтренъ-долъ (Ели-дере), северниятъ
склонъ иа Родопитt. представя извънредно стръмна стена съ
конвексенъ профилъ, нарtзана на многочислени трижгълни и
трапецовидни фацети отъ доловетt., които се спускатъ въ

северна посока къмъ Марица. Това е типиченъ разсiщенъ от
косъ, подъ който се намиратъ грамадни наносни кжжели, осо

бено изразителни при селата Семчиново и Сеитово.
На изтокъ отъ с. Вt.тренъ-долъ започва подродопската
хълмиста область, която се протака между Родопитt. и Пазар
джишко-пловдивкото

ленъ. Въ

поле въ източна посока чакъ до с. Кук

тази хълмиста область,

както пролича при разг леж-

1 ) Отношенията между Драмското поле и Кавалския заливъ отъ една
страна и Драмски Бозъ-дагъ и планинистата земя на изтокъ отъ гр . Драма
отъ друга страна еж разгледани отъ мене въ особена работа, поради което
нtма да се спирамъ на тtхъ (Вж. Д
Я р а но в ъ, Бtломорска Тракия и
Приморска Македония . Год. Соф . Унив. , ист. фил, фак . , кн. 34, 1938, стр. 39-45)·
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дането на следитъ отъ старата Jrевантийска
се

намиратъ

много

следи

отъ

тази

долинна система,

левантийска

система,

на най-различна височина, отъ 41 О м. само 50 м. надъ мла•
досицилийската тераса до 910 м. Ако свържемъ мислено
тъзи следи получаваме една по-силно или по-слабо наклонена

къмъ северъ

повръхнина,

която е нъкогашниятъ флексуренъ

откосъ, образуванъ въ края на Левантиена, по време на влаш
ката синорогенеза, продължена и презъ стария Сицилиенъ.
По две причини тази на м-tста много слабо наклонена и не
много стара повръхна флексура не е могла да се запази въ
първоначалния си видъ, а е била зам-встена отъ подродопската
хълмиста область.
1. Тази область е изградена отъ най-различни по възрасть
и петрографски съставъ скали, които еж указвали много раз
лично противодействие на дену дационнитъ процеси. Тукъ има
и метаморфни скали (предимно, мрамори, гнайси и шисти), които
еж общо взето устойчиви, мраморитъ дори много устойчиви
спрямо денудацията;

има

масивни

скали, главно гранити, които

извътрятъ по особенъ начинъ и поради това се отнасятъ мжчно;
има и седиментни скали: оверсиенски пъсъчници, аркози и
глини, конгломерати, които еж съвсемъ неустойчиви и се си
пятъ и при най-малко подравяне. Къмъ ц-влото това разнообра
зие се прибавя и интензивното следоверсиенско нагъвъне и
надхлъзване,

което

е

докарало

на малко

пространство явява

нето една до друга и една върху друга на най-различни скали.
Всичко това е спомогнало извънредно много да бждатъ измо
делирани като твърдици всички по-устойчиви скали.
Под родопската хълмиста область представя сбпръ
от ъ т в ъ р д и ц и. Т-взи отъ тъхъ, които се намиратъ по на
югъ, по близу до Родопит-t, продължаватъ и сега да се дсо•

формяватъ, било чрезъ пръкитъ нападения на ерозията и свър
заната съ нея повръхна денудация (върхове Св. Спасъ, 516 м.,
Исара, 499 м., на северъ отъ гр. Брацигово) или пъкъ само
отъ ръчната ерозия, чрезъ подкопаване на много неустойчи
вит-t оверсиенски наслаги, при което се сриватъ все нови и
нови части отъ мрамора, надхлъзнатъ върху тъзи оверсиенски
наслаги; много отъ твърдицитъ представятъ. отъ тектонска
гледна точка, клипи, които постоянно намаляватъ своя обемъ
(такъвъ е случаятъ съ всички хълмове около с. Брtстовица).
Тъзи отъ твърдицитъ, които се намиратъ по на северъ, въ
бли з ость

съ

еж били

удавени

р. Марица,

млади тектонски

въ

еж спръли своето

р-вчни

движения,

развитие, защото

наноси, като последица отъ по

които

еж

втората

причина

за уни

щожаване на левантийската повръхна фликсура.
2. На мъстото на разглежданата флексура въ края на
Тирениена се е явила нова, по-слабо изразена флексура, която,
обаче, преминава на мtста въ разсъдъ. Създаденитъ отъ тази
посттиренска флексура-разс-tдъ земеповръхни форми еж до-
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принесли за окончателното заличаване следитt. на постлеван
тийската флексура, доr<ато постлевантийскиятъ разсt.дъ се е
запазилъ, може-би защото е билъ засиленъ отъ пост_:гиренскитt.
движения .

Посттирентската повръхна флексура и посттирентскитt.
разсt.дни откоси могатъ да бждатъ проследени много добре въ
съвремения релефъ, който се дължи до голt.ма степень именно

на тt.хъ. Между селата Кукленъ и Брt.стовица флексурата
може да се установи чрезъ проследяване на тиренскитt. на
носни

кжжели,

които

тукъ

много

ясно

видимо

потъватъ

подъ

по-новит-в наслаги на Пловдивското поле. Флексурата е видима
и въ релефа, който представя на това мt.сто една слабо де
нивелирана,

видимо

хълмиста земя. Отъ
флексура се раздt.ля
розападна посока, на
което е станало на
баири, защото тt. по
тt.хъ

не

издигната

на

югъ

и

снишена

на

северъ

с. Брt.стовица посттирентската повръхна
на две : единиятъ клонъ отива въ севе
северъ отъ Баба-баири, като потъването,
северъ отъ тt.хъ, е обхванало и самитt.
своя релефъ и по карстовит-в явления въ

представятъ

нищо

друго, освенъ

удавенъ карстъ.

Другъ клонъ отъ флексурата отъ с. Брt.стовица отива въ
югозападна посока, като бързо се превръща въ разсt.денъ от
косъ. Така е вече при с. Перущица, още по-ясно при с. У стина,
а

отъ

тукъ

този

откосъ,

като

взима

западна

посока, достига

до с. Кричимъ. Отъ това село откосътъ взима северозападна
посока, като достига презъ с. Козарско до къмъ с. Бt.га,
гдето се губи почти напълно. При потъването на земитt. на
северъ отъ този разсt.денъ откосъ еж се образували дветt.
поленца Кричимско и Испериховско (Айдиневско). Морфоге
нетично тt.зи две поленца еж едно цt.ло, раздt.лено днесъ отъ
най-юrоизточнитt. разклонения на Баба-баири. И въ този слу •
члй можемъ съ сигурность да предполагаме, че е потънала
една хълмиста земя и че хълмоветt. между дветt. поленца еж
остатъкъ именно отъ тt.зи удавени хълмове. Такива удавени

хълмове представятъ и ридоветt. на северъ отъ селата Перу
щица и У стина. Следъ кратко прекжсване посттиренскиятъ
разсt.денъ откосъ се явява отново и то много импозантенъ
между градчетата Брацигово и Пещера. Обстоятелството, че
този откосъ е запазенъ (разбира се надлежно фацетиранъ) ед
накво добре и въ устойчивитt. на ерозията риолити и въ
много податливитt. оверсиенски пt.съчници и глини, както и
липсата на наносенъ кжжелъ предъ Cтapa-pt.r<a налагатъ за
ключението, че

е

станало много скорошно подновяване

на

раз 

сt.дането. Сжщото ще да се е случило и при с. Кричимъ, а
еж.що така и при с. Вt.тренъ-долъ, гдето еж станали, следо
вателно, две подновявания на разсt.дането въ
течение на
Кватернера. Като оставимъ на страна съвсемъ локалното
подновяване на разсt.дането на посоченитt. три мt.ста (за
бележително е, че тъ съвпадатъ точно съ изходитt. на найИзвестия на Бъпг. геоrр. д·во
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голt.митt. - притоци на Марица въ нашата область отъ Родо
питt. !) налага се да приемемъ, че днесъ
посттиренската
флексура се мъсти въ северна посока. Това заключение
се налага отъ обстоятелството, че всички тераси, образувани
следъ явяването на разглежданата повръхна флексура, еж съ
своето нормално положение, или дори съвсемъ малко по- високо.

Земетръснитt. прояви презъ последнитt. години и особено тt.зи
отъ 1928 г. говорятъ въ сжщия смисълъ : установенитt. при
повторната прецизна нивелация промt.ни се намиратъ доста на
североизтокъ отъ нашата область. 1 )
б) Млади вжтрешнопланинсни тентонсни обусло
вени котловини. Издигането на западнородопския блокъ
по разгледанитt. периферни флексури и разсъди не е било
съвсемъ равномt.рно. Въ това ние се убедихме още при раз
глеждане на старитt. денудационни форми около Чепинското
корито. Тукъ, обаче, диференцираното движение е засt.гнало
една доста нарt.зана отъ ръчната ерозия область, поради което
явилата се като последица отъ това движение повръхна флек
сура не личи прt.ко въ релефа, освенъ на изтокъ отъ Баташ
кото поле. Косвената последица отъ флектирането е по-оче
бийна: заблатена е била р. Мжтница и ръката, която изтича
отъ Баташкото поле, превърната по този начинъ днесъ въ
блато-тресавище. По този начинъ не само че е било избt.г
нато нарt.зването на тt.зи стари долинни разширения, но дори
тt. еж били направени още по-изразителни, поради което за
служаватъ вече да бждатъ разгледани и отъ морфоложка
гледна точка като самостоятелни географски области.

Чепинското корито и свързаното съ него Баташко поле,
заето отъ Баташкото блата-тресавище, еж обусловени отъ явя
ването на едно и еж.що мt.сто на стари ерозионни форми и
млада повръхна флексура. При това положение все пакъ може
да се говори общо за дветt. корита заедно съ ограднитt. хъл
мове, че

представятъ

една

млада

вж трешноп.r1анинска тектон

ски обусловена котловина, състояща се отъ две стжпала, за
щото и старитt. ерозионни форми, които участвуватъ въ ре
лефа, еж отъ различна възрасть : левантийска и понтийска.
Въ изучената область се намира една още по-изразителна
вжтрешнопланинска котловина: доспатската. Тая на пръвъ
погледъ проста форма съставя въ сжщность доста сложенъ
морфоложки форменъ комплексъ, съставенъ отъ три само
стоятелни формени групи, които ще бждатъ изследвани после
дователно.

1. Много стръмниятъ склонъ, който отдt.ля котловината
отъ високото Беслетско било на югозападъ отъ нея, е най1 ) Вж. М. Мирко в ъ, Прецизни нивелачни измtрвания въ южнобъл
rарската земетръсна область. Изв . Бълr. reorp. д-во, кн 1, 1933 (Сборникъ
въ честь на проф. А. Иширковъ), стр. 245-256.
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импозантната форма въ цtлитt Западни Родопи. Той е почти
праволинеенъ, дълъгъ около 40 клм. и съ наклонъ много често
повече отъ 45
съ общо взето конвексна форма и в70 м.

°,

относителна височина между основата

на

наноснитt

кжжели

и горния край на откоса. Това е единъ типиченъ разсtденъ
откосъ, много слабо фацетиранъ, отъ една страна, защото е
сравнително младъ

и,

отъ друга

страна, защото

се

явява

на

голtмо протежение изключително въ риолитовъ теренъ. Той,
както вече много пжти бt подчертано, показва полу1<арстовъ
характеръ, като затруднява задълбаването на рtкитt. Ето
защо фацетитt не представятъ трижгълници, а продълговати
трапеци.
Въ връзка съ това и наноснитt кжжели въ осно
вата

на откоса

не

представятъ една непрекжсната цtлостна

блокова маса, а отдtлни ясно изразени кжжели.

Нагоре отко

сътъ завършва внезапно

заравнености

на

съ

младомиоценскитt

1550 м. абс. вис., описани на
2. Вертикалниятъ размахъ

съответното мtсто.

на разсtда, който е обусло
вилъ явяването на въпросния разсtденъ откосъ, е най-малко
380 м. Отъ тtхъ само 40 м. се дължатъ на издигането на
билото на югозападъ отъ котловината, както това пролича при
изследването на младомиоценскитt денудационни форми, запа•
зени въ днешния релефъ. Останалитt 340 м. се падатъ на
потъването по разсtдъ на единъ продълговатъ земнокоренъ
блокъ съ северозападъ-югоизточна посока. И понеже при това
потъване съ най-малко 340 м. голtма часть отъ този блокъ
се е отзовала подъ локалния ерозионенъ базисъ, настжпило е
засипване и образуване на обширна дълга и тtсна алувиална
повръхнина. Тя има много малъкъ наклонъ горниятъ и
край е на 1260 м., долниятъ край при с. Доспатъ, на 40 км.
по права линия, на 1170 м. абс. вис. Тя не е абсолютно равна,
защото при нейното насипване р. Доспатъ е меандрирала (както
меандрира, впрочемъ, и до днесъ) на всички посоки, поради
което еж останали многобройни старици. Повечето отъ тtхъ
представятъ днесъ тресавища. Забелязва се, освенъ това, въ
днешно време врtзване на рtката въ северозападната часть
на котловината въ тази повръхнина,

отъ

начало много слабо,

едва забележимо, нагоре по течението, обаче, все повече и
повече, като при това се образува много ясно изразена тераса.
При с. Орлино нейната относителна височина е 3 м., при с.

Сърпица

-

вече

ключава, че въ

6

м.

много

Отъ тtзи отношения може
скорошно

време

е

да

се за

станаJю подновяване

на югоизточната часть на разсtда.

3. На североизтокъ алувиалната повръхнина преминава
незабелязано въ плоскитt, слабо наклонени къмъ котловината
ридове, за които видtхме на съответното мtсто, че съставятъ
наклонена
ционна

къмъ

юrозападъ

повръхнина.

часть - отъ

понтийската

денуда
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Доспатската
щото

представя,

грабенъ.

Той

Ярановъ

котловина има
отъ

тектонска

асиметриченъ
гледна

точка,

профилъ,

за

едностраненъ

е създалъ типична вж.трешнопланинска тектон.

1-()3

си

р-Досnать

·- ·- ··

·,,,,,

·•···

юз

си

p. Дocnlt'I'&

Обр. 1. Два п р о ф и л а п р е з ъ До с па т скат а к от л о в и на, въ
мtрка 1 : 50,000. На юrозападъ се вижда Беслетското било, отъ риолитъ,
заравнено, пресtчени отъ младомиоценската денудационна повръхнина. Подъ

разсtда

- наносни кжжели. Рtката тече ср-tдъ
Fig. 1. - Z w е i Р r о f i 1 е d u r с h d а s В е
Masstab 1 : 50,000

алувиална повръхнина.
с к е n v о n Dоsр а t

im

ски обусловена котловина въ сърдцето на Западнитt Родопи.
Тя внася срtдъ еднообравнитt риолитови купи, които я ограж
датъ отъ всички страни, много приятно разнообразие.

ното впечатление се усилва

Прият

и отъ обстоятелството, че тритt

формени групи, които обраsуватъ кот лавината, еж различно
обагрени и то, разбира се, съвсемъ не случайно. Тъмнозеле-

,

Обр.

2.

Д о с

n

а т с к а т а к о т

л о в и на. На преденъ
nланъ
флектираната понти!1сr<а повръх
нина, на заденъ планъ --разсtд

ниятъ откосъ.

Вижда

се

часть

отъ с. Сърпица (Шабанли.)(Сним
ка отъ Д-ръ Л. Диневъ).-Fig. 2.
В е с kе п
v о п D о s р а t Im

Hintergrunde eine ausgeprcgte
Bruchstufe.
ниятъ цвtтъ на иглолистнитt гори на разсtдния откосъ
монира

приятно

съ

резедавия

килимъ

крива тъ алувиалната повръхнина.
североизточна

страна

отъ

ливади,

хар

които по

Срещу т-вхъ хълмоветt отъ

контрастиратъ

съ

своята

пъстрота,

съз

дадена отъ нивитt, посtяни въ трtбища срtдъ боровата гора.
По много стръмния, но сжщевременно влаженъ и усоенъ раз
сtденъ откосъ могатъ да вирtятъ само гори, алувиалната
повръхнина

ниятъ

и

е

много влажна

изложенъ

на

склонъ е най-подходящъ

и

ставатъ

припtкъ

за

отлични

флексуренъ

ливади, а оцед

североизточенъ

зърнени храни, и мtстното насе

ление е успtло вече да прочисти гората и я замtни съ ниви.
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Положителни данни

за

възрастьта

на

тази прелестна

и

богата котловина, за жалость, нъмаме. Тя е положително след
понтийска. Като се има предъ видъ добре запазениятъ раз
съденъ откосъ,

може

да

се

предполага,

че

е

кватернерна,

образувана въ края на Тирениена, едновременно съ флексу
рата-разсъдъ между западнородопския блокъ и Пазарджишко
пловдивското поле. Това е още по-въроятно, като се има
предъ видъ, че и Чепинската котловина е придобила днешния
си видъ следъ флектирането, което е следлевантийско.

3.

Съвременната долинна система.

Последователнитъ издигания на западнородопския блокъ
еж обусловили не само стжпаловидното подреждане на ста
ритъ ден у дационни форми и явяването на флексурни и раз
сi,дни откоси, но и съвременното задълбаване на долинитъ,
обусловили еж третата по възрасть формена група въ релефа
на Западнитъ Родопи съвременната долинна система.
Отъ времето на влашката синорогенеза, когато е станало
издигането съ около 500 м., подновено въ края на Тирениена,
а на нъкои мъста и въ най-ново време, долинната система на
Западнитъ Родопи, наследена отъ левантийско време, не е
имала

възможность

да

се

нормализира,

да

се

прошири и успо

кои. Ето защо всички западнородопски ръки текатъ подъ ле
вантийското ниво (подъ 91 О м. по северния склонъ и подъ

I00.J-1090

м. по южния склонъ)

съ

голъмъ увесъ

въ дъл

боки проломи, до единъ антецедентни.
Въ тъхния външенъ
обликъ се явяватъ само разлики, които еж обусловени отъ
петрографскитъ различия.

4.

Петрографски обусловениятъ микрорелефъ и
мезорелефъ.

Петрографски различия еж обусловили не само географ
ското разпространение на старитъ денудационни форми и за
пазването, респективно по-бързото разрушаване на тектонски
обусловенитъ откоси, но и за явяването на извънредно кон
трастенъ микрорелефъ. Той слага въ нъкои случаи печатъ на
ц-влия пейзажъ. Въ следващитъ страници ще бжде разгледанъ
микрорелефътъ, който се явява при различнитъ най-често сръ
щащи се видови скали въ изучената область.

а) Микрорелефътъ и мезорелефътъ въ гнайсовъ и
микашистовъ теренъ. Въ цълата область този теренъ се
състои отъ много често редуващи се устойчиви и неустой
чиви на извътрянето пластове. Когато това редуване се из
вършва на 1-2 м. се явяватъ стж.пала. Тъ еж по-плоски,
ако наклонътъ на цълия пластовъ комплексъ е много малъкъ,

отъ

0°

до

1о 0

( както

е случаятъ при Илиджика,

1416

м.,

се-

·
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верно отъ с. Батакъ и въ пролома на р. Доспатъ между се
лата Бръшлянъ и Жижево). Пейзажътъ, обаче, е много по-им
позантенъ, когато наклонътъ е по-rолъмъ, а особено когато е
между 60° и 90°. Тогава устойчивитъ пластове се изправятъ
като многобройни редуващи се една задъ друга стени. Такъ„въ
е случаятъ съ склона на североизтокъ отъ с. Сърпица.
Гнайситъ и микашиститъ действуватъ върху мезорелефа
по два

различни

начина.

1. Когато еж общо взето по-устойчиви, а въ
50-100-200 м. интеркалира малко по-неустойчивъ

тъхъ на
пластъ.
Тогава се явяватъ голъми стж.пала, които "гледатъ", така да
се каже, въ посока обратна на падението на пластоветъ. Тъзи
стжпала еж особено изразителни когато наклонътъ на терена

е въ еж.щата посока, както наклона на пластоветъ, но по-ма
лъкъ. Тогава самото стж.пало представя структурна повръх
нина, а:неговото чело е мъсто, кждето се трупатъ изобилни
делувиални материали. Така се обра
зуватъ
малко

малки

заравнености,

невнимание

които, при

или престараване отъ

страна на морфолога, могатъ лесно да
бждатъ смiпнати за стари ерозионни
форми. Въ близость съ дълбокитъ съ
временни долини, особено когато тъ
текатъ напръко на разпространението на

пластоветъ (както е случаятъ по се
верния склонъ на Зацаднитъ Родопи),
такива
могатъ

Обр.

л е фъ

3 -

въ

М икроре-

връзкасъ

а п ли т O в а г а н г а.

2

м.

натрупвания
да

на

делувиумъ

станатъ, и тогава се

не

явяватъ

типични ' пластови ст ж.пала. Тъ разноо
бразяватъ цълия северенъ склонъ на
Западнитъ Родопи.
2. Когато гнайситъ и микашиститъ
извътрятъ лесно, тъ даватъ много изо
б

е

ил нъ делувиумъ, съставенъ отъ много

високо ребро. (снимка д-ръ

нехомогененъ материалъ: покрай микро-

л. Диневъ). FJg. 3 Petro-

СКОПИЧНИТ'В ЛЮСПИЦИ отъ слюда и КЖС•
чета отъ фелдшпатъ и кварцъ се ви•

graphisch bedingte Mikrorelief : eine 2 m hohe
Ri е aus А lit.

РР

Р

ждатъ и

.i.

rольми

б
рж ести кжсове

отъ

разпит-в rанги, коитосж сенамирали въ

извътрълата скала и които преди своето разпадане образуватъ
до 1-2 м високи ребра. (Вж. обр. 3) Тъзи кж.сове се състоятъ
най-често отъ кварцъ и еж изходниятъ материалъ, отъ който
произхождатъ чакълнитъ покривки отъ млъченъ кварцъ на
старитъ долинни системи и денудационни повръхнини въ изу
чената область. Този делувиаленъ материалъ е въ постоянно
движение, особено върху оrоленитъ склонове подъ 1300 м.

Това еж типични загладени денудационни склонове. Такива
изобилствуватъ особено около с. Батакъ. Тукъ тъ преоблада
ватъ надъ всички други земеповръхни формени групи.
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б) Карстовитi; форми въ мрамора. Мраморътъ
заема въ изучената область значителна площь, обаче не е
далъ много карстови форми, главно защото никжде не е до
статъчно чистъ. Такъвъ е случаятъ съ голtмата мраморна
маса на Беглика. Тукъ и малката относителна височина надъ
локалния ерозионенъ базисъ сжщо е допринесла за явяване
на по-малко карстови форми 1). При Баба-баири карстовитt
форми, които еж сжществували, еж били затлачени съ извtт
рителни продукти, а други еж били напълно затрупани при
последното потъване на областьта.

Другит1.' метаморфни скали заематъ ограничена площь и
не заслужаватъ особено споменаване. Само серпентинътъ при
с. Марково привлича вниманието съ

гжстата

долинна

мрежа

въ сравнение съ съседния мраморенъ теренъ и съ благоприят

нитi, условия, които той създава за явяване на свлачищ~, при
дружени съ подхлъзване на голtми мраморни маси.
в) Микрорелефътъ въ гранитенъ теренъ.
шата область се пада източната часть на
западния западнородопски гранитенъ ба
толитъ. Тя е до голtма степень гнайсувана

Въ на

-

още при интрузията, поради което микро

релефътъ е подобенъ на този отъ гнай
совъ теренъ. Много по-добре е запазенъ
каинчалскиятъ гранитенъ батолитъ. При
него могатъ да се наблюдаватъ: 1. П ъ р
в и ч н а

ш и с то з но с т ь, която се дължи

на аплитнитt и биотитовитtшлири и на
паралелното разположение

на

ортоклазо

витt кристали; 2. Първична цепи
те л но с т ь, която се състои отъ на
прtчна
цепителность, стръмна цепител
ность и плоска цепителность. Тъ еж, важно
е да се отбележи, взаимно перпендику
лярни и приблизително успоредни или пер
пендикулярни на първичната шистозность;

3.

В т о р и ч н а ц е п и т е л н о с т ь, която
е успоредна на орографската повръхность;
тя се срtща по-рtдко ;. 4. Т ек тон ски
о б у с л о в е н а ц е п и т е л н о с т ь, която
се

състои отъ

харниши,

въ каинчалския

Обр. 4.-И з в
н а
сока

r

t

р а н и т а

на

т ря н е
по

по

първичната

це

пителность - образува
не на четвъртити бло
кове при с. Фърrово
(Снимка Д-ръ Л.
Ди
невъ). F ig. 4. - G r а -

n it verwitterung

liings der kluftung: Quaгранитенъ батолитъ съ предимно северъ·
derblldung
южна посока ; 5. В т о р и ч н а ш и с т о з
н о с т ь при гранитогнайсовитt партии.
Посочената разновидна шистозность и цепителность на1) Малкото сжществуващи карстови форми ще бждатъ разгледани по
обстойно при друrъ случай. Страницитt на списанието еж ограничени, пъкъ
и цельта на настоящата студия не е да дава подробности.
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правлява изв-втрителнит-в процеси въ гранитовия теренъ и до
карва най-после до измоделирването

блокове. (Вж. обр.
на повръхностьта

на

грамадни

четвъртити

4) Т-в, обаче, не могатъ да останатъ дълго
въ първоначалния си видъ, защото

време

десквама

ционнит-в процеси, които еж много бързи особено въ нашит-в
планини, скоро заоблятъ роговет-в и ржбовет-в имъ и ги пре
връщатъ въ грамадни кълба.

Ето защо въ гранитовъ теренъ

Обр. 5. Микро релеф ъ в ъ о в е р с и е н ски ар коз и. Ниши и груби
сипейни конуси въ дола на У мина рtка, при с. Сотиръ (Снимка Д. Ярановъ). -

Fig. 4. Mikrorelief im Oversienarkosen beim Dorfe Sotir.
най-често се случва да се видятъ заоблени блокове, разполо
жени върху ржбести блокове, подобни на пиедестали. Т-в еж
ржбести, защото еж измоделирани въ по-ново време отъ общата
скална маса. Такъвъ е случаятъ на самия връхъ Каинъ-чалъ.
На м-встата, кждето rранитътъ е билъ засегнатъ по-ос
новно отъ по-младит-в тектонски процеси, той е билъ милони
тизиранъ. На такива м-вста се явяватъ гладки денудационни
склонове, б-вли по цв·втъ, като че ли посипани съ пъсъкъ.
Такъвъ е случаятъ при с. Чавдаръ.
Въздействието на гранитовия теренъ върху мезорелефа
се изразява главно nъ обуславяне на постоянни посоки въ до
линната система, напримtръ посоката северъ - юrъ, а значе

нието на сжщия теренъ за м:езоредефа се състои главно въ
това, че гранитътъ, като по-лесно изв-втрящъ отъ почти всички
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други скали въ областьта, е улеснилъ изученитt. вече после
дователни заравня8ания на областьта.
r) Микрорелефътъ и мезорелефътъ въ палеоген
нит-h глини, п-hсъчници и конгломерати. - Tt. еж. съз
дали условия за явяване на многобройни свлачища, ниши (вж.
обр. 5) и земни пирамиди. Освенъ това навсt.кж.де, гдето се
явяватъ т·взи материали, еж. се образували широки долини, въ
пълна дисхармония съ останалата р·вчна мрежа. Такъвъ е
случаятъ съ р. Хазна-дере и р. Умина, при селата Сотиръ и
Изворъ, Пловдивско, както и съ Барутинска ръка. Последната
се е задълбала епиrенетично въ основната скала и по този
начинъ долината й е получила типичниятъ за епигенетичнитt.
долини видъ: горе широка, въ основата тt.сна и дива.

О б р.

6. -

Призматично напукване и сферолитно извtт

рянс на риолита (въ Томо фильовото дере) (Снимка Д-ръ
Л. Диневъ). - Fig. 6. - Prismatische Кluftung und spherische Veпvitterung im Rhyolith.

д) Микрорелефътъ и мезорелефътъ въ риолитовъ
теренъ. Риолитовитъ маси показватъ различни свойства,
съобразно съ това, дали представятъ лавни потоци, ствърд
нали на открито, или пъкъ вулкански игли, неки и дайки. По

тоцитъ показватъ видимо почти хоризонтално наслояване, което
се пресича отъ отвесни пукнатини, резултатъ отъ контракцията
на застиващата магма. Тtзи две взаимноперпендикулярни по
соки създаватъ типично призматично напукване. Четвъртититt.
блокове, които се образуватъ при това напукване, извt.трятъ
по-нататъкъ по сж.щия начинъ, както гранитнитt. рж.бести бло

кове (вж. обр. 6). Често се срt.ща и тънкоплочесто хоризон
тално напукване, обусловено отъ сж.щитt. посоки (вж. обр .. 7).
Останалитt. споменати риолитови маси се цепятъ на отдълни
люспи, по-дебели или по-тънки, подобни на люспигв
вицитъ.

на луку

Димитъръ Ярановъ

234
Извtтрителнитt

процеси

използуватъ

(много по-широки отколкото пукнатинитt

нитовата цепителность), разширяватъ ги, и
ватъ порозностьта на общата скална маса.
тази

много

пусклива

водоемка

подлога,

на карстовитt.

въ

скална
видъ

маса

на

вода

тtзи

въ

съ

гра

съ това увелича
Погълнатата отъ

излиза,

извори, които

пукнатини

връзка

при водонепро- 

еж твърде сродни

Такива полукарстови извори могатъ да се на-

О б р. 7. Ба та ш к II к а µ JI ъ к ъ
рнолита (Снимка Д. ЯранQвъ),

(2082 м.) Тънкоr!Jfочесто напукване
- Fig. 7. - Rl1yolithverwittcпing.

на

блюдаватъ особено добре надъ лtтнитъ колиби Лонгурлий,
кждето риолитъ се разполага върху гранитъ.
По отношение
на

падащата

валежна

вода

риолитовата

маса

се проявява

като

полукарстъ, въ който r жстотата на ръчната мрежа е много
мадка, а повръхната денудация много слаба.
Поради това
и разрушаването на риолитовитt маси чрезъ подкопаване върви
много бавно: вмtсто полегати ден у дационни склонове на мt
стото, гдето напада рtчната ерозия, се явяватъ отвесни стени,
образувани отъ призматичното напукване.
!3идъхме вече, че
на много мtста старитt долинни системи и денудационни по
връхнини

еж

ограничени

именно

съ

такива

стръмни

откоси.

На еж.щата слаба ерозия и повръхна денудация се дължи и
явяването на многобройни изолирани купи съ стръмни стени
навсtкж.де, кждето въ нашата область се явяватъ по-голtми
риолитови маси.
По своята безразборна групировка тt при
личатъ извънредно много на купитt, които образуватъ така
наричания „кокпитовъ ландшафтъ" въ карета на тропическитt
страни. И въ този случай изпъква сродството на риолитовия
съ

карстовия теренъ.
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Въ всички изброени СJrучаи формитъ въ риолитовъ те
ренъ моrатъ да се взематъ като петроrрафски обусловени, но
безъ никаква връзка съ първоначалната форма на вулканската
надстройка. Това не еж вулкански структурни, нито дори
субструктурни форми. Само некитъ, които се намиратъ по пе
риферията на rол·вмитъ риолитови маси, еж били измодели
рани като остри заоблени купи, въ случаитъ, когато тъзи неки
еж били вкарани въ неустойчиви палеоrенни наслаrи. Тъзи
купи моrатъ да се взематъ като субструктурни вулкански
форми. Такъвъ е случаятъ съ остритъ заоблени купи въ мi,
стностьта Сивикъ, на 4- 5 км. източно отъ с. Сатовча.

Морфогенетични изводи.
Направениятъ до тукъ анализъ на земеповръхнитi, форми
въ изучената область ни позволява:

1.

Да

установимъ какъвъ е билъ релефътъ въ началото

на Миоцена.
2. . Да ~ъзсъздадемъ развоя на релефа следъ това.
3. Да предвидимъ неговия бждещъ развой.
4. Да сравнимъ релефа на Западнитi, Родопи съ релефа

на останалитъ български планини и подиримъ мъстото на изу
чената планина между останалитi, наши планини.

цена.

1.
-

Релефътъ на Западнит,ь Родопи въ началото на Мио
Най-rолi,митi, височини еж се намирали на северъ, на

М'БСТОТО на ПазардЖИШКО · ПЛОВДИВСКОТО поле, а общиятъ наклонъ
е билъ къмъ юrъ, като отводояването се е извършвало чрезъ
р. Места къмъ Бъло море. Само около Каинъ чалъ общиятъ
наклонъ се е нарушавалъ отъ по-rолi,ми височини, въ връзка
съ по-интензивното

издигане

на каинчалския rранитенъ бато

литъ при всi,ко ороrеннно и синороrенно движение. Равнин
ниятъ характеръ на релефа се е нарушавалъ и отъ тектонски
структурни форми, напримi,ръ чела на мраморни навлачни плочи,
които еж личели като изоклинални гребени, както и отъ вул
кански структурни форми, напримi,ръ лавни плата, вулкански
игли и други, образувани и еднитъ и друrитъ при последнитi,
за нашата область ороrенни движения савскитъ.

2. Развой на релефа на Западнит1ь Родопи презъ Мио
цена, Плиоцена и Кватернера. Презъ стария Миоценъ е
била унищожена значителна часть отъ тектонскитъ (включи
телН() и вулканскитъ) структурни форти, като на тi,хно мi,сто
се образувала старомиоценска денудационна повръхнина, запа
зена днесъ само на две мъста

-

при Карлъка и при Картъла,

на 1860 м. абс. вис. Въ края на стария Миоценъ, по време на
щирийската синороrенеза, тази денудационна повръхнина е
била издигната съ около 360 м. Това издигане е оживило еро
зията и причинило нарi,зването на повръхнината и образуването,
.презъ младия Миоценъ, на младомиоценска денудационна по-
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връхнина, запазена,

като

по млада, много по-добре, срiщно на

до 1510 м., главно около Беглика и Турна-чаиръ и на
едно мtсто при Каинъ чалъ. Последвалата следъ това атийска
синороrенеза в ь края на Миоцена и началото на Плиоцена е
имала най-голtмо значение за съвременния релефъ. Тогава по
разсtди и повръхни флексури (които още личатъ въ релефа,
защото еж били подмладени презъ Кватернера) е потънало
Пазарджишко-пловдивското поле, а сжщевременно останалиятъ
блокъ се е издигналъ съ 290 м. Това издигане е било малко
по-интензивно въ обсега на каинчалския батолитъ, поради

1490

което и

тукъ остатъкътъ отъ

младомиоценската

денудационна

повръхнина е на 1511 м., макаръ това мtсто да е било много
близу до долния ерозионенъ базисъ. Тtзи потъвания и изди
гания именно еж оформили обсега на Западнитt Родопи. Атий
ското издигане е обусловило нарtзването на младомиоценската
денудационпа повръхнина, твърде ефикасно особена отъ северна
страна, поради създаденитt чрезъ разсtдиТ'Б и повръхнит'в
флексури голtми наклони въ рtчнитt долини.
Презъ Понтиена
е започнало за първи пжть заравняване
на Западнитt Родопи отъ две страни : отъ северъ и отъ югъ,
при което еж се образували две съвсемъ независими една отъ
друга понтийски заравнености: северна, представяща стара
понтийска долинна система на около 1180 -1200 м. и южна,
сжщинска денудационна
понтийска
повръхнина
на
около
1220-1300 м. Роданската синорогенеза въ края на Понтиена
е издигнала западнородопския блокъ съ още 280 м., при което
понтийскигl; заравнености еж били подложени на разрушаване,
а се образувала левантийска долинна система, на 900 м. на
северъ въ порtчието на Марица и на 980-1090 м. на югъ въ
порtчието на р. Места. Съ това е билъ завършенъ оконча,
телно общиятъ стжпаленъ строежъ на разглежданата часть отъ

Родопитt. Въ края на Левантиена и началото н_а Кватернера
по време да влашката синороrенеза и сицилийскитt посторо
генни движения е настжпило най-силното издигане на разглеж
дания земнокоренъ блокъ: съ цtли 500 м. Ето защо презъ
Кватернера, съ малки изключения, не еж могли да се образу
ватъ въ този блокъ, т. е. въ Западнитt Родопи, рtчнн тераси:
кватернернитt рtки еж изхабили цtлата си енергия за своето
задълбаване и пригаждане къмъ новия ерозионенъ базисъ.
Споменатото издигане съ 500 м. е станало въ периферията на
Западнитt Родопи по подмладенит·l; атийски разсtди и флек
сури. Едновременно съ _това подмладяване, или малко по-късно

(в'вроятно

по

времето

на тиренската

синорогенеза) издигна

лиятъ се блокъ не е моrълъ да се запази цtлъ, разломилъ
се е, при което се е образувала Доспатската котловина, а по
повръхна флексура е потънала Чепинската область. Така срtдъ
старигl; и младитt денудационни формени групи еж се появили
и тектонскн обусловени формени , групи.
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Бждещиятъ развой на релефа на Западнитrь

3.

Родопи.

Предвижданията за бждещия развой на релефа на което и да
е мъсто могатъ да бждатъ само хипотетични. Все пакъ за За
паднит'Б Родопи могатъ да се дадатъ нъкои положителни ука
зания. За дълго време, дори при пъленъ тектонски покой, не
може да се очаква намаляване енергията на релефа въ нашата
область. Напротивъ, за най-близко бждеще може да се очаква
заличаване на малкото следи отъ лавантийсн:ата и понтийската
долинни

системи

и

превръщането

на

младомиоценската

дену

дационна повръхнина въ тераси отъ дветъ страни на горнитъ
течения

на

ръкитъ,

т. е.

разширяване

на силния

релефъ и

къмъ сръдната часть на Западнитъ Родопи, забележителна съ
своя равниненъ характеръ. Присжтствието на голъми риоли
тови маси еж.що ще пръчи за скорошното намаляване на енер
гията на релефа. Въ това отношение се наблюдава тенденция
противоположна

на

тази,

която

проявяватъ

Рила и Пиринъ,

кждето остритъ следледникови форми, наследство отъ края
на Плейстоцена, се разрушаватъ много бързо. Но между За
паднитъ Родопи отъ една страна и Рила и Пиринъ отъ друга
страна

сжществуватъ

пъкнатъ

при

и други

следващия

основни разлики,

сравнителенъ

които

ще

Западнитrь Родопи и друzитrь бмzарски планини.

4.

из

прегледъ.

-

Отъ направения до тукъ прегледъ е явно, че Западнитъ Ро
допи представятъ единъ сложенъ форменъ комплексъ, съста
венъ отъ следнитъ четири по-важни формени групи: 1. Оста
тъци

отъ стари

дf.нудационни повръхнини по височинитъ;

2.

Тектонски откоси по периферията и тукъ-тамъ въ вжтрешно
стьта; 3. Дълбоки съвременни ерозионни долини; 4. Субструк
турни и вулкански форми
словени

Въ

отъ

и мезорелефъ и микрорслефъ, обу

присжтствието

Рила

и

на

вулкански

маси.

Пиринъ се намиратъ само първитъ три фор

мени групи, последната липсва, въ замi:,на на което се нам:иратъ

следледникови форми, каквито не се намиратъ въ Западнитъ
Родопи. Тази разлика се дължи на обстоятелството, че изди
гането на рилския и пиринския блокове е било много по-интен
зивно, защото е било обусловено отъ два мощни гранитни ба
толита. Въ Западнитъ Родопи гранитнитъ батолити заематъ
много

по-малко

пространство

и

еж

имали по-малко

влияние.

Тукъ издигането се явява повече като последица отъ сав
ското нагъване. То се е проявило и въ Рила и Пиринъ, но
много по слабо. 8ъ тъхъ се наблюдава типична интрузионна
консолидация. Тъ съ пълно право могатъ да бждатъ свързани
въ

една

група.

Западнитъ Родопи се отличаватъ отъ Стара-планина и
Сръдна-гора (включително Странджа-планина) само по отсжт
ствието въ тъзи последнитъ на субструктурни вулкански форми
и мезорелефъ и микрорелефъ, обусловенъ отъ вулкански маси.

Тази разлика се дължи не на нъкакви основни различия, а на
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по-rолъмата близость на Родопитъ до егейската разломна об
ласть. Обратно, присж тствието на първитъ три формени групи
се дължи въ всичкитъ тъзи планини на една и еж.ща причина:
консолидиране
последица

и

отъ

вродяване
интензивни

на

тенденция къмъ

нагъвания

съ

издигане,

надхлъзване

като
презъ

алпийския ороrененъ цикълъ. Между Западнитъ Родопи отъ
една страна и Стара-планина и Сръдна-rора (вкл. Странджа)
отъ

друга

страна

чествени разлики.

сжществуватъ

само

количествени,

не

и

ка

По-rолъмата широчини на Родопитъ (които,

въ края на краищата, пакъ представятъ подобно на Стара
планина или пъкъ на Сръдна-rора, единъ rолъмъ антиклино
риумъ) се дължи на обстоятелството, че тъ еж се явили на
мъстото на южния, динарско-хеленски клонъ на алпийския оро
rенъ, който е много по-широкъ отъ северния, балканидския
клонъ.

И отъ тектонска и отъ морфоложка r ледна точка истин
скиятъ междиненъ масивъ въ източната часть на Балкански
полуостровъ е Пазарджишко-пловдивското поле И този масивъ,
както всички други масиви въ
обсега на алпийския оро

rенъ (панонски, тиренски и пр.), представя даесъ низина.
Симетрично отъ дветъ й страни еж разположени Стара-планина
съ Сръдна-гора и Родопитъ. Ако симетрията не е пълна, то е
защото, първо, двата клона на алпийския орогенъ, на мъстото
на които еж възникнали, не еж били еднакво широки, а следъ
това симетрията е била нарушена още по-силн9 отъ близкото
присжтствие на егейската область, въ връзка съ която еж рио
литовитъ ефузии.
Въ заключение тръбва да подчертая, че подобията и раз
личията между Западнитъ Родопи, Стара-планина и Сръдна
rора (вкл. Странджа) отъ една страна и Западнитъ Родопи,
Рила и Пиринъ, отъ друга страна, еж отъ такова естество,
че се налага да приемемъ за съвсемъ отд':Влни следнитъ три
групи планини въ днешнитъ предъли на България:

1.
2.
3.

Стара-планина

и

Сръдна

гора

съ Странджа-планина.

Родоп итъ.

Рила и Пиринъ.
При това никоя отъ тъзи три групи не заслужава името

"масивъ".

Въ настоящата студия бъха
проси,

едни

отъ

които

получаватъ,

засъгнати много спорни въ·
струва

ми

се,

сrюето окон·

чателно разрешение (възрасть на старитъ ерозионни форми въ
Западнит-в Родопи, Рила и Пиринъ : образуване на подродоп
ската хълмиста область, на Чепино и Доспатската котловина),
а други предстои да бждатъ доизяснени при бждещи изучвания.
Поради липса на мъсто бъ избъгнато даването на по
дробни указания. Доста подробности могатъ да бждатъ нам-в
рени, обаче, въ приложенитъ две морфоложки карти.

BEITRAGE ZUR MORPHOLOGIE DER WESTLICHEN
RHODOPEN.
(Zusammenfassung ).
Der Verfasser hat wahrend des Jahres 1940 die nordlichen
und westlichen Teile der Westlichen Rhodopen geologisch und
morphologisch untersucht. Bei den geologischen Untersuchungen
ergab es sich, dass die letzte mit Faltungen und Oberschiebungen begleitete Orogenese die savische (Ende Oligozan -Anfang
Miozan) gewesen ist. Damit ist ein absoluter terminus post quem
filr die alten Denudationsformen gegeben. Fiir die Entwicklung
dieser Formen ist die Anwesenheit grosser effusiver Massen,
hauptsachlich Rhyolith, von sehr grosser Bedeutung gewesen.

Die Formengruppen in den ntJrdlichen und westlichen
Teilen der Westlichen Rhodopen sind die folgenden vier:
1. Reste von alten f\Ьtragungsformen. - а) Altmiozane
AЬtragungsoberflache, in 1860 m abs. Hohe, sehr schlecht aufbewahrt, identisch mit der „Kapatnik-Flache" von Н. Louis in
Pirin und Rila. Ь) Jungmiozane AЬtragungsoberflache, in den
mittleren Teilen der Westlichen Rhodopen sehr gut aufbewahrt,
in 1490-151 О m abs. Hohe, mit grosseп Schottermassen zugedeckt. ldentisch mit der Rhodopeпhochflache von Н. Louis. Die
beiden miozanen Flachen der Westlichen Rhodopen sind von
den linken Zufliissen des Mesta ( einschliesslich diesen, die nachtraglich nach Norden, naci1 Marica abgelenkt worden sind) ausgearbeitet v.юrden. с) Erst Ende Miozan-Anfang Pliozan braci1
die ЕЬепе von Plovdiv ein, und die Einebnung begann gleici1zeitig von Norden und Siiden. lm Norden entstanden breite
pontisci1E' Talboden in 1180-1300 m abs. Hoi1e, im Siiden pontische AЬtragungsoberflache in 1220-1300 m. d) Levantische
Talboden im Norden in 900 m, im Siiden in 960-1090 m.
е) Quartare Terrassen nur in den umgebenden Тieflander.
2. Tektonisch bedingte .1\bhange. - Der Abhang gegen
die Ebene von Plovdiv ist teilweise Bruchstuffe, die wegen zweimaligen Regenerationen im Quartar bls heutzutage erhalten ist,
teilweise stellt er eine ehemalige Flachenflexur dar, die wegen
den grossen petrographischen Unterschieden in einem Hiige1land
aufgelost worden ist. So ist das aus zahlreiche Hartlinge bestehende Hiigelland zwischen der Ebene von Plovdiv und den
Westlic!Jen Rhodopen im engeren Sinne des Wortes entstanden.
Die Hebung der Westrhodopen-S<;,i1olle ist differenziert gewesen.
Die Umgebung der Landschaft Cepino ist bei dieser Hebung
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zuriickgeЫiebeп laпgs eiпer Flacheпflexur, die teilweise bls heutzutage erhalten ist. Langs einem 13ruch, der als шarkaпte Bruchstuffe Ьis heute fast uпberiihrt erhalteп ist, ist еiп Stiick der
шittlereп Teilen der Westlicheп Rhodopeп eingebrocheп, mit
jungen AЬ\agerungeп ausgefiih\t und iп еЬепеs Dospat-Beckeп
uшwaпdelt.

3. Tief eingeschnittene, ,,unreife", junge Talsystem. Es ist vоп der se:1r starken le vantischeн Hebuпg bediпgt und
kontrastiert stark шit dеп Hochflachen,
4. Petrographisch bedingte Meso- und Mikrorelief. Die Rhyolith-Ausgiisse Ende Oligozan - Aпfang Miozan (gleichzeitig шit der savischen Orogenese) hаЬеп sehr weite und breite
Lavadecken gegeben; die nachtraglich bls heutzutage einer sehr
langsamen AЬtragung unterliegeп, hauptsach\ich weil die zahlreicl1e11 primaren horizontalen und vertikalen Кliiften dem Gestein eine sehr grosse Porositat verleihen: es verhalt sich als
Halbkarst. Die el1emalige ebene Flache der Lavadeckeп ist heute
in zahlreichen, ohne jeder Ordпung zerstreuten steilen Hiigeln
( die den Hiigeln der Cockpit-Landschaft sellr ahnlich zu sein
scheinen und die Halbkarst-Beschaffenheit dieses Gesteins bestatigen) zerschnitten. Substrukturelle vulkanische Formen sind
sehr selten erhalten geЫieben: einige Necks in der Peripherie
der eheшaligen Lavadecken. ·
Die Anwesenheit der gross~n Massen von Rhyolith (die iп
Zusaшmenhang mit dem nahen Agaisgeblet zu setzen sind) hat
jedenfals die Hauptuпterschiede der Westlicheп Rllodopen gegeniiber den anderen hohen Geblrgen Bulgariens bedingt. Denn
im allgemeineп stelleп aucl1 die Westliclleп Rhodopen eine
WNW-OSO gericiltete Grossfalte, ebenso wie die Stara-Plaпina
(der Balkan) und die Sredna-Gora Grossfalte (einschliesslich das
Strandza-GeЬirge). Es ist wahr, dass die Westrhodopen-Grossfalte viel Ьreitere ist, das ist aber nur ein quantitativer Unterschied, der шit dem unsymmetrischen Ausbau des alpinen Orogens in der Balkanha\Ьinse\ zu erklaren ist. Der dinarisch-hellenischer Art dieses Orogens ist in unserem Geblete viel Ьreiter
als der balkaпidischer.
Die Unterschiede der Westlichen Rhodopen gegeniiber Pirin und Rila (шit denen man sie in einer Gruppe als „Massiv" zu
fassen gewбhnt ist) sind, rein morphologisch betrachtet, viel grбs
sere: iп den beiden letzten Geblrgen, wegen starkere Heraushebung, sind iш Quartar glaziale Formen entstanden, die in den
Westlichen Rhodopen vollkomen fehlen.
Einzelheiten iiber die Morphologie der Westlichen Rhodopeп sind aus die Ьeigegebenen Karten zu entnehmen.

D. Jaranoff
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Рафаилъ Поповъ
(Животъ и научно д1Ьло).

На 15 августъ 1940 r. се помина първиятъ български
предисторикъ, частниятъ доцентъ по предистория при катед
рата по обща и културно - политическа география, Рафаилъ По
повъ. Той бtше роденъ на 14 авrустъ (ст. ст.) 1876 r. въ
Търново·, кж.дето завършилъ и гимназия. Следва въ София и
на 1900 r. завцршва естествена история, следъ което става
rимназиаленъ учитель въ Шуменъ. Тукъ той попада срtдъ
многобройнитt но неизследвани предисторични находки, съ
изучването на · които се заема най-усърдно. Той публикува
първоначално нtколко малки . студии, а на 1909 r. и голtмата
си студия върху Коджа-дерменската селищна могила. Съ това
той се наложи като първи изследвачъ на българската преди
сторична старина и заслужи да бжле изпратенъ на 1909 до
1911 r. на специализация по предистория, геология и палеон
тология въ Берлинъ. На 1914 r. става уредникъ на предисто
ричния отдtлъ при Народния музей, а отъ 1929 r. той е ди
ректоръ на този музей до 1938 r., когато напуска длъжно
стьта по предtлна възрасть. Въ това време той почти самъ
повече отъ 25 години се занимава съ изследване предисторията
на България, като обърна внимание на най-важнитt находки.
Поради това на 1925 r. той бt поканенъ да стане частенъ
доцентъ по предистория въ Софийския университетъ.
Покойниятъ Р. Поповъ посвети особено внимание на· нt
колко rолtми пещери около родния му градъ Търново, за които _ ·
предварително можеше

да

се

предполага,

че ще

да криятъ въ

недрата си обилни предисторични находки. Той изследва всички

пещери въ близкото до Търново Бtляковско плато и публи
кува резултатитt на 1925 r. Следъ това Поповъ отива още
по на западъ, изследва пещерата Темната дупка при с. Карлу
ково и издаде на 1931 r. полученитt резултати. Следъ това
съ изследването

на

пещерата

Миризливка

при

с. Орtшецъ

(Бtлоrрадчищко) той достигна най-западната точка . въ своя
изследователски пжть въ Северна България, за да се върне
въ края на живота си отново въ околноститt на Шуменъ,
неговото първо научно поприще, този пжть подъ Мадарския
конникъ.

Покойниятъ Поповъ има голtма заслуга и за нашата
антропология. Той изследва най-стария намtренъ въ България
черепъ отъ Деветашката пещера,
·
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Поповъ бtше не

само изследвачъ, но и отли

ченъ преподаватель и популяризаторъ. Студентитt го слушаха
съ увлечение, а и най-неукиятъ може да прочете и проумъе

отъ край до край неговата "Култура и животъ на предисто
рическия човtкъ въ България" и нtкои други отъ многоброй
нитt негови популярни статии. Той не смtташе науката за
привилегия

на

една

малка група

люде, а за

насж.щна

духовна

храна на цtлия народъ.

Овдовъ българската предистория, обаче и за географията
смъртьта на Р. Поповъ е не по~малка загуба. Тя става още
по-чувствителна

поради това,

че

идва,

следъ

като

се

случиха

едно следъ друго тъй тежки нещастия съ бъларската география.
,-;Поради заслугитt му за българската наука покойниятъ

бtipe избранъ за дописенъ членъ на Българската академия на
наукитt.

Ц tлото

младо

поколение

български

географи,

минало .

презъ аудитсрията на Р. Поповъ, ще запази за него най добъръ
споменъ, а българската предистория ще има неговитt трудове

между с~оит·в най-скж.пи достояния.

·
Д. Ярановъ
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RAPHAEL POPOV

Am 15 August verschied der erste bulgarische Prahistoriker,
der Privatdozent filr Vorgeschichte an der Universitat Sofia R а
р h а е I Р о р о v. Er fing als Gyrnnasialprofessor in Suшen niit der
Ausgrabung der reichen vorgeschichtlichen Funden in der Umgebung dieser Stadt an, nachher beschaftigte sich Popov, als Leiter
der Vorgeschichtlichen AЬteilung des Arcl1aologischen Nationalmuseurns lange Zeit mit den an prahistorischen Funden sehr
reichen Hohlen in der Urngebung von Tarnovo, sein Geburtsort.
_Auch andere Hohlen wurden von Popov untersucht, und so
wurde die Grundlage fiir den Ausbau der bulgarischen Vorgeschichte geschaft. Darum wurde Popov im Jahre 1925 eingeladen als Privatdozent an der Universitat Sofia Vorlesungen ilber
Vorgeschiehte zu lesen. Zuletzt war er Direktor des Archaologischen Nationalmuseшns.
Popov hat sehr grosse Verdienste auch filr die bulgarische
Anthropologie. Er hat den altesten Schadel ausDevetaki in Nordbulgarien studiert und verЬffentlicht.
Der ·Verstorbene war nicht nur ein Forscher, sondern auch
ein von den Studenten sehr gelieblen Lehrer.
Dim. Jaranoff

. Покрайнината Доспатъ
Приносъ н1,м1, антропогеографията на Западнит,ь Родопи

Qтъ Д-ръ Люб. Диневъ

При борбитt за обединението на всички български ,земи
Родопит·в изцtло . бtха сравнително по-късно включени въ -Рра
ницитъ на днешна България. Това обстоятелство отъ· едн{l

страна, - граничното

имъ

положение

отъ друга, както и т·вх

на-га · негостоприемность поради липсата на добри пж.тища отъ
трета,

еж

причината,

щото тt да

останатъ

дълго време по

малко. познати, въ вс·вко едно отношение, сравнени съ другит·в
български земи.

Много ценности

отъ културенъ и стопански

характеръ станаха известни едва

презъ последнитъ години, а

редица въпроси пъкъ имащи географско значение

да бж.датъ

тепърва

разчепкани.

въпросътъ за поселищнитt

предстоятъ

На първо мъсто тукъ

отношения.

стои

И то не само затуй,

защото тtзи отношения будятъ единъ оправданъ антропогео
само чрезъ тtхното опознаване

графски интересъ, но защото

ще

се

откриятъ

редъ

политическо
значение
трt.бва да отбележимъ

взаимозависимости,

имащи

голtмо

за
държавата ни.
Съ съжаление
обаче, че въ това направJiение е на

правено твърде малко. По- голtми работи о:rъ. този . родъ, ·.които
допринасятъ за добиване на едни по~закржглени . посели.tцно
географски представи за Родопския край · -се ··броятъ почти

на

пръсти. 1 )

разни

Другитt

вестници

статии ,

които

имаме

пръснати

·изъ

и списания, освt.тляватъ само по ограничени

въпроси. Съобщенията, които правя съ настоящата си статия;

нtма,тъ

претенцията

представляватъ само

графията
щения

на

имахъ

да

бждатъ , пълни

единъ

и

изчерпателни. Тъ

малък"q приносъ къмъ

Западнитt Родопи.
възможностьта да

Материалътъ
събера

по

антропогео

за тъзи съоб
време . на едно

кратко пж.туване изъ тtзи мtста презъ това лtто. Дължа да
изкажа на това мtсто моята голtма благодарность на км:ета на
с. Доспатъ г. Г. Булдtевъ и на чиновника при сжщата община
г. Ст. Н. Кидиковъ за ценното съдействие, което ми указаха
при събирането на необходимия материалъ.

1) И в. Ба та к ли е в ъ :· Ч е п и н о (Специално- географски проучва
ния). Год . Соф. ун. ист. ф. фак, томъ XXVI. 1. София 1g30 и долината
на р. А •рда (Източни Р<>допи) Изв. · Б. reorp.
д во, кн. II; 1934. За Ба
бекъ ·ВЖ Х р. п. К о н с т а н т и н о в ъ, К р а и щ е т о Бабекъ въ Родопскитt
планини . Сб. н. ум., кн . IX. 1893 и работата на Дим. Я рано в ъ Разлогъ .
Областно географско изучване. Македонски преглеД1,, год. VIII. 1932 В. Д , е•
че в ъ, Миналото на Чепеларе. Принuсъ за историята на Родопа. София 1928.
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Мtьстоположение
и
административна
принадлеж-.
ность. Севернитъ дълове на Западнитъ Родопи еж разсt- ~
чени отъ нъколко меридионални дълбо-ки и еднообразни по
своя морфоложки характеръ ръчни долини насочени на се
веръ къмъ Марица, южнитъ и югозападнитt дълове отъ своя
страна пъкъ еж раздробени на безброй многч ридове отъ лъ
витъ притоци на р. Места. СръднигЬ части на Западнитъ
Родопи еж предtлени отъ голъмия местинъ приток1;, Доспатъ,
който въ срtдното си и отчасти въ горното си течение про
тича

презъ

една

продълговата,

неширока

котловина,

до

изве

стна степень тектонично обусловена, съ .сев. зап......:юго-изт. по
сока, а въ долното си течение пробива над1;,лбоко планинс1<ата
снага, за да се влъе въ Места. Тази именно котловина, която
съ право може да се нарече Доспа тека, . к _о ,тловина,

разположена

между

сръдния дълъ

на Западнитt: Родопи и

Беслетското било, 1) открива широки. животни и , стопански въз
можности въ иначе слабо населен:ата срtдна час1;ь на Запад
нитъ Родопи. Въ нейното джно еж разпо.'{ожееи нъ.колко , се
лища, чието възникване и сжществуване е _ обусловено qтъ
чисто стопански причини, които . еж създали и тъсната връзка
между тtхъ. Това еж.що е спомогщ1ло щото тази \ котловина да

с;е обособи,

заедно съ

ограднитiн си , <iастц, sъ, една засебна

покрайнинка.

Въ

··- · ·

най-югоизточната нейна часть лежи с . .Д6спатъ, ·най

голtмото селище, натоварено едновременно и . съ администра
тивна функция като сръдищна община, както на се.i!ищата ·въ
котловината, така и на нtколко други планински села, лежащи
на югъ отъ нея. Въ административно отношение наша·та по
крайнина отъ включването и въ границитъ на България се е
числила винаги къмъ Девинска (Дъовленска) околия. Разли•
ката сега е тази, че цtлиятъ бившъ Смолянски (Пашмаклий
ски) окржгъ бt. придаденъ споредъ новото административно
дъление къмъ Пловдивската ад"1инистративна область.
Характерниятъ белегъ на покрайнината е този, че е зна

чително отдалечена отъ по-голъмитъ административни центрове:
отъ Неврокопъ на 50 км., отъ Девинъ на 45 км., отъ Батакъ
на 50 км. (отъ Пещера на 65 км.) и отъ Чепино на 50 км. Пж
тищата -еж.що така не еж още добре уредени- Това затруд
нява извънредно много стопанскитъ връзки, които презъ зи
мата дори се съвсемъ прекжсватъ и покрайнината се изолира
за известно време почти напълно отъ външния св·втъ.
Границитtь на покрайнината. Родопитъ като планинска
земя еж дали възможность лесно да се обособятъ въ т·вхъ vт

дtлни поселищни покрайнини. Г. С т. Г у н че в ъ е отбелязалъ на
скицата въ своята студия: "По с е ли щ н о - г е о г р а ф с r< и т t

1)

Вж. статията на Д и м .

Я р а но в ъ въ тази книга на „Изаестията"

върху геологията и морфологията на този

край.
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Покраllнината Досrtатъ

п р о у ч в а н и я в ъ Б ъ л г а р и я "1 ) покрайнината Д о с п а т ъ
' и въ съседство съ нея Че ч ъ и Т ъ м р ъ ш ъ. На насъ презъ
това лi;то стана известна още една покрайнина Орта

К о л у. Докато Тъмръшъ съвпада приблизително съ порi;чието
на Вж.ча,

Орта

Колу и Чечъ заематъ юго-зап. и южнитi; раз

клонения на Западнитi;- Родопи. В. Кънчо в ъ въ своята ано ·
нимна работа „П ж т у в а н ь е по долини т -в на С т р ум а

М е с та и Б р ъ г а л н и ц а" 2 ) подъ Чечъ схваща земитъ разпо
ложени главно по лi;вия брtгъ на р. Места, ограничени на
западъ отъ Доспатската рtка (Рата), по-голъма часть отъ
които днесъ се намиратъ въ Гърция. Западно пъкъ отъ До
спатската рi;ка се намира именно покрайнината Орта Колу. Г.
Ст. ГунчеВl, · е отбелязалъ Доспатската покрайнина да достига
до сама11а гръц ., а граница. Дал& трtбва да се включатъ и се
лищата южно · отъ с. Доспатъ къмъ покрайнината Доспатъ е
въпросъ, на който за сега, докато сжществува наблизо една
политическа граница, е мжчно да се отговори. Самъ К. И р е
ч е к ъ · въ ., своит-в „ Пж тни бележки" 3) вписва • къмъ Чечкитъ
села и много близкиrt до ,с . Д')спатъ села: Осина и Любча,
По-важенъ е фактътъ, че възъ основа на сведения, събрани
отъ мъстни стари .7Iюде, Доспатъ като покрайнина тръ5ва да

обхване приблизително пространството, заключено въ следнитъ
граници : Г ю м ю ш ·ъ д е р е, което е на 7 - ~ км. сев.-зап. отъ
с. Сърпица, Бес~ е тското било (Дйкчанъ (Проф. Ун
д енъ), Сев,g.й Балканъ, Чаирджикъ), билото източно
отъ селата Осина и Любча, междата на землищата Барутинъ
и Късакъ съ Доспатъ, К а р ад ж а де р е, Турна Ч а и р ъ;
Д ж е н е в р а, С о у д ж а к ъ б а и р ъ и отновп Гюмюшъ дере.
Въ тtзи си граници тя включва две села До с п ат ъ и С ъ р
и и ц а (Ш а ба н л и), кол. · Б '!> р ду че (Бард а к ч и) и мах.
Крушата (Армутчукъ), Орлино (Б6заланъ) и Пъ
т е л ц и (О р о зли).
Името Доспат-ь като име на покрайнината, на часть . отъ

Заnаднитt РодЬпи, на ръката и
произлиза

отъ

деспот ъ

Hf1

с. Доспатъ най-въроятно

и . •съ;хранява

титлата

на упра

вите.,ш и по-къ.сно на владетеля на Родопския край Де с пот ъ
С л а в ъ, кQйто е владъелъ Родопскитt земи въ края на 12 и
началото на 13 в . 4 )

Наредъ съ по - старото име Родопи започналъ да се упо
трtбява отначало въроятно и израза „Д е с пот ъ Слави е в и
r ори (планини), въ смисълъ планинскитъ земи, които владъе
рия.

1) Г. С т. Гунчев ъ. Поселищно-rеографскитt проучвания въ Бълга
Постижения и задачи. Архивъ за пое. проучвания, rод . 1., ки. 1. 1938.

2
) * * *' Пжтуванье по долинитt на Струма, Места и Брtгалница.
Сб . н. ум., ки ХП. , 1895, стр. 238.
3)
К. И реч е к ъ. Пжтни бtлtжки за Срtдня. гора и за Родопскитt

планини. Пер. списание, ки.
4

)

XI

стр.

Вж. Кон с т. И реч е к ъ,

16.
ibld. ки. Х. стр. 26 и сл.

·
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Деспотъ Славъ, а по-късно е дошла и поединичната употрtба:
"Славиев.и гори" и "Деспот,ски nланиjни".
Въ прибавкитt, които се : срtщатъ въ ГеровияJрж.кописъ
на Паисиевата история отъ 1831· г., 1) като се говори въ единъ

1

•"'"'

fl РИfJЛН3ИТlЛНА ГРАНИЦА НА
ПОХРАЙНИНАТА

/ШОСЕ
~/·"' l'fЕЖДКЕЛОКИ{НОЛАРСКН) nмть

• /fолие,н .3А ВРЕ./t/ЕННО CTDnAHCКO
)

И3ПОЛ-,УВАНЕ.

, Обр. 1. Днешното състо;шие на доспатската покрайнина.
Der heutige Zustand des Siedlungsgebletes von Dospat.
отъ членоветt за потурчването на бълrаритt се казва; ""
Драма до Босна, все потурчилъ, До с пат ъ п л а н и на
изтурчилъ

... ",

.. Отъ
тог да

а въ друrъ единъ членъ въ който се изброя-

1) М. Д ри но в ъ. О гецъ Паисий, неrовоrо време , неговата
рiя и ученицитt му. Пер. сп
Бълr. кн. д-!Ю. ,Браила 1871 г. rод.
4, стр. 130 и стр. 132.

исто
кн,

1,
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-ватъ бълrарскитt градове се казва: •... Тiя са градовы вси
у Македонiя между план и н а Де с по т а и между Грецiя ... "
Въ карtитt отъ '18 и 19 вtкъ името на Родопитt срt
щаме още въ двояката форма и като До с п а т с ки (д е с пот ски) пл. и като Родопи: D е s р о о D а g М. R od о р е 1 ), D е s р о t о (R h о d о р r) geb, 2) D е s р о t о D а g h (М.
R о d оре). 3) D о s р а d а J а i 1а s i 4 ), D о z р а t J а 11 а s s i 5 ),
D о s р а d-J а i 1а s i (D е s р о t о р 1.) и R h о d оре G е Ь i r g е 6 )
Де с пот с к i я го р ы 1 ) ( само за западнитt части на Родопитt ),
Доспат с к ы и п л. 8 ) (за цtлитt ' Родопи).
Ако се сжди по старитt карти може да се заключи, че
и дветt имена еж се употрtбявали

чение на времето

подъ Деспотски

почти наравно, но съ · те

(Доспатски) пл. еж започ

нали да разбиратъ само известна часть отъ Родопитt. Оцt
лtло е след. до днешни дни това име само въ Западнитt Ро
допи и то въ обсега на нашата покрайнина, и затова на Дос
патъ пл. тр·hбва да даваме по-ограниченъ обхватъ. Самъ проф.
А. Иширковъ 9) приема, че Доспатъ пл. се простира отъ пла
нинския вжзелъ Лупова на ю.-изтокъ, включвайки по такъвъ
начинъ цtлата покрайнина. Въ такъвъ смисълъ ще трtбва и
ние да употрtбяваме името Доспатъ пл.

Село Доспатп

и обособяването на

покрайнината. Го

дината 1913 е решаваща ga поселищния развой на .нашата
покрайнина и то не само за това, че тя бива включена въ
границитt на Българската държава, но и защото тепърва следъ
това започва обособяването й. Първоначално е сжществувало
само село Доспа1 ъ, което е сравнително старо селище. На
днешното си м·всто то с било премtстено приблизително преди
около 250 години. Отъ родовитt проследявания съ положи
телность може да се установи, че по срtдата на 18 вtкъ се-

1) R i z z i Z а п
Otoman etc.• - 1774.

по

n i .Carte de la partie septentrionale de l'empire

2) Картитt на С. С. R е i с h а r d
• Der europaische Theil des Ttirkischen Reiches" -Nйrnberg 1821, С. F. W е i I а п d „Das Osmanische Europa
oder die Europaeische Ttirkey" - Weimar 1826, С. F· На m m е r , Dit eнro
pa e ische Ttirkey und das Souveraine Griechenland • - 1830.
3) Картитt на F r i е d .Carte des grossten Т!1eils des ettropaeisch Omsa,
nischen Reichs " - 1828, F r. v· W е i s s „Carte der Eшopaeishen Ttirkey in
XXI. Blaettern• - 1829, J . W у 1 d „EuropeJn 0Jminions of the Ottomans or
Tttrkey in Europe -18-lO (1850!, J а n V а с I i k • Turecko cvropske etc." - 1859
4) Н. К i е р с r t „ueneral-Karte v.Jп der Europaischen Tiirkei" - Berlin 1853.
5) А. V i q u е s n е 1 „С ,rte d e la Тhгасе etc." 1854 .
6) Първото издание на Австрийската генералщабна карта (1 : 300,000)
- 1880.

7) Ал. х. Рус с е т ъ „Кар га на сеrашная Болrарiя 0ракiя Македонiя
и ю1 прилtжащитt земли" - Страсбурrъ 1843.
8) Дим.

etc".

Пловдивъ

А н r ели де в ъ „Карта Пространа на Европаическж Турцiя
1862.

А. И шир к о в ъ. Приносъ къмъ
р11я. Сб. н, ум. IV. стр. 560.
9)

географията на Княжество Бы1rа
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лото е било вече на това си м'Бсто. Преди това то се е на
мирало малко по на североизтокъ. Въ народната паметь за
това

по-старо,

Янжклж

Обр,

2.

сега

вече

изчезнало

селище,

е

запазено

името

горено (доспа т ъ Я н ж к л ж), което е брояло

Състоянието

на покрайнината преди 1913 r. Der Zustand des Siedlungsgebletes vor dem Jahre 1913.

къмъ 7 -8 кжщи. По неизвестни причини то е било изгорено
отъ кжп:ето добива и прозвището си Янжклж 1 ), а жителитi,
му се заселили на днешното мi,сто, заради по,голi,митi, посе
лищни

предимства,

които

то

е

предлагал~.

1) Нtкои С\ltтат ь, че ще да е било изгорено оrъ кърджа .ши, но като
имаме предъ видъ по-прецшнt данни, това нi\що се явява малко правдопо
добно .
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Изгодното географско положение на Доспатската котло
вина е създавало както и сега удобства за стопанско изпол
· зуване не само на rоритъ, но и на естественитъ ливади, ниви
. и пасища. Тукъ еж. били създадени малки примитивни селища

-

кошари,

едъръ

които еж служили за

рогатъ

добитъкъ.

Такива

отглеждането на дребенъ и

кошари

е имало на доста

мъста най-вече на мъстата на днешнитъ селища: Пtтелци,
Сърница, Крушата, Орлино, Бърдуче както и при Хановетt,
Топчали, Тюмюшъ дере - и др. Въ тtзи кoinajщ които еж. били,

Обр. 3. С. Доспат ъ.
Булдtевъ). Fig. 3. -О о r f

Изrледъ отъ юrъ. (Снимка Г.
р а t. Aпsicht vom Siideп.

Dо s

както се вижда, до известна степень групирани, еж. живtли
постоянно само пастиритt. Тъ еж се занимавали презъ лtтото
предимно

съ овцевъдство,

а

презъ

зимата

само

съ

говедовъд

ство отглеждани еж. били по 15-20 говеда за домакинство.
Овцит·в еж. били закарвани да зимуватъ въ по-топлитt Бtло•
морски земи- въ Драмско и Саржшабанско. 1 ) Независимо отъ
всичко . това обаче, всtко семейство е имало кжща и въ с.
Доспатъ, гдето еж. живtели постоянно женитt и децата. Така
че кошаритt пръснати по цtлото Доспатско землище еж. били
създавани единствено за улеснение и за по-равномtрно изпол

зуване на стопанската площь, нtщо което може да се наблю
дава въ приблизително подобна форма и въ селища11а около
Искърския проломъ.
Доспатската котловина и покрайнината съ своитt стопан
с,ш възможности

л·вми

удобства,

пасатъ своитt

е · предлагала

та

и тt

стада:

еж.

и за турцитt

идвали

овци и коне. 2 )

тукъ

-

юр у ци

го

презъ лtтото да

Прекарвали еж по

1)

Въ Саржшабанско еж зимували повече овцитt

2)

Всtко домакинство не е имало по-долу отъ 15 коня.

4-5

на с. Барутинъ.
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месеци, като еж жив·J;ели уседнало въ така наречената Юруш к а

ма х л а. Това еж били дървени колиби, 2-3 км. сев.-зап. отъ
с. Доспатъ, пръснати на 5-6 мtста, не много отдалечено едни
отъ други. По-малка юрушка махла е имало и близо при днеш
нитt кол. Бърдуче. Добитъкътъ е пасtлъ повече по ,Турна
Чаиръ. 40 дни преди Димитровдень конетt еж били натовар
вани съ покжщнината и заедно съ овцитt, юруцитt еж слизали

1

1

Обр.

4. -

С.

Доспатъ. lСнимка

Dorf D о s р

Fig. 4 -

Г. Булдtевъ).
а

t.

·

-

·

nрезъ Абл~нiща, :З~рново и Сtръ въ Солунското поле·, гдето еж
имали постоянни жилища и гдето еж прекарвали зимата. Въ
покрайнината е имало и около десетина каракачански мандри.

Презъ

време

на

Балканската

война

една

голtма часть

отъ с. Доспатъ е била опожарена, като еж останали само тукъ
таме здрави кжщи, а цtлата горна махла е била напълно уни
щожена. По Букурещкия миръ 1913 г. се опредtлиха новитt
граници на България, като покрайнината бtше включена въ
нашата държавна територия. Тtзи обстоятелства предизвикватъ
две явления: 1. забtгване 1) и изселване на часть · отъ бълr,а
ритt мохамедани въ Турция (Една часть отъ тtхъ по-късно

еж се върнали отново)

и

2.

Преселване на цtли фамилии 0-fъ

с. Доспатъ по собственитt имъ кошари изъ покрайнината, за
които вече споменахме. Така се създаватъ с. Сърница и маха
литt Пtтелци, Крушата, Орлино и Бърдуче. Юрушкитt махли
изчезватъ вследствие новосъздаденото положение. Измtнятъ
се и естественитt стопански връзки съ Б·вломорска Македония,
като

положението

още

повече

се

отекчи отъ

несправедливия

Ньойски договоръ, r<ойто раздtли две напълно допълнящи се
области: Родопит-в и Бtломорието.
1) Това
действия.

.е

ставало до голъма степень

още

презъ време на военнитt
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При Хановетt, при Топчали, при Гюмюшъ дере и на още
нtкои мtста еж се аапааили и до сега колиби, които И!'у1атъ чисто
стопанско

значение

-

събира се тамъ преаъ лtтото сtно, а

преаъ зимата известно време,

1-2

месеци обикнове-но, се храни

добитъкъ. До постоянни селища тt не еж се развили и иматъ
само сеаоненъ характеръ. (Вж. обр.

Днесъ аа

поселищния обликъ

2)
на

покрайнината

иматъ

значение още . лесничействата, които представятъ отъ себе си
малки поселища, гдето освенъ необходимиятъ персоналъ жи

в·в,ятъ и горски работници (Дикчанъ, Гюмюшъ дере, Лонгурлий
и др.). Така голtмитt разстояния между отдtлнитt селища се
значително : намаляватъ.

Обр. 5. С. Сърни ц а
Д-ръ Л. Диневъ) Fig .

- Общъ изrледъ. (Снимка
5. D о r f S а r n i с а - Oesamtansicht.

Обликъ на селищата. Както ·с. Доспатъ така и остана
литt селища въ покрайнината не еж напълно купни селища.
Между отдtлнит·в сгради и дворов~ еж аапааени малки пар
цели, аасtти съ разни култури. За с. Доспатъ това се обяснява
съ обстоятелството, че селото е било опожарено преаъ Бал
канската война и, както видtхме, една часть отъ жителитt му
еж се населили окончателно по собственитt си кошари иаъ
покрайнината. И сега се аабеляаватъ въ горната махла на
селото покрай другитt аемедtлски култури останки отъ стари
· зидове. За останалитt селища това е реаултатъ отъ начина
на образуването имъ и по-нататъшния имъ развой. По-голt
мото

сrжстяване е

Поатройкитt

последица

обикновено

отъ увеличаване

еж дървени,

на населението.

двукатни.

Първиятъ

катъ, който е отъ камъкъ, се иаполаува аа стопански цели оборъ и др., а вториятъ, който заедно съ покрива е иацtло

дървенъ

-

аа живtене.

Д-ръ Люб. Диневъ
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Населението е съставено почти изключително отъ бъл
гари мохамедани. Преди Балканската война видtхме, че тукъ
еж живtли юруци и власи. Отъ долната табличка се вижда
по-добре състоянието на населението презъ 1926 и 1940 г.

Табл.

I.
Ж и'т ели

Домакинства

Селище
с.
к.
с.
м.
м,
м.

1

-··

1926 г. Бълr. мох.Jхрист. 1926

Доспатъ
Бърдуче
Сърпица
Пtтелци
Крушата
Орлино

.
Всичко

1940 г.

.

175
2
58
32
18
285

1

186
3
75
32
25
11
359

23

-

-

-

23

г.

1940 г.
~
Бълг. мох.!христ.

1

961 .. 1107
15
24
328
513
187
266
121
213
80
1612 1 2203

8Q ;

-

-

80

Както е известно българо-мохамеданскщо'. н;~селение въ

Родопитt е чисто

българско и само религията

довежда

до

едно необяснимо смtсване съ националносч,та. ~;по се пре
глеждатъ родовитt списъци на общината _въ <;: Доспатъ

се

попада на твърде, · интересни родови имена, които най-красно.
речиво говорятъ за народностния произходъ на българитt
мохамедани 1): Ахмедъ П л t в о в ъ, Ахмедъ Асановъ В ъ л
и е в ъ, Идрисъ Ибраимъ П ъ р ж а но в ъ,_ J1смаилъ Исм: М а с

л е в ъ,

Мустафа Юсей~овъ · Зеле в ъ, Муё;.'афа Мустафовъ

Грозд ар о в ъ, Салихъ Мустафовъ Дух о в ъ, Реджебъ Мех
медовъ Ц ъ р е н ски (отъ с. Сърница).
Стопанскитrь отношения и пжтищата. До 1913 г. и
отчасти до 1918 г. неселението. е живtло въ тtсна стопанска
зависимость съ Бtломорието. Най-главнитъ поминъчни зани
мания на този край еж били скотовъдство и горско стопанство.
Границата поставена отъ несправедливия Ньойски договоръ
отдtли напълно Родопскитt земи отъ тtхния естественъ про
аорецъ - Бtлото море и унищожи най-главната възможность
за

стопански

напредъкъ.

Гората отъ цtлото землище е била добре използувана
като за цельта въ с. Доспатъ и по рtкитt е имало нtколко
дъскорtзници. Изработвани еж били най-вече дъски, които еж
били товарени на коне и изнасяни за Драма, Сtръ и Кавала
и тамъ продавани. На връщане еж били докарвани кестени,
соль, кожи и др., които еж намирали пазаръ въ Пазарджикъ,
Чепино и Тъмръшъ (особено сольта). Дребниятъ добитъкъ на
мtстното население, на юруцитt 2) и на власитt видtхме вече
1 ) Подобни данни моrатъ да се намtрятъ изобилно и другаде.
2 ) вж. за тtхъ повече у Кон с т. И реч ек ъ .Пжтни бtлtжки

Срtдня Гора и за Родопскитt планини". Пер.

сп. кн. Х ., стр.

32

и сл.

за
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от1<арвано да зимува по Бi,ломорието.

Земедi,лието

1<ато срi,дство за прехрана е било сжщо така развито. Ниви
е имало по свободнитi, отъ гора равнища около Доспатската
рi,ка, но така сжщо

и

по

равнищата

западно

отъ

Орлино

(Чаирджикъ 1), които, следъ ограниченията за запазването на
горитi, еж били изоставени.
Пжтищата, които еж се използували за връзка съ Бi,ло

морието и nжтрешностьта, не еж били така многобройни. Единъ
пжть е водилъ отъ Пазарджикъ презъ Батакъ, Ташъ Боазъ,
Хановетi,, Сатовча за Неврокопъ, който е работилъ много още
преди Освобождението. При Ташъ Боазъ отъ този пжть се
отдi,лялъ другъ за с. Доспатъ презъ Турна Чаиръ и Кона
чища. Отъ с. Доспатъ пъкъ пж.тя за Драма и Кавала е ,вър
вялъ црезъ с. Осйна, Кору-дере, с. Сатовча, с. Фъргово, с. Абла
ница, Зърново, с. Гюреджикъ, Драма, с. Чаталджа, с. Доксатъ
и Кавала. Старъ пжть еж.що така е и този отъ с. Доспатъ
презъ с .. Барутинъ за Драма, но по него съобщенията еж ста
вали трудно. Отъ Доспатъ по рi,ката нагоре презъ Сърница и
Гюмюшъ дере е водилъ пж тя за Чепино.
Днесъ стопанскитi, отношения еж коренно промi,нени.
На първо мi,сто съ цель да се запазятъ горитi, отъ хищни
ческото имъ използуване тi, еж напълно подъ контрола на
държавата. За да се премахне контрабандата, отъ 1933 г. е
започнало по -цi,лия този край унищожаването на частнитi,
дъскорi,зници (чарковетi,). Ограниченията еж толкова голi,ми
щото населението, макаръ че живi,е срi,дъ най-хубавитi, гори2 )
не може да ги използува. Само известенъ брой люде нами
ратъ работа въ държавнитi, и кооперативни дъскорi,зници.
Скотовъдството е
западнало поради невъзможностьта
да се зимува по Бi,ломорието. И затова населението съ I<оп
нежъ

очаква

Отъ табличка

унищожаването

II

се

на

вижда броятъ
Табл.

Селища
с.
к.
с.
м.
м.
м.

Доспатъ
Бърдуче
Сърпица
Пtтелци
Крушата
Орлино.

Всичко

несправедливата

граница.

на добитъка презъ

1939

г.

II.

овци

кози

3639
450
2891
1378
921
244
9523

24

2
26

говеда

688
35
349
214
139
55
1480

/ магарета
88
5
59
28
24
9
213

Дълги спорове за тtхъ еж били водени съ Сатовчани.
Иэвестенъ е rолtмиятъ споръ за владението на Доспатскитt rори
между България и Гърция, който бt разрешенъ въ наша полза отъ арбитъра
на Обществото на народитt шведския професоръ О с тен ъ У н ден ъ.
Преэъ 1936 r . вр. Дикчанъ бt преименуванъ на професоръ Унденъ за да

1)
2)

напомня за

справедливата приех.да.
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Въ об.'Iастьта

на

земедtлието

много

тягостно въздей

ствува неразрешениятъ въпросъ за земевладtнието.

Земята е

частна до толкова до колкото всtки може да я използува въ

размtра, въ който неговитt бащи и дtди еж. я използували;
иначе тя принадлежи на

държавата.

земята държавата отдава подъ

Освенъ това часть отъ

наемъ.

Една представа за обработваната площь въ декари и
земедtлското стопанство презъ 1939 г. даватъ долнитв

за

таблички:

Табл. Ш.

-

~11
ниви

1 гра

ливади

щ

с. Доспатъ ~

к.
с.
м.
м.
м.

Бърдуче
Сърница
/ltтелци
Крушата
Орлино.

Общо

3232
989
631
321
139
. , 5312

1531
647
3Ь7

141

ср

1

с. Доспатъ
к. Бърдуче
с. Сърница

-

1

85

-

--

-

на

'

дек

ден.

90
90
60
60
60
60

Табл.

с.
к.
с.
м.
м.
м.

Доспатъ 1
Бърдуче l
Сърница.
Пtтелци
Крушата
Орлино .

ленъ

1

5

--

Р. '-'

"'-=!
~'1'
ro С)

:Х: t'tf
"( !-<;)"
•
Q) "'
'1'

"'

s •о,

~ ~

Q)

~:.~~
p_Q)!-<~

с"' .>,"'

"-<

p_U

~"'"'
~rд::,:::

овесъ

lcp. к г р .
·,,::: ден.

23

100

3
4
44

60
60
60
60

-6

дек.

lc p. кгр.
на

590
22
239
142
89

-

Индустриални растения 1

-

u

с :;J

ден .

75
75
50
50
60

-

- 1

V.

Селища
конопъ

~

u

~

ечемикъ

j ср. кгр,

1074
30
810
504
305
128

!-<

храни

ръжь

дек.

-

-

м. Пtтелци
м. Кр у шата
м. Орлино.

к гр .

"'"'"'
~ g;,:

IV.

Зърнени

пшеница

:s: "':s:
"' !-<

-

3235
1884
1264
545
219
7147

--

216
22
2773

1 дек. lна дек,

t,JHИ I пустtещи
земи
и пасища

84
40
17

Табл.

Селища

д

697
38
31
24
7

1

Ва2ива

картофи

дек

255
95
52
36
18

·

на дек.

450
200
200
250
300

фасулъ

1

lcp. кгр. •
1

дек.

200

-

-

lcp. кгр.
на

ден .

50

-

-

Покрайнината Доспатъ

Поради

планинския

характеръ

покрайнината (котловината е

и
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гол-вмата височина

1150-1200

м. висока)

на

отъ зър

ненитъ храни виръятъ най-добре ръжьта и овесътъ. Отъ инду
стриалнитъ растения на първо мъсто стои ленътъ, който виръе
много добре 1 ). Много добре
ставатъ картофитъ. Овощар
ството е безъ значение за този край.
'
Новосъздаденитъ шосета, които, ако и не много добри,
свързватъ Доспатъ съ Пещера, Девинъ, Неврокопъ и Чепино,
ще
укажатъ въ близко бж.деще своето въздействие върху

стопанския животъ на този край 2). Красивата Доспатска котло
вина съ своя планински характеръ и боровитъ си гори при
едни добри съобщения ще бжде опозната и ще привлече
голtмъ брой лtтовници и туристи отъ вж. трешностьта на Бъл
гария. Това ще стане толкова по-бързо колкото по-бързо
ст жпимъ на Бtло море.

DIE GEBIRGSLANDSCHAFT DOSPAT.
Ein Beitrag zur Anthropogeographie der Westlichen

Rhodopeп.

(Zusammenf assung)
Zwischen den mittleren plumpen Teilen der Westlichen
Rhodopen und der Rucken von Beslet erstreckt sich in N.W. $. О. Richtung das Becken von Dospat, das mit den angrenzenden GeЬieten die Geblrgslandschaft Dospat Ьildet.
Der Name kommt von dem Titul "Despot • des ehemaJigen
bulgarischen Feodal Despot S!av, der Епdе des zwolften, Anfang
des dreizet1nten Jalirhundert die Rhodopenlander beherrschte.
Im Anfang existierte пur das Dorf Dospat als Haufendorf,
wo die einzelnen Familien der bulgarisc\1eп Mochamedanern
wohnten. Aus wirtschaftlichen Griinden hatte fast jede Familie
noch ein Schafstah\ tKoschara). Diese Koscharen waren iiber
die eigenen Landbesitzen zerstreut und zeigteп eine grossere
Gruppierung im Bereiche der heutigen Siedlungen: Barduce, Sarnica, Petelci, Krusata, Orlino.
Das J ahr 1913 war von besonders wichtiger Bedeutung
fiir die heutige Physionomie der Landschaft. Wahrend des Balkankrieges \\'Urde ein grosses Teil von den Gebauden des
Dorfes Dospat verbrannt und einige von den Bewohnern uber1 ) Сега се строи на 2-3 км. сев.-зап. отъ с. Доспатъ фабрика за
преработване на ленъ.
2 ) Отъ една година има редовно автомобилно съобщение отъ Невро
копъ презъ с, Доспатъ за Пещера и обратно.
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siedelten nach dem Frieden von Bucarest, a\s das Geblet von
Bulgarien einverleibl wurde, in ihren eigenen Koscharen. So
entstanden die heutigen Sied\ungen.
Die wiedersinnige Grenze der Pariser Frieden, die zwei,
in sehr enger wirtschaftlichen VerЫndung stehenden geographischen Gebleten, die Rhodopen und die Lander des Agaischen
Meeres teilte, bedingte die Verarmung des Gebletes. Der mit
Saisonwanderung verbundene Schafenzucht in den Rhodopen
wurde \ahmgelegt, vers.~hwunden auch die Handelsbeziehungen
mit den Landern des Agaischen Meeres. Darum erwarten die
Bewohner unseres Siedlungsgebletes und der Rhodopen uberhaupt mit einer hohen Iпteresse die baldige Verstellung der
heutigen politischen Grenze.
Dr. Ljub. Dinev

Малки вести
Териториалнитrь промrьни въ Европа презъ
последнитrь нrьuолко години.
Политическит-в събития презъ последнит-в н-вколко го
дини предизвикаха н-вкои териториални и гранични изм-внения
въ Европа, които въ н-вкои случаи ако и да не могатъ да се
см-втатъ още за окончателни все пакъ за момента т-в пред
ставляватъ безспорно единъ оправданъ географски интересъ
Както за учителит-в, които боравятъ съ тази материя, така и
за обикновения гражданинъ, който следи отблизу политиче
скит-в събития, събра нит-в и подредени по- долу данни ще бж.
датъ

едно

улеснение.

Б ъ л г а р и я. Споредъ подписания договоръ въ Кра
йова между представителит-в на Румъния и България отъ 7.

септемврий

1940 г., Румъния върна на · България Южна До

бруджа въ границит-в отъ 1912 год. Отст жпената територия,
която съставя по-гол·вмата часть отъ румънскит-в Силистрен
ски и Калиакренски окржзи, възлиза на 7695·8 кв.
км. съ
население (по румънска статистика) и има петь града:
Добричъ, Силистра, Тутраканъ, Балчикъ и Каварна. Съ това те
риторията на България се увеличава на 110,741·9 кв. км. Отъ
поселищно-географска гледна точка важни клаузи въ договора
отъ Крайова еж: 1. че въ срокъ отъ три месеци отъ ратифи
кацията на договора ще се извърши задължителна размiша на
населенията румънското отъ Южна Добруджа и българ
ското - отъ Северна Добруджа и 2. че за населенията отъ
другит-в области на двет-в страни се предвижда доброволно
изселване въ срокъ отъ една година. Временното управление
на Южна Добруджа е оставено въ ржцет-в на Генералъ-Упра

426,000

витель,

а

въ

административно

отношение

тя

е

придадена

за

сега къмъ Шуменската область. Съ този актъ се премахна
една отъ несправедливостит-в на Ньойския договоръ.
Германии. Следъ иднането на власть на Водача и
Райхсканцлера Адолфъ Хитлеръ Германия присъедини по раз
лични случаи н-вкои съседни земи като увеличи по такъвъ
начинъ

своята

държавна

територия

и

население.

На 13. I. 1935 г. б-в произведенъ плебисцитъ за С а а р
с кат а област ь, който завърши въ полза на Германия. То
гава б-вха присъединени 1924 кв. км. съ едно население отъ
(1939) 842,000 души.
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На
в а нето

г.
(а н ш л у с а)

13. III. 1938

Австрия извърши
си къмъ Гер}1ания.

Райха се увеличи съ още
отъ

83,764

присъединя
Територията на
кв. км. и съ население (1939)

души.
Споредъ Мюнхенското

6,638,000

споразумение отъ 29. IX. 1938 г.
бившето Чехословашко отстжпи на Германия С у детски т ъ
земи отъ 29.100 кв. км. съ население (1939) 3,410,000 души,
а границата на отстжпената територия бъ установена съ про
токолъ отъ 20. XI. 1938 г. между дветъ страни.
На 14. III. 1939 г. словацитъ, следъ двадесеть години съ
вмъстенъ животъ, скжсаха съ чехитъ и прокламираха пълната

политическа независимость на Словашкия народъ, а на

1939

г. президента

Х ах а

15. III.

постави чешкитъ земи подъ покро

вителството на Германия, като Бохем и я и Мор а в и я

бъха

обявени за държавенъ п р о те к тор а т ъ съ автономно упра

вление. Протекторатътъ Бохемия и Моравия обхваща 48·959
кв. км. съ население (1939) 7,000,000 души.
На 22. III. 1939 г. споредъ едно споразумение между Гер
мания и Литва,
на Германия бъ върната
М е м е л с к а та
област ь отъ 2859 кв. км. съ население (1939) 155,000 души
и бъ присъединена къмъ провинцията Източна Прусия.
Възникналиятъ въоржженъ конфликтъ между Германия и
Полша въ началото на септемврий 1939 г., по въпроса за Да н
ц и г ъ и П о л с к и я к о р и д о р ъ, завърши съ ок у пир а
н ето на Пол ш а и съ споразумението между Германия и
СССР отъ 28. IX. 1939 г., споредъ което се установява една
разграничителна лин и я ме ж ду дветъ страни. Тази
граница върви така: ~апочва отъ най-южния край на Литва,
върви северно отъ А в г у сто в ъ къмъ границата на Източна
Прусия, следъ това върви по протежението на ръкитъ Пи с а,
Н а р е в ъ, Б у г ъ, горното течение на р. С а н ъ и достига до
прохода Уж ок ъ на новата Унгарска граница. Западно лежа
щит-в зеыи съ

188,152 кв. км. и 20,178,200 души население
1931) оставатъ на Германия.
Споредъ единъ декретъ на Фюрера отъ 8. Х. 1939 г. отъ
т-взи земи се присъединяватъ къмъ Райха 90,000 кв. I{M. съ едно
население отъ 9,-500,000 души, като се създаватъ областитъ 3 а.
(полска статистика

падна Прусия съ три окржга: Данцигъ, (Свободниятъ
градъ Данцигъ съ пространство 1893 кв. км. и съ население
405,000 души обяви съ законъ своето при _ ъединяване къмъ
Райха още на 1. IX. 1939 г.) , Мариенвердеръ и Бром
бергъ и Познанъ (сега вече Вартеландъ) сжщосътри
окржга: Х о е н с а л ц а, П о з на н ъ и Кал и ш ъ. Въ Провин
цията Силезия се създава окр.ж.га К ат о в и ц а, който обхваща
освенъ земитъ отст.ж.пени отъ Райха на Полша nрезъ 1922 г.
още и Изт. Горна Силезия, каменов.ж.глената область Домброва
и Тешинска Силезия. Така Силезия заема размtритъ на Хер

цогството Силезия отъ

1363

г. Германцитъ отъ т1,зи новопри-
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съединени земи ставатъ
равноправни граждани на Райха, а
останалитъ жители съ германска или сродногерманска кръвь
ставатъ поданици на Райха.

Новиятъ Източно-пруски окржгъ С у вал к и ( сега С у да),
създаденъ отъ земитъ на бивша Полша лежащи северно отъ
Августовъ и между границата на Изт. Прусия и Литва обхваща
3000 кв. км. и 120 000 население.

Въ началото на февруарий 1940 г. мат<ата область на
Сол да у отст жпена презъ 1919 г. на Полша съ население
24,083 души се присъединява отново къмъ Изт. Прусия.
Възъ основа на сключеното споразумение между Герма
ния и СССР 130,000 германци, живущи въ окупираната отъ
СССР часть на бивша Полша (Бялистокъ, Наревъ, Волиния и
Изт. Галиция) еж били до края на януарий 1940 г. официално
изселени и заселени въ новоприсъединенитъ източно-германски
земи.

На 18. V. 1840 г. е присъединена къмъ Германия от
ст жпената на Белгия презъ 1920 г. область Ой п е н ъ, Ма л
м еди и Мор е сне отъ 1036 rш. км. и съ 60,000 население.
И та л и я. На 7. IV. 19;)9 г. италианската армия зае Ал
б а ни я следъ единъ конфликъ съ Кралъ Зогу. Следъ абди
кирането на Краля и заеменето на страната Албанското на
родно събрание предаде короната на Албания на Краля на
Италия и Императора на Етиопия, който е прие по тЪржест
венъ начинъ на 16. IV с. г. за себе си и за своитъ наследници.
По този начинъ Албания се свързва съ пер с о на л на
уни я съ Италия, а последната става вече Балканска държава
и се увеличава съ 27,538 кв. км. и съ население 1,100,000 души.
Румъния. Възъ основа на ултиматума на СССР отъ
г. отправенъ срещу Румъния посJ1едната б'Б при
ву дена да му отстжпи Бе с араби я (44,442 кв. км. съ 3,190,000
население) и С е в е р на Бук о в и на (5220 кв. км. съ насе
ление 596,000 души).
Споредъ на Виенскиятъ арбитражъ отъ 30. VIII. 1940 г.
Румъния отстжпва на Унгария Северна Трансилвания
съ 42,350 кв. км. и съ 2,609,000 население, а по договора въ
Крайова между Румъния и България отъ 7. IX. 1940 r. тя от
стжпи и Южна Добруджа съ 76Э6 кв. км. и 426,000 на
селение. Така Румъния намали територията си съ 99,608 кв. км.
и 6,821,000 население (по румънска статистика) и остава сега
съ 195,442 кв. км. и съ 13,229,000 население.

26.VI. 1940

Слова ш к о. На 14. III. 1939 r. Словашко скжса дър
жавнитъ си връзки съ Чехия, като б-в обявена пълната поли
тическа независимость на словашкия народъ. Втората чехосло

вашка република следователно б-в унищожена и се създаде с а
м о с т о я т е л н а С л о в а ш к а р е п у б л и к а. Сжщиятъ день
е билъ обнародванъ първиятъ Словашки основенъ законъ,
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който предава цtлата политическа
вото правителство,

а

още

Н1! другия

власть въ рж.цетt на пър
день

сегашния

председа

тель на републиката Д-р ъ И. Ти с о отива като пратеникъ на
правителството при Водача на германския народъ А. Хитлеръ
да го

и

ПJмоли

да

политическа

приеме

покровителството

неприкосновеность и

за

териториалната

независимость

на

слова

шкия народъ, спогодба за което бt сключена на 23. III. 1939 г.
Така създадената република обхваща 37,285 кв. км. съ
2,403,050 население. Това е територията на Словашко следъ
отстж.пенитt следъ Мюнхенското споразумение земи: на Гер
мания отъ 37 кв. км. и население (1930) uтъ 15,566 души съ
протоколъ за установяване на границата между бившо Чехо
словашко и Германия отъ 20. XI. 1938 г., взетитt отъ Полша
221 кв. км. съ население (1930) 9,914 души възъ основа на
размtненитt ноти между бившитt Чехословашко и Полско
правителства отъ 1. XI. 1938 г. и протокола на разграничител
ната комисия отъ 30. XI. 1938 г. и отъ Унгария 11,927 кв.
км. и 1,041,401 население (1938) споредъ решението на арби
тражната комисия въ Виена отъ 2. XI. 1938 г. и протокола на
разграничителната словашко-унгарска комисия отъ 4. IV. 1939 г.
Следъ управянето на границата между Словашко и У н

гария въ областьта на Подкарпатска Русия въ края на мартъ
1939 г., Унгария получи една область западно отъ долината на
Унгъ отъ 1067 кв. км. съ 40,605 население.
Следъ свършването иа Германо-полската война, Германия
върна на Словашко откж.снатитt на 1919 и на 1938 г. отъ
Полша въ Татритt и Зап. Бескиди малки части.
Възъ основа на последната официална статистика (1940)
Словашко обхваща 38,116 кв. км. съ 2,691,000 население.
На 25. VII. 1939 г. бt одобрено отъ Словашкия парла
ментъ новото ад ми ни с т ра ти в но д ъ л е ни е на страната,
споредъ което Словашко се раздъля на 6 области : Б р а т и
с л а в а съ г лавенъ градъ Братислава, Ни т р а съ Нитра,

Т р е н чин ъ съ

-

Тренчинъ, Та т р а съ

-

Липтовски Свети

Микулашъ, Шаришъ-Земплинъ съ-Прешовъ и Хронъ
съ - Банска Бистрица и 59 околии.
СССР. Споредъ споразумението между СССР. и Германия
отъ 28. IX. 1939 г., Съветскиятъ съюзъ окупира земитt на
бивша Полша, източно отъ разграничителната линия, които
обхващатъ 201,285 кв. км. съ 11,965,0JO население (Полска
статистика 1931 ). Отъ тtхъ споредъ едно споразумение склю
чено между Литва и СССР презъ октомврий 1939 г., Литва
получава В и л но и В и л не н скат а област ь съ кржгло
6,780 кв. км. и съ 426,000 население. Отъ останалото про
странство на 3 а п. Б t л о рус и я се падатъ кржгло 108,000
кв. км. съ 4,600,00J население, а на 3 а падна Украйна
крж.гло 87,000 1<в. км. съ 7,300,000 население, които бъха при-
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съединени къмъ съответнитt съюзни републики Б t л о рус и я
и У к р ай н а. Западна Бtлорусия бt раздtлена на 5 админи
стративни окржзи: Бар а но в и ч и, Бял и сто к ъ, Брест ъ,
Пинскъ и Вилейка, а Зап. Украйна на 6 окржзи: Дрохо

б и ч ъ, Л в о в ъ, Л у ц к ъ, Р о в н о, С т а н и с л а в ъ и Т а р н о
пол ъ. Волиния отива къмъ Украйна, а Полесия къмъ
Б·влорусия, като въ

подробности
близително по езиковата граница.

границата върви почти при

Споредъ едно германо-руско-румънско споразумение отъ
срtдата на декемврий 1939 г. се установяватъ транзитни съоб
щения между Германия и Румъния презъ Краковъ и Лвовъ,
за

улеснение

На

на търговията.

12. III. 1940

г, , б·в сключенъ въ Москва мир ъ м е ж ду

Ф и н л а н д и я и СССР следъ 104-дневна война. Възъ осно ва
на мирния договоръ Финлан 1:щя отст жпва цtлия К ар е л и й с ки
п-о в ъ и залива при В и бор г ъ (В и и пури). Границата се
установява на около 50 км. западно отъ В и б о р г ъ и на 25
км. западно отъ Сорт а вал а, тъй че жел·взнопжтната линия
Виборгъ-Сортавала остава въ Съветска територия, и свършва
при доскорошната граница при Ла х на е р в и. Освенъ това
Финландия отстжпва една територия при източната си граница,
западно отъ залива К а н д а л а к ш а и п ри з а ли в а П е т с а м о

полуостровитъ

Рибарски и Срtдни,

като се задъл•

жава да не държи въ залива Петсамо никакви военни кораби,
осигури и запази за СССР свободни транзитнитt съобщения
за Норвегия и Швеция и участвува въ построяването на
желtзнопжтна линия между
Кандалакша и Рованиеми (въ
Финландия). За осигуряването на Финския заливъ, Финландия
отст жпва на СССР п-о в ъ Х а н г ь о съ пристанището Л а п в и к ъ
и
съседнитt о - ви, за 30 години, срещу 8,000,000 фински
марки годишно, за създаването отъ СССР на едно военно при
станище и въздухоплавателни бази. Отст жпената отъ фип
ландия на СССР въ края на мартъ 1940 г., територия се при
съединява къмъ Каре ли я, като досегашната автономна ре•
публика Карелия се отдъля отъ Великоруската съюзна репу
блика и подъ названието К а р е ли й с к о-Фин с к а С ъ в е т с к а
р е п у б 11 и к а се обявява за 12 Съюзна република.
Възъ основа на подадения ултиматумъ на СССР срещу
Румъния отъ 26. VI. 1940 г. Румъния върна на СССР Бе с а•

р аби я и С е в е р на

Бук о в и на

(вж. даннитъ при Румъния).

Бесарабия се съединява ~ъ автономната Молдавска република
и се въздига до степень на отдtлна съюзна република.
Презъ месецъ юлий 1940 г., бtха произведени, при про
мtнени правителства, парламентарни избори за Литовския и
Летонския сейми и за Естонската Държавна Дума, които
следъ

свикването си

се

изказаха за въвеждането на съветския

строй и з а влизането на Литва, Летония и Естония въ
състава на СССР, което е било прието единодушно нъ засе-
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данието на Върховния съветъ на СССР въ началото на авrустъ
1940 r. (Литва на 3. VIII., Летония на 5. VIII. и Естония на
6. VIII.). Съ това се увеличава територията на СССР съ още
175,790 кв. км. и съ население 6,012,465.
Унгария. Държавната територия на Унгария се увеличи
най-напредъ съ заемането на територия отъ бившо Че
х о с л о в а ш к о, споредъ решението на арбитражната комисия
въ Виена отъ 2. XI . 1938 r., равна на 11,927 кв. км. съ 1,041,401
население (споредъ унгарското преброяване · въ новозаетитi,
земи отъ 15-22. XII. 193~ r., безъ окупационнитi, войски).
Територията на Унгария се увеличи и съ заемането на Под
к ар пат ска Русия на 15 и 16 III. 1938 r., съ кржrло 12,000
кв. км. и 600,000 население. Корекцията на Източно-словашката
граница въ полза на Унгария отъ края на мартъ 1939 r, при
даде къмъ Унгария 1,0&7 кв. км. съ 40,605 население. Най
после след1:, отстжпването на С е в е р на Трансилвания
отъ страна на Румъния споредъ арбитражното решение въ
Виена отъ 30. VIII. 1940 r. Унгария получи още 42,35] кв. км.
съ 2,609,000 население.
Д-ръ Люб. Диневъ.
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напечатанъ отъ
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Въ
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томъ се
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l'tартата отъ край време се см-вта

като едно първостепенно по

мощно ср-вдство на географията. Изследванията обаче на нейната сж
щина, създаване

и употр-вба довежда до заключението, че тя не

едно помощно ср-вдство
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при
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изкуство

и

национално

Екертъ разд-вля научната картография на:
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възъ основа

обусловената Rарта,
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кретна наука, а теоритичната картогр~ия
и

стопански

която се занимава съ използу

-

като хоро_лоrична (пространствена) наука
rеографскит-в

съзнание,

пр.

може да се дефинира още
за

антропоrеоrрафскит-в явления

изобразяване
по земната

на физико
повръхнина.

Безъ наблюдение н-вма географска, н-вма и картографска наука и

затова н-hма по-добро наблюдаване на земноповръхнит-в форми откол
кото картографското.
Картата е едно
подтика на
чаи

еж

научнит-в

произведение
закони, а

важна съставна

на

изкуството,

естетиката и

логиката

часть отъ философията

създадено
въ всички

на една

карта,

подъ
слу

Ec'l'e•

ти.ката осв-втлява художественото съдържание, логиката напротивъ из-
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с11едва

научната

ници

значение. Картата следователно трt.бва да

и

конструкция

обяснено

художествено

съставна

часть

пресъздава
да

отъ естетиката

нищо

впечатление.

една

карта,

произведение.

ритмичнитt.

съдържа

щото

на

случайно

и

карта.

и

едно научно

хармонията еж

Картата се

въ природата,

дразнещо за

Хармонията е

нейнитt. гра

бжде

Ритмусътъ

на една

явления

опредt.ля

грижи

затова тя

да .

не твt.бва

окото, защото страда об

порядъкъ и целесъобразность,

затова

картата трt.бва да бжде върна, ясна и разбираема.

Въ

втората

глава:

,,Състав нит t,

част и

на

картата"

Екерть разглежда основнитi; елементи въ една карта, Проекцията и мае

щаба еж двата математични елемента, които се намиратъ въ постоянна
зависимость.
терий

Умt.ло

избраната проекция и масщабъ еж главниятъ кри

при една карта. Масщабъть отъ своя

за генерализацията,

при

която

страна

първоначалната и

пос.авя

въпроса

най-трудна

задача

е

обработването на терена, а после и опростяването и обобщаването на
останалото

съдържание.

разрешават ь

нето на тереннитt.
планини

на

шрафитt.

въпросъ,

форми. Отъ военната

вt.кь се

18

и

Най-мжчниятъ

който еж

картографит в отъ сръднитt. вt.кове, е билъ
преминава

презъ

перепектива и

19

въкъ

имали

да

пресъздава
вододt.лнитt.

къмъ

триумфа

на

усъвърше1➔ ствуването на изохипситt..

Вътретатаглава „Картата при научното изследване",
авторътъ изты<ва, че картата не е само обектъ на изследване, а и самата
подпомага изследването. Картата е огледало на географската наука презъ
дадена епоха.

Картата

е

най • от личното

графията. Тя е необходимо
карта нъма география

помагало

:10J11ощно

на

и безъ география

срt.дство

географската
нt.ма

карта.

на

наука.
Никоя

гео

Безъ
страна

не може да бжде по другъ начинъ по-ясно, по-вt.рно, по-обобщаваще
и по-многостранно описана освенъ посрt.дствомъ картата.
добрия помощникъ на науката
стаrистиката, на

думитt. за

техfiиката

и

и на стопанството,

Тя

е

най

fia

политиката и на

на съобщенията. Не еж

достаrьчни само

пресъздаването на човъшкитt. мисли

и

духъ.

Картата

явява да допълни и да обяснява явленията отъ органичната и
ганичната природа. (Карти
магнетични,
и

на

за времето

:

и

геоложки, почвени, морфоложки, земетръсни,
др.).

антр,тогеографскитt.

се

неор

Картата

е както срt.дство така

изследвания.

Културната

карта

е

·и

цель

карто

графско изображение на живота и на дейностыа на людетt.. Екертъ
раздъля народ>iостнитt. карти: 1.
възъ основа на видимитt. и слу
шаеми признаци (езикови, етнографски и др. карти.) и
на

всички

останали

административни

и

проявления
др.

действия

2.

възъ основа

(исторически,

стопански,

карти).

Вь четвъртата глава:

т ура та и

и

,,Картата

кат о

отражение

кат о култ у р т р е г е р ъ", Екертъ

на к у л

разглежда отдt.лнитt.

групи карти и изтъква тt.хното културно значение. Въпросътъ съ предста

вянето на населението и
гъстотата

селищата е

тt.сно свързанъ съ проблема за
на

различни методи

за това. Земедълско-стопанскитt. карти еж необходими

когато искаме да

оценим ь

на

населението; оть тукь и създаването

ку .1турната

стойность на една страна. Картитt. за .земнитt. и

воднитt. съобщения заематъ едно особено положение между

друг111:t
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не документиратъ само общитi; или статистично . стопанскитi;

Ti;

и съобщителни отношения на една страна, но се явяватъ
нейно реално

цi;ло което тя

ления гората най-много
картина

;

отъ

панската

тука

и

география

и

репрезантира. Оrъ всички

най-очевидно

значението

и

на

влияе

върху

представянето

на

за антропогеографията. За

обра :шитi; явления и

културнитi; факти

въ

едно
яв

ландшафтната

гората

за

сто

да се изразятъ разно

картата,

необикновено голi;ми стопанско географски

като

природни

необходими

познания.

Единъ

еж

особенъ

родъ стопански и съобщителни карти независимо отъ ло1<ализ,1рането
на

отдi;лнитi; явления вмъкватъ

по.правилна представа.
обходимо
графски

При

срi;дство при

проблеми

еж

височинитi;, горитi;
ностьта еж
Въ

срi;дни

въздушната

четири:

и

и

числа,

които

въздухоплавателнитi;
навигация,

представяне

селищата.

Морскитi;

на

даватъ

карти, които
най-важнитi;

въздушнитi;

карти,

една

еж

не

карто

пжтища,

създадени

въ древ

преживi;ли единъ тристаденъ развой .

петата

и последна

глава:

,,Картата

в ъ пол и ти к а та

и

о бра зов а ни ето", авторътъ изтъква значението на картата въ поли
тиката и вьзпитанието на народа. Политическото развитие на

една дър

жава е тtсно свързано съ нейното пространствено развитие, затова поли
тическата

карта, така както сега

временна

историческа карта .

значение

да

даде

разпредi;ление

я разглеждаме,

За

граници и

точното

използуемитi;

За цi;литi;

на в:>й

За възпитанието

единъ

ми11имумъ

отъ

на

народа

линии

Като учебенъ предметъ

площи.

се

изразява

картата

методи,

и

преподаване.

има

належаща

не

единъ

само

необходи

огромно значение.
максимумъ

картоведението, съ

подпомага

Съ

отъ мисли.

своитi;

сродни

високошкопското, но

и

Германската картография въ различнитi;

е оставила

върху свi;товната

Екертъ

разглежда

по-подробно

картография

само развоя

на

своя

о rпеча rъкъ.

германската

карто 

отъ ренесанса насамъ.

Въ своята

„ К а р то r

р а ф и я"

интересна материя

и

rолtмия

и многостранното

си

герма11ски

опитъ

и

чужди

картография. Тъй
по

карти

като

обемистъ

трудъ

нарж чни къ

за

той

начи 1 1ь

отнасяне

се

изучване

установява

едва твърде

на

нуждитi;

стремилъ

голtмъ

на

да

на

брой

съвременната

разглежда

тi;зи

и да хвърля историческа свtrлина върху

на

разн о виднитЬ

къмъ

явява

разг леждd

проблеми . Благодарение

си

авторътъ се е

представяне

критическо

Екертъ

поставя редица нови

исторически

картографското
едно

една

картата

времена

карти

съ

има

за . админ1-<стративнитi;

ната и за воденето на войната картата е

графия

една

картата

стопански

мость.

срi;дношколското

политика

представа

на

съ географията

пре _цставлява

вжтрешната

методичното

като

еди11ъ

географски
имъ

явления

изпълнение,

отличенъ

при
този

справочникъ

и

географа.

Д

- р ъ Л ю б. Д и н е в ъ

Otto Maull, Geom'Jrph J! o g ie. L~iнi g u:ij Я 1~1. 1)33 . i n-g;. 8°

xv1+so.2

ст р., съ

като ч ас т ь отъ

130 обр. въ т !! кста и

71

Enzyklopadie der Erdkunde,
издJни е 11 J Franz Deuticke .

обр.

изв ъ нъ

издавана

отъ

те ;< ста.

И з лиза

Oskar

Kende,
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При наличностьта

на толкова много опити за написване на ржк6-

водства по геоморфология (наричамъ ги о п и ти,
като

н'l,ма

задоволява, тъй

да се опише

и обясни едно комплексно явление,

повръхнитt, форми), явяването на още

нищо

защото

отъ тt,хъ не

едно

нито

едно

отъ

това,

еж

земе

по-трудно

каквито

ржководство

гореот

-

белязанага „Геоморфология" отъ Ото Маулъ, професоръ по география
въ Грацъ, поражда лесно обяснимо любопитство. То се
повече отъ

заглавията

геоморфологията.
знание.

3.

на

тритt,

1.

книгата:

усилва
Мисли

още
върху

f\налитична геоморфология и геоморфоложко страно

2.

Систематична

геоморфология. Първиятъ

уводъ въ геоморфологията
оби'!ая, е дадена

отдt,ла на

отдt,лъ

Още на първата страница,

дефиниция за сжщностьта

на

представя

съобразно

съ

геоморфологията.

Тя

била, споредъ

Маулъ, "у'lениего за земеповръхнитt, форми и за физич

нитt,

които ги

процеси,

автори, и
мичната

Маулъ

геология.

включването

оформявагъ ". Явно е,

че, както много

Този на'!инъ на постжпване е равнозначенъ напр,, съ

на цtлата

климатология,

по'!вознание

и

биология

фитогеографията, защото всички растителни асоциации еж
nодъ действието
китt,
и

закони.

на

на

климатичнитl;

и

почвенитt,

Начинътъ, по който постжпва

едно вклю'lване

ралогията,

други

не е разли'lилъ сжщинската геоморфология отъ дина

защото

на

цt,лата физика

всt,ки

минералъ е

условия

Маулъ, е

и химия

въ

създадени
и

биолож

равнозначенъ

като науки въ мине

р_езултатъ на

физически и хими

чески, още по добре казано, физикохими'lески процеси. Минералогията
е,

впрочемъ,

11икой

стара

наука,

минеrалогъ не

като самостоятелни
които

не е

та

идва

науки.

по-стара

поне по-голt,ма

умъ да

се

По-чудно е,
полета за

часть отъ т'l,хъ

разграничатъ своето

днесъ

на

че фитогеографитt,, науката на
съумt,ли

работа. Само

включително

поле за

чудимъ, че

унищожава физиката и химията

отъ геоморфологията, еж

фитогеографията отъ чужди
да

нt,ма защо да

на

да

очистятъ

геоморфолозитt,,

и Маулъ, не еж съумt,ли

дейность, лутаrъ се насамъ-нататъкъ,

дилетантствуватъ въ обсега на други науки. Това проличава най-добре
отъ

втория

отдt,лъ

морфология.
процеси

и

Тя

на

на

1"1ауловата

започва

формитt,,

които

връхнага денудация. Следва
и създаденитt,

се

въnросъ.

долинитt,, следъ

Много

прекжсва,

форми и

карстовия ландшафгъ",

начинъ понятията коразия и

е

и

ни

като

корозия.

Маулъ и

при това, че

всички

че всички

с1<али

въпросътъ

за денудационнитt,

и · »низинитt,

разправя

еж

объркани

Вториягъ

за

по

за

".

за

nо

Из

„карстовитt,

110

непростимъ

терминъ,

той употрt.бява

върху друга) за хими'lеската ерозия
корозия, и

разгледанъ

се

който се означава мех а н и че скот о

бравя

отъ

кат о извор и, единъ чисто

разгледани „планинитt."

изложението

е съвсемъ неnознатъ на

като последица

като се отдt,нятъ много страници

извори,

по-кжсо

веднажъ

гео

рt,чната ерозия и акумулация

което следва хубавата глава

връхнини. Следъ това еж

(съ

получаватъ

отъ т'l,хъ форми,

аналитичната

хубавъ nрегледъ на извt,трителнитt,

nрегледъ на

да се обяснятъ разнитt, видове
хидроложки

геоморфология,

съ единъ

термина

вnрочемъ,
коразия

въздействие на една скала

въ кар5онатни

скали,

като

за

подлежатъ на химическа ерозия т. е.

с1<али давагъ въ този случай специфични форми,
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карстовитi;,

едно

ржководство по геоморфология. Четвъртата

глава

ледникови

е

форми

и

ледниковъ ландшафтъ"

високоnланинскитi; ледникови

като въ глава
въ

отдi;лни

разглежда

• Вi;тровата

групи
ерозия

и

не е могълъ да се освободи
гледани

видове

акумулация,

пустинята". Отъ самото заглавие

nустинитi;

привидно

разнигi;
на

отъ

ледникъ,

главно
и

то

окончателно

планини.

глава е

и

бi;ха
глава

главни

явно,

остарi;литi;

на

следъ

Петата

нейнитi;

тази

много

форми

nакъ

обстойно

„ Снi;rъ,

nосвi;тена

следледникови

втора бi;ха разгледани

класирани
и

и

все

толкова

форми

че

Маулъ

схващания

за

като форменъ компnексъ. Въ последната шеста глава еж раз

брi;говитi; форми.

Многообещаващиятъ по своето заглавие трети
тична геоморфология"
дi;лъ, Нито поменъ

дi;лъ

„Система •

представя въ сжщность само резюме на

отъ опитъ поне да

се

намi;ри

мi;рность въ разnредi;лението на най-едритi;

нi;каква

земеповръхни

втория
законо

форми

по

земното кълбо.
Въ края на разглеждания обемистъ томъ е даденъ
подробенъ литературенъ

извънредно

показалецъ.

За начинающи учебникътъ на Маулъ е съвсемъ несгоденъ.
напреднали

книги,

и

за

тi;зи,

които

могатъ

да

четатъ

критично

учебникътъ е полезенъ съ много подробносrи

указания по

нi;кои

въпроси.

Истинскиятъ

и

За

подобни

литературни

учебникъ по геоморфология

все още чака своя майсторъ, за да бжде · написанъ.
Д и м.

Я р а н о в ъ

F. Machatschek, D а s R е I i е f d е r Е r d е. Versuch einer regionalen
MorphJlogie der Erd oberf lache. Erster Вщd. Berlin , 1938, in·gr. в 0 , Xll+
545 стр., съ 142 обр. въ текста и 10 морфоложки карти и з вънъ текста.
Издание на Verlag Gebr uder Bor ,c trager.
Отбелязаната
нална

книга

геоморфология.

представя nървиятъ томъ отъ първата регио

Тя се

явява

малко по-горе рецензираната
Нуждата отъ една
фология

се

по-обстойна

чувствува

много

като великолепно допълнение къмъ

Обща
и

геоморфология

документирана

отдав н а

не

само

въ

отъ

О.

регионална

Маулъ.
геомор

нi;мската, но изобщо

въ свi;товната географска литература. f\ко нейното

написване

за

защото задачата е безъ

редно тежка, Трудностыа

произхожда главно отъ обстоятелството, че

е необходимо овладяването на една
хомогенна

по

терминология,

геоморфоложка

литература на

nрофесоръ по география
съмнение предоnредi;ленъ

единъ отъ най-rо11i;митi;
отъ малцината,

по

въ

съмнение

се

бави толкова много, то е

извънредно обемиста

похватъ,

по

задачи

най-различни

Мюнхенския

езици.

по

и много не.
изпълнение

Махачекъ,

университетъ,

да свърши това

специалисти по

и

извън

тежко дi;ло.

бi;ше

сега
безъ

Той е не само

геоморфология, но

и

единъ

които следятъ цi;лата свi;товна географска литература.

Доказателство за това

е между

другото и

неговата критична библио

графия върху кватернерното заледяване на f\лпитi; и още повече кни
гата,

за

която

е

дума

тукъ.
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Съ огледъ на факта, че много
въ

геоморфоложко отношение и

ставилъ следъ заглавието:

земи

до день

еж

абсолютно

днешенъ,

непознати

Махачекъ

е

по

"Релефътъ на земята" подзаглавие "Опитъ

за регионална морфология на земната повръхнина", съ което още въ
началото
дума за
нална

много

благоразумно е подчерталъ, че не може да

нъкаква съвършенна

и

става

и

въ окончателна форма написана регио

rеоморфология,

Първиятъ томъ,
евразиатския

е.цинствениятъ до сега

конrиненталенъ

блокъ

Следъ единъ много кратъкъ уводъ,
сведения за

и

излi;зълъ,

засi;га

срiщиземноморската

въ

който

най-едритi; типове релефъ, и

се

се

даватъ

само

область,

най-общи

засъга само мимохоцомъ

въпросътъ за тъхното образуване (теорията на Вегенеръ се отхвърля),
Махачекъ преминава
голъмитi; области
продължава

съ

къмъ

конкретно

на евразиатския

разглеждане

блокъ,

като

Франция (безъ Пиренеитi; и

морфологията

започва

f\нглия,

f\лпитъ), Срtдна

Европа,

Финоскандия, Източна Европа, Сибиръ, Срi;дна f\зия

Източна f\зия (Китай и Япония). За всички

на

съ

тъзи

и

завършва

голi;ми

съ

области

е

даденъ общъ прегледъ, следъ което еж разгледани подробно поотдi;лно
по-малкитi; области .

Втората часть

на

първия

томъ

се

отнася

п Срi;диземноморския планински поясъ ~,а Стария свътъ ". И
случай

следъ единъ общъ, повече тектонски

къмъ разглеждането на отдtлнитi;

области,

прегледъ, се

и

то

f\тласки

земи, Иберийски

Корсика

и Сардиния, f\пенински полуостровъ и

f\лпитt, Юра

въ

за

този

пристжпва

следния

редъ:

полуостровъ (включително цълитt Пиренеи),
низината

и f\лпийското предземие, Карпатскитi;

полуостровъ, Кримъ и

въ

Черно море.

Отъ

това

на

земи,

просто

р.

По,

Балкански

изброяване

е

явно вече, че

Махачекъ разглежда въ отдtлнитi; глави не морфоложки,

а орографски

единици. При това нито дума не става да бждатъ срав

нени подобнитt едри

морфоложки форми отъ f\тласкитi;

рийски полуостровъ, f\пенински
Въ това

отношение

моята

полуостровъ, Балкански

земи,

геоморфология на Срtдиземноморскитt земи

(излtзла като часть втора отъ географския очеркъ на тъзи
Год. Соф. унив., ист.-фил. фак . ,
концепция

и

по фактическо

Махачекъ, но и

Ибе

полуостровъ.

кн.

36, 1940)

съдържание

земи

въ

се отличава основно

не само

отъ

по

изложението на

отъ всички досегашни опити за написване геоморфо

логията на тази голъма географска область.
Струва ми се, че не е

излишно да

се подчертае,

единственъ въ свътовната географска литература
нална геоморфология

за нtкои части отъ

че

въ

този

учебникъ по регио

Срi;дна и

Южна

Европа

писано изt<лючително възъ основа на изучванията на български

е

гео

графи, Такъвъ е случаятъ, когато се говори за морфологията на Сиера
Невада и

нитi; и
дума

за

околнитi; и

котловини, флорентинската

височини, татранскитi;
нъкои

специални

котловини,

а

котловина

сжщо

въпроси отъ · морфологията

и

и

когато

на

оград

става

Швейцарска

Юра. Особено деликатно е било пощ,женито на Махачекъ,

когато

е

тръбвало да пише за морфологията на източната часть на Балканския
полуостровъ.

сръбски

и

За тъзи

земи

той

е

разполагалъ съ трудове на нi5мски,

български автори, трудове написани все на

нi;мски езикъ,
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довеждащи

до

съвсемъ

раз

заключения. Махачекъ, следъ като е прочелъ и преценилъ всички

т-1,зи трудове, е възприелъ мнението на българскит-1, автори.
За
ловини

(стр.

образуването и морфоложкия развой на

задбалканскитi, кот

е възприето само моето мнение, изложено на

524).

Тукъ между другото е казано:

планина се е образувала между

нея,

" •..

Люлинъ - планина

сиенитенъ блокъ на Витоша още презъ Миоцена
вина. Тукъ и

плиоценскит-1, наслаги

латнит-\,

на

т-1,хъ заравнености

отъ

до

1250

750

равнености на

еж

татъ Пенкъ и Гелертъ

силно

денивелирани,

м. Отъ това може да

Витоша

ц-1,ла

Успоредно

се

и

както

приема

Софийската

дислокирани,

издигнати

на

Ярановъ,

издигната

и обстоятелството,

маса се -издига

че ц-1,лата

•.

котло
а

коре

височина

сжди, че и междиннитi,

дислокирана и стжпаловидно

нит-\, значително по-низки земи,

Стара

изолирания

не еж никакви пиедмонтски стжпала,
а,

страница

съ

части

повръхнина.

За

отъ

това

както пултъ

Южната ограда

на

за

както см-1,
една

говори

надъ окол

задбалканската

котловинна редица се образува отъ единъ антиклинориумъ, прекжснатъ

отъ напрi,чни изкорубвания. Той започва съ Ихтиманска
между искърското

и маричиното порi,чие

и образува

Срi,дна-гора

Срi,дна-гора

югъ отъ котловинит-1, на Златица и Карлово, като завършва съ
нена гора при Тунджа. И
неrовит-1,

5-6

тукъ

Гелертъ

нива отъ Стара-планина,

заравнености по върховетt

и

билата

се опита
като

и

да

реконструира

използува незначитс"лни

даже

изолирани

достатъчно е, обаче, да възприемемъ, заедно съ Ярановъ,

ването на една миоценска
смi,тка

на тектонския

да отдtлимъ

отъ

денудационна

релефъ

отъ

една врi,зана

въ

повръхнина,

навлачни
нея

плочи,

плиоценска

отъ южната страна на Срi,дна.rора се намира

на

Сър

хъ·лмове

образувана

която

;

сжщесrву

за

повръхнина

повръхнина;

левантийско ниво,

само

~оето

преминава въ низината на Марица въ седиментационна повръх11ина ..• 1 )
1 , •.• lm Streichen des Balkan entstand zwischen diesem, der LШ,n
Planina und dem ziemlich ise>\ierten SyenitЫock der Vitosa schon im Mioz an
das Becken von Sofia, iп dem noch die Pliozanschichten stark gestбrt und
die zugehёrigen F\Ыragflachen in Нёhеп zwischen 75') und 1250 m verstellt
sind. Dacher stellen auch die Zwischenniveaus der Vitosa keine PiedmontTreppe dar (Репсk, Gellert), sondern sind (nach Jaranoff) Stucke einer treppenartig dislozierten Flache; doch ist die ganze Masse йЬеr ein wesentlich
niedrigeres Mittelgeblrgsland und die umli egenden Весkеп pultartig mit dem
SteilaЬfal nach NO herausgehoben word~n ... Die sud\iche Begrenzung dieser
Beckenzone Ьildet eine durch Quermulden unterbrochene Wёlbungszone. Sie
beginnt als lchtimanisches Mittelgeblrge zwischen lsker und Marica-Geblet und
Ьildet die Sredna-Gora sйdlich der Becken von Zlatica und Karlovo, endlich
Ьis zur Tundza die Sarnena Gога. F\uch hi • r versuchte Gellert aus kleinen
Gipfel-und Kammflachen und gar aus lnselbergen seine 5-6 Niveaus des
Balkans zu rekonstuieгen; aber es genugt wohl, mit Jaranoff eine etwa miozane Rumpfflache, zu der das tektonische Deckenre\ief abgetragen war, von
einer z. Т. darin eingeschnittenen pliozanen Verebnung zu trennen; nur auf
der Sudseite der Sredna Gora ist noch ein levantisches Niveau weit verbreitet,
das gegen die Maritza-Ebene hin in eine F\ufschйttungsflache йbergeht . •• "
Моралното удовлетворение отъ тази преценка е за рецензента
много rолtмо. Тя идва като отrово:,ъ на тtзи недобросъвестни люде,
1<оt1то, неуспtли въ своитt амбициозни домогван11я, 11зползуватъ страни-
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Решоналната геоморфология
източнинъ за геоморфоложно

на Махаченъ

опознаване на

е единъ неизчерпаемъ

всични

разгледани

Нейното използуване ще се налага освенъ това въ бждеще на
ноито ще

лежни

иснатъ

въ

да

се занимаватъ

съ

по известнигв странознания

kuпde отъ

Хетнеръ,

обстойнитi,

и

рактерисгики,

отъ

все

пакъ

дадени

Подробнигв

Лаутензахъ,

странознание.

Геоморф. бе

Laпder

(Geographie Universelle,
отъ

необременени

К.луте)

съ

земи.

всични,

бледнi,ятъ

предъ

излишни подробности

ха

отъ Махачекъ.

библиографски

чество на разглежданата

указания еж не

по-малко ценно ка

книга. Желателно е тя да бжде използувана

повече, за да не се говори съ общи думи за земи,

ноито

се състоятъ

понi;кога отъ дi;лове съ съвсемъ противоположни белези.
Д и м. Я р а н о в ъ
Географски издания и географски правописъ.

Географскитi;
все

повече и

поради

издания

повече,

настжпилигв

скитi;

държави

и

географска

работа

насъ,

политически

на

гравски правописъ.

у

ноито напоследъкъ се печататъ

поради развитието
България,

Тази
или

на

промi;ни

българската география

въ

нi;матъ още

констатация

границит-в

единъ

може да

се

на

и

европей

установенъ гео

направи

карта. Необходимостьта отъ

въ вс-вка

единъ . по-устано

венъ географсни правописъ, особено въ картитi;, ~ явна. Затова, раз
глеждайки нi;кои

последни географски

като мt.сто тукъ,
уеднаквяване въ

1)
София,

за

1939. 16°, 540

рантеръ

1 ика

се

въ

пуска

и

искатъ

географскитi;

и

България

да

има

познания

въ

свой

буквитi; на

пакъ,

или чрезъ
много

ватъ съ гол-Ьмата цель,

по-пъленъ
приносъ

материята, дългогодишна

на

и

гео

прак-

обектитi;,

речника. Rвторътъ е познатъ съ

многостранностьта на

всi;ки

иска

речникъ до

провi;рка или

достовt.рна географска литература

трудъ

гео

за

подобенъ ха•

и лична провi;рка

За всi;ка буква отъ него се

нашата

мал

по-голi;мото

имена.

познавачи. За всичко това е необходимо време.

нотата въ

за

Г е о г р а ф с к и р е ч н и к ъ н а Б ъ л г а р и я,

на България

попаднатъ въ

liИКЪ е о,нелъ

използуваме

сведения

За съставянето на речникъ отъ

много

качества, все

самото мi;сто,

издания, ще

нi;нои

Ж. Чанковъ ни дава новъ цененъ

България.

грi;шки.

на

и

с1 р.

географията

които ще
горнитi;

-

~1уждата

речникъ

графията на

дадемъ

правописа

Жечо Чанковъ

Водимъ отъ
графски

да

време

ноято си е поставилъ той

но

:

гв

се

рi;ч

оправда

да запълни праз

България съ единъ

цитi; на списанията .Родина", .Училищенъ прегледъ• и
вестници, за да nишатъ заблуждения и оскръбления и

на

сигурни

Сигурно и този

на автора,

географска литература за

и

по-

всt.кидневнитi;
да

цаватъ

цен1<и за трудове, оrъ които не разбираrъ нито единъ редъ.

пре

Забележи

телно е какъ yмi; r, o тi;зи озлобени r юде еж подвели редактор1нi; на
списания и вестници, като имъ еж се представили за .гео
графи". А зъ нt,м~ да се унижа никога да
водя полемика съ тi;хъ въ

споменатиг!;

печата. Настоящата рецензия е моятъ единственъ косвенъ отговоръ.
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новъ

нар~ченъ _справочникъ

графски обекти

у

насъ.

върхове,

подробни

пе,лета,

лtтовища, манастири,

н-tкои

по-известни

всични

градове,

се

дават ь,

отъ

на

нtнои допустнати

се

иматъ

дере

при

Rйваджишк11ятъ

явна,

или отъ

второто

буквит-t

се

е

несъобразности,

пров-tрка,

предвидъ

Следвайки

Rзмакъ

речника

влива

гео-

се

и

много

други

ще

спремъ

вниманието

ноито имаме сигурни

точни издания

и

и

сведе

които трtбва да

издание.

обръщаме

проходъ

села

за пла

мини, бани,

тtзи много сведения, които

но

за

вниманието

въ р. Тунджа

Дюлино (Rйваджикъ), а

блата,

по-гол-tми

отъ нашата страна. При

ния отъ лична

неизвестни

изрази по-отличителното

мtстности, р-tни, езера и

географски обенти
ползата

и

,.

Речникътъ дава съ
нини,

за
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на

нtкои

надъ Ямболъ,

нарича

вече

не Дюлявски;

различия:

а не подъ него;

Дюлински

по

името

Rланъ-кайрашката

на

р-tка

с,

(Дя

волската р-tка) прибира водитt на Дяволското блато (не езеро), а не
се влива

въ

него; f\мбарица

за сега е пети

(2167)

( а не втори) по
(2374), Кадем

височина връхъ на Стара планина следъ Юмрукъ чалъ
лия

(2273),

Юрта, а

(2197)

Веженъ

отъ извора
не

отъ

отъ връхъ Китна

д-tсни

р.

притоци

вр.

притокъ

Дуденската

11а

която

се

притокь;

тата

Десна

Комъ има

(не

2016

Родопи;
с,

Видима

отъ северо-з:1- ад

Мара гидикъ извира р. ОстреL·ъ,

Дяволската р-tка води
отъ връхъ

самата

граница;

Гаговхца
гора),

;

Дезина,

извира отъ вр .

Влъкъ

д-tлъ

има

въ

и не се влива на

най-гол-tмата

нито Деспа
а

не

2010

си

височина отъ

стр.

Видра и Краеща

123),

(700

м.), защото

Печинrка
бара,

;

м . ; Кокезъ тепе се намира на

Крупникъ, а не отъ с.

Нечинска

има и

Малъкъ

бара (д-tсенъ
която отъ с.

Кресненската кли

Симитли;

(690

Маказа

Маназъ

това

м.) на

притокъ

на р. Лом'ь) е въ

Луковица

надолу се нарича

П-tсчаникъ (Пtсъчникъ) извира отъ връхъ f\лексица (Ср-tдна

като

до с. Староселъ

се нарича

Старата р-tка, а южно отъ
и

се

източно отъ Пловдивъ; "Попина-лжка", хижа, е
височина, а

още

неточното опредвлянР.

ватъ съ началнит-t
такива притоци, за

не на

1340

морска
и

отъ

р-tка, отъ гдёто вече нсси името Дя

Елешница приема д-tсния си притокъ Калаващица
рица

началото си

Петровъ долъ (не

м.; Карабоазката блатна низина е пом-tствала бла

започва отъ с.

сжщность

Стръвница (не

-

извира

извира

Велека

въ р. П-tсчаникъ (П-tсъчникъ), като нейнъ д-tсенъ

м. височина,

е Гол-tмъ Маказъ

-

Раяновни;

при

изтокъ отъ Тополовския проходъ, а не на западъ;
сура

f\рчарица е

нея

на западъ и северно отъ с. Конакъ) и

Калаващица

2220

;

началото си

граничния връхъ

f\рчаръ

която извира

Капатнишкиятъ

м., а не

Ю.-И.

(не f\ндере) и л-tви

Видима

влива Зелениковска

волска р-tкз;

въ

на

на

Яленица);

доста

право въ Марица, а

2307

въ

f\рда води

страна

не равнозначеща

чалъ, а отъ
р.

рtка,

Босна, кс,йто е

а

f\й дере

ното теме на Юмрук "
отъ

притоци

f\рчаръ,

(не

(2168);

северната

и се влив.э

Стр-tмница), Еленица

д-tсенъ

Миджуръ

въ

множество

д-tсенъ притокъ на

има

и

"Rрда баши"

м.

Къмъ тtзи

изворит-t

на

с.

влива въ Ма

на

1220

м. над

различия ще прибавимъ

много р-tки, които се смtс

имъ притоци. Съ общи изрази се сливатъ нi;колко
да

се

изведе

началото на р-tката,

когато това

е
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n·о-рi;дко явление. Така е сър. Ломъ, Цибрица, Огоста, -Видима,

f\рда,

Доспатъ и др.
Т'hзи

и

още н'hкои несъобразности еж много малко

л'hмия обемъ на речника отъ
Груби
този

гр'hшки

трудъ,

налит'h

въ

речника

преди всичко

учители

Росица,

•

и

имена, за

1962
н'hма.

за

Отъ

учителя

интелигентни

тукъ и

гол'hмата

по география

люде,

спрямо го

които ни дава сведения.
и

nолза отъ

после за оста

които ще иматъ нужда отъ

подобна справка,

2, Карта на Българи я отъ Д-ръ Д. Стояновъ, м'hрка 1:500,000
1'50/ 1·03 м., издава книгоиздателство "Казанлъшка долина", София,
1940, 4 листа,
Книгоиздателство

"Казанлъшка долина"

стина, трудна задача- издаването на
гария, Съставянето на тази

се е заело съ една, наи

подробна и точна карта на Бъл

карта е плодъ на н'hколкогодишна работа,

като обхваща пространството ·между 20°3о' и 29о15' източно отъ Гри
ничъ и 39о45' -44°20' сев, ширина, а съдържа всички по-главни ора
графски

и хидрографски

обекти,

всички градове (по жители), по-го

л'hми села, всички ж, п. линии, по-главни шосета, проходи, минерални
бани, мини, окопи

и др. Релефътъ е изразенъ

цв'hта (и хоризонтали), а морето

За тази карта тр'hбва да се забележи,
нит'h

гр'hшки

точни

въ

много

хоризонтали

и

върховет'h, Надпис:ани
които

въ

други

други

точно

еж

съ

хипсометрични

10

съ б изобатни цв'hта (и

-

че много отъ

карти тукъ еж изправени,

опред'hлен~tе

м'hстото

и

подобни карти

липсватъ, като Хасекията, Мраката,

графията

Македония подъ гръцка

въ хидро

власть, станали следъ послед

отводнявания,

Все

пакъ,

късно остарява,

ваме

на

и много отъ областнит'h географски имена,

За първи пжть еж отбелязани и пром'hнит'h

нитi,

Тя е съ

височината

Елията и др,
на

изобати).

често повтаря

н'hкои

р. Сазлия
Ситница

590

П'hсчаникъ
ница и р.

тя

-

·

се

източно

Робовце

Калаващица

Луда

Пиринска
главното

с. ·

и

различия,

които

не пр'hчатъ

и тя рано или
гр'hшки. Посоч

за добрия общъ

раздвоява

западно отъ градчето Уро

м, надъ морето), като ржкавътъ на северъ се нарича

(минава
при

1<артата не е в'hченъ

бифуркацията на р. Неродим1<а въ Югославия е по

:

представена

шевацъ (на

на

и тукъ многостранностыа допуска

дребни

видъ на картата
гр'hшно

животътъ

f\

Яна

Бистрица

отъ едноименно
{на

545

гр'hшката съ р.

се пов1аря и тукъ; началата на р. Топол

би тр'hбвало да се

не

село) и се влива въ р.

м. надъ морето);

извира

отъ

изведатъ отъ вр. Буная

Поповото

пиринско било, а отъ циркуса на

!=е р, Баниски Ломъ, а не Бански Ломъ

;

;

р.

езеро на изтокъ отъ

западъ бтъ

него;

казва

р. Стр'hма извира отъ Стара

планина (Веженъ), а не отъ Ср'hдна гора; Маказа е само проходъ, но
не

и

село

стото на

;

с.

знакъ при

с.

Мокренъ

(Котленско) е погр'hшно

Фердинандова (Карнобатско), когато то

Котленския

проходъ,

гдето

му

е

надписаnо на м-в
си

има условенъ

м'hстото; ж. п. линии

отъ Сараньово и Пазарджикъ се събиратъ при с. Варвара

(на западъ

отъ р. Ели дере), а не при с, В'hтренъ-долъ (на изтокъ отъ р-вката);
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линейната

мi;рка

обикновено

е

подъ

поставена въ

условнитi;

числената мi;рка въ

знаци, а

Картографското изпълнение е издържано

цвi;товетi;

повечето

еж

(7)

м, и

квадрати и

му даватъ

добре тамъ

(въ

хоризонталъ

за окото, хипсоме

съ добъръ пасеръ. Предпоследнитi; две бои, обаче,

силенъ контрастъ

растеръ на

поставя

правилно поставени

1400-метровия

много добре избрани, приятни

трически вi;рни и
съ своя

съ лепене. До

се

картата,

добре подбрани шриф

:

тове за съответнитi; географски обекти, добре и
надписи, макаръ и

тя

оrлавлението на

и

съвсемъ

друrъ

плътно пресичатъ

платовиденъ характеръ,

кждето сi;нкитi;

Югославия) и въ

еж

-

цвi;тъ

свi;тло-розовъ

изведнъжъ

релефа на

1400

Последниятъ бие на оч..1 по

по-слаби,

като

Родопитi;, Като че ли

върху

Мокра

планина

и сi;нкитi; тукъ не взи

матъ еднакво участие при предполагаемо едно и сжщо освi;тление на
релефа,

Сi;нкитi;

изразяватъ

деватъ пластика
титi;

и

и

ги

непресtчени

освi;тлението

България тi;зи

само формитt
но

и

форми хвърлятъ

изглежда

и пресi;чени форми
на

на

подиrатъ,

на

тi;хната

по-свi;тла

и

по-rолi;мо отъ сi;нката,

сi;нката е по-тъмна

по-лекъ

но въ

и

по-високитi;

Въ

rраницитi;

чуждоземнитi;

тукъ сi;нкитt

:

като имъ
По-разла

разлi;та сi;нка

но при

и ограничена.

условия еж спазени,

релефътъ е представенъ

релефа,

височина.

граници

еж слаби, а оср.i;т-

1,ението силно, когато хоризонлтлитi; еж rжсти (Мокра пл. и др.). По
соката

на освi;тлението,

Тази

отъ слънцето
имъ

западъ-северо-западъ, е правилно избрана.

посока не е естествена

(обикновено

на картата,

тъй като

нето. Защото важно е

да

за

освi;тлението

на

земнитi;

отъ югъ), но е естествена
следва

освi;тлението

се придаде

и

форми

за нанасянето

посоката

на

писа

правилна пластика на релефа,

независимо отъ кжде иде освi;тлението, но при технически

удобства.

Независимо отъ твзи нi;колко различия, картата на Д- ръ Стоя
новъ си остава великолепно помагало за
околнитi;

географията

на

България и

земи.

При едни такива трудове, обаче, трi;бва да се обърне

особено

внимание и на географския правопuс'Ь. Едно пълно и 11равилно раз
реше11ие на

затова

и

разенъ

въ

този

въпросъ

още не

е дадено отъ

различнитi; географски

на населенитi;

географски

мi;ста

нит е л на

r

л а в на

чертица

писания, включително

въ България.

имена отъ по две и

с е п и ш а тъ с ъ

.б

Касае се,

повече

у к в а и

думи

между дум и т

имена

на

планини,

-

не

:

най-вече,

:

i;?

Въ

други

планина,
ташки

сложнитi;

в то р и

д у м и
с ъ е д и

разгледания

речникъ

и сжщо име. Едни

рi;ки

и др.

иматъ вто

Гьолъ и

пр.,

Чаталъ балканъ, Кара rьолъ и пр. Едни еж съедине11и

Крепченско-кале,

подобни

и списъцитi;
до

Балканъ, Бозлу

съ чертици: Стара планина, Странджа-планина,
тепе,

к о и

за едно

върхове, мtстносrи,

рата си дума съ главна буква: Сакаръ
а други

езиковеди,

к о г а с е п о с та в я

правописътъ е различенъ, даже нi;кжде и
сложни

нашит'!;

правописътъ на rеоrрафскитi; имена е различенъ и своеоб

· Стара-рi;ка,

Горно.езеро

имена съединителнитi; чертици

Васильовска

планина, Източни

карлъкъ, Калокочъ

кале,

Верила-планина,
и

много

липсватъ

:

Родопи, Овинатия

Осеновска

рi,ка,

Елъ

други, а

въ

Малашевска
връхъ,

Ба

Черна Места и много
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други.

Въ това

отношение

жана и уеднаквена, но

мелна

и

с.

и

картата на д · ръ Д. Стояновъ е по-издър

тунъ се срвщатъ нвкои

Горна - мелна

(Трънено),

с. Горски-изворъ (Хасковско) и
Сега,

с.

различия

Голвми-Изворъ

с. Долна

:

(Тетевенско)

и

др.

когато преименувахме

вече

населенитв

мвста,

а

продъл

жаваме да замвняме и чуждитв топографски имена съ български, на
лага

се да

се обърне

внимание

и на твхния правописъ.

мислимъ ние, е разрешенъ най-добре въ
Петъръ Ст.

Калканджиевъ, Пловдивъ-София,

се даватъ две ржководни

правила:

Този въпросъ,

"Българската

граматика• на

г.,

1938

стр.

85.

Тамъ

въ съставнитв географски имена

1.

втората (респ. и третата) дума се пише съ главна буква само тогава, ко
гато тя е сжществително
само при географскитв

хали

и

зависи

колиби). Това
отъ

това .

значи,

каква

гателно и че всички
планини, върхове,

собствено и
имена

е

на

че

главната

първата

наименования

чертица.

гр. Нова-Загора,

на осrаналитв

Места,

дъкъ-кладенецъ, р . Стара рвка, с.
Витъ, с.

Черни-връхъ,
сложнитв

вр. Черни

географски

и

мвръ: с.
вр.

Горна-баня

Завалена китка

Стара

като

(има

и

вр.

планина, Срвдна

даватъ

такива

(но

гора

с.

се

Баня),

и

и

Сакаръ планина

еж двлими.

и

др .

сжществителни нари

но

въ

недвлими, а Рила пла
чертица,

защото

и хидрографски имена, чиято
обаче, не

значи, че

се съединяватъ съ чертица. Напримвръ: Черно море, Бвло
океанъ, Ледено езеро,

пишатъ

опредi;.лени

и

безъ

се поставя

двойни

се

чертица,

недвлими.

Твзи

иматъ предвидъ

имена ще

само при

още нвкои (а тi, не еж много).

съединителна чертица при
с. Иванъ-Вазово,
Гинчево, с.

винаги

точки

еж

ясно

за правила. Само

населени

мвста, които

имена на видни личности, като с. Любенъ Каравеловъ,

Иванъ Димовъ, с. Тодоръ Икономовъ, с .

Блъсковъ и

мnкаръ, че първата
две

извлвчемъ едно малко изключение:

съединителна чертица

нося1ъ и дветв

Стара рвка, Черни връхъ и много

съединителна

трвбва да

отъ селищниrв

кол.

Клисура),

поrрвшно е да се пишатъ

f\

безъ съединителна

-

дума е прилагателно и че еж

не

т1;

Напри

нвкои други съставни географски имена

Всички сложни топографски

море, Велики

дру-ги се

буква .

с. Момина-клисура (с.
др.

първа дума е прилагателно, еж недвлими. Това,
трвбва да

географски

нашия случай

пишатъ съ малка

Китка) и

с. Сла

Черни-Витъ, р. Черни

название на други

съ съединителна чертица затуй, че думитв еж
нина,

пр. се пишатъ

много други. Често вторитв

ставатъ сжществителни собствени,
и

си

връхъ

имена, макаръ

обекти

нарица1·елни

и

с. Даскалъ-f\танасово,

сами

еж

прила

географски обекти:

имена

Стара-рвка, с.

цателни,
и

отъ себе

дума не

или

rp, Стара-Загора, с . Бвли
Черно море и много други ;

с. Свети-Кирилова,

думи

втората

сжществително

Примври: 1.

брвгъ, р. Луда Яна, р. Черна

на

-

дума

мвста (градове, села, ма

буква на

мвстности, хидрогеографски

безъ съединителна

2.

съединителна чертица се поставя

2.

населенитв

с.

опредвлителнитв

Добр11-Войниково,

Стефанъ-Стамболово

Съединителна чертица
предварително се опредвля

с.

Василъ Друмевъ, с. Илия

Но ще пишемъ
собствени

Никола-Козлево,

и др. (твзи еж

винаги

имена,

като

с. Цани

повече).

не се слага още когато населеното мвсто
какво е то

:

rрадъ, село, махала или

но-
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либи. Напримt.ръ: село
долъ и др.
мt.сто,

Но ако

следователно

динитепна

Овча-могила, село

това

r

за думата

а р а,

Кричимъ,

опрецt.ление е следъ

влиза

като

съставна

чертица се слага на общо

село, Киркова - махала,

вече

-

с.

и

дума

Душовски-колиби

и

доста,

Гара-Драгоманъ,
Производнитt.,

моrатъ да се

с.

чертица

се

име,

чийто

първа

опредt.ляне на _новото

двойни имена на селища, при които
шатъ като една дума

: rp,

градъ, с. Новградецъ

и

име, то

населено

мt.ста,

поставя

Гара-Кричимь, с,

на

съе

каквито

Гара-Р,;~зградъ

дума

и

мt.сто

имаме

на сжщото основание

и

др.

имена

спокойно

Новозаrорско

Старопланински връхъ и др. Тази

пуска при съставно

Каменъ

населе!iОТО

гара София, гара Фи

-

сливатъ въ една дума, напримtръ:

телно, което при

това

пъкъ, отъ двойнитt. географски

Черноморски брt.rъ,

на

Сжщото се отнася

гара,

гари еж населени

то съединителна

на

др.

Когато се опредt.ля нt.коя

др. Но, ако тt.зи

махала

името

основание. Напримt.ръ: С1аро

или не, съединителна чертица не се поставя,
липово
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поле,

свобода с.е до

обикновено е прилага

понятие се Мi'!ЛКО

измt.ня.

f\

втората дума е "градъ", се пи

Ивайловrрадъ,

rp.

Крумовградъ,

с. Згори

др.

Важно за rеог-раф"ския

правописъ,

което

сжщо

трtбва

да

се

им,а предвидъ въ- подобни географски издания, е и употр'вбяването на
ударението за

ношение.

н-tкои

имена,

Такива характерни

които

иматъ

свойствено

м-tстно произ

имена тр-tбва да носяrъ и своит-t

рения, защото безъ т-tхъ т-t се четатъ и произнасятъ различно

н-tкоrа
да

се

уда
и по

неразбираемо за м-tстното имъ население. Нdnрим-tръ, тр-tбва
поставятъ

ударения

на

следнит-t

имена, за

да

се четатъ

прав

доподобно: Бурелъ (не Бу'релъ), с. Ор-tхово - f\сеновrрадско (не
Ор-t'хово), с. Островъ (не О'стровъ), с. Кнежа (не Кнежа), с. Лесковецъ
(защото има и Л-t'сковецъ), с. Дtдово - Пловдивско (не Д-t'дово),
с, Циганово- Г, - Ор-tхозско (а казваме цйганинъ), с. Чу'петлово (не
Чупетлово) и

много други. Необходимостыа отъ т-tзи

зр-tна

Дирекцията

и отъ

на

статистиката,

защото

ударения е съ•

въ

последното й

издание на "Списъкъ на населенит-t мtста" т-t еж употр-tбени широко.

Необходимостыа, пъкъ, отъ единъ правиленъ географски право
писъ въобще, най добре се съзира при картит-t. Картата е огледалото
на географията
географски

и

въ

всички географски
правила ' и

нея трt.бва да се

материалъ, но и
само

оглежда

правилниятъ

не

географски

само

в-tрниятъ

правописъ. За

имена тр-tбва да се съблюдаватъ горнит-t нt.колко

така ще

имаме въ бждеще

е-днак11t:1С'ть.· въ

географ

ския правопис:' на всички географски издания. 1)

1) Редакцията дава бепежката на f\т. f\гексиевъ само като мнение,
съ което, обаче, не см-tта за 11еобходимо да се с ч1идаризира. Геоrраф
скиятъ правописъ е установенъ съ правилнинъ само • въ Перу. Нито н-tмuи,
нито французи, още по-малко англичани или италианци или които и да
еж цруrи, иматъ установенъ географски правописъ и вс-tки пише както

намtри за д 'J бре. Напримt.ръ :

Siiddeutschland и Siid-Deutschland; Peninsule
balkanique, Peninsule Balkanique, peninsule Balkanique, peninsule balkanique,

т. е. по четири начини се пише на френски езикъ името на Балкански
полуостровъ. Дори и да е абсолютно наложително едно унифициране
на географския правописъ, то сигурно н-tма да стане възъ основа на
измисл~нит-t отъ r-на Калканджиевъ „правила", като се има предвидъ,

Рецензии и книжовни вести

278

Като се обърне внимание на него и на още по-голi;мата
пълна достовi;рность въ представянето на нi;кои

географски

въ България, речникътъ на Ж. Чанковъ и картата на Д-ръ

и по
обекти

Д. Стоя

новъ ще иматъ, наистина, качествата на едни още по-ценни и необхо
дими

помагала

по география на

България за всички.

fl
Б. Стефановъ,
ра с т ь та

на

К ъ мъ

л ь о с а

въ п ро са

въ

з а

т.

л е к с и е в ъ

п р о и з ход а

н рай ду н а в с на та

Соф. унив, агрономо-лесовъденъ

fl

фанултетъ, т.

и в ъ з

н из и на.

18, 1939-1940

Год.

г., стр.

59-63.
Тази кратна статия на проф. Б. Стефановъ е отговоръ на моята

критична бележка (печатана въ моя „Опитъ за паралелизация на Ква
тернера отъ

Балкански полуостровъ, Черно море, Срi;диземно море

атлантическия
ист.-фил.
проф.

брi;rъ на евроафринансния

фан.,

нн.

Стефановъ,

XXXV,

Българското географско

стр.

14, 1939,

печатана

въ предишната

15-18) върху статията
нн. 6 на Известията

дружество (Льосътъ и

горената растителность въ нрайдунавската

Проф.

Стефановъ смi;та,

•1е

и

блонъ, въ Год. Соф. унив . ,
на
на

разпространението · на

низина).

„на всi;на

по-подробна географска

карта, а още по-добре, когато се пропжтува самата дунавска равнина"
можело да

се види, че има локално развита хидрографска мрежа. При

пжтуване

нитi;,
отъ

въ

самата

които
льс,са

и

виждатъ се

равнина наистина

слизатъ отъ
дори

и

отъ

широки

връхната денудация.

се

Стара-планина
лежащитi;

виждаrъ долинитt.

и

подъ

които еж
него

долиновидни ф.:>рми,

Виждатъ се, обаче,

и

плиоценски

които се

то на много

безотточни форми, които не личатъ

нитi;

карти",

а

географски

само

на

години

планшетитt.

отъ

Военния

дира тi;зи

форми

тi; да

се

щомъ

като

въ

за

и

могатъ

да

отъ тентонснитt.

фановъ

намира

да

се

за

да

се

по

Стефановъ ликви

не било правилно

произходъ на

льоса,

много тектонични движения

отличатъ

да

ме

и азъ отъ

чисто

Стефановъ

ресно пресмi;тане,

на единъ еоличенъ

се

запознае поне

произнася

Проф.

на „по-подроб

nрезъ последнитt.

П~оф.

презъ

абсолютна

Тъй

сигурность

както проф.

ео

Сте

посъветва да изуча поне колко10
своя

1<олкото

страна ще си

мене

съ

позволя

да

геоморфологията,

го

преди

геоморфоложки въпроси.

прави

което,

съ

земеповръхни d>орми.

добре

фитоrеографията,

замоля

снимани

институтъ.

толкова

по
про

Богу, методитt. на геоморфолоrията еж достатъчно

личнитi;
него

1 : 25,000,

„само

допускатъ

да

мi;рка

на

голi;мо

отпраща проф. Стефановъ,

съ едно единствено изречение:

Квqrернера". Слава
уточнени,

които ме

географски

преписватъ
се

нъмъ

рi;

наслаrи - ;

дължатъ

странство и тt.зи

на

много по-стари

въ

споредъ

връзка съ

това

едно твърде

него, показва, че льосът ь

инте

въ

Се-

че неговата rрi;матика получи не много ласкави отзиви (вж. отзивиri; на
Н. Костовъ въ сп . ,.Просвi;та", rод. II, кн. 4, стр. 563-568 и на Цв. То
доровъ въ „Македонски прегледъ", rод. Xl кн. 1 и 2, с1р. 225-232.)
Бел. ред.
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верна

България

билъ

по-старъ

отъ

години, т. е. билъ отъ

600,000

плиоценско време. Пресмt.тането е основано, обаче, на толкова много
недоказани

за

предположения, че не може

сполучливо

билъ текълъ

и

по никой начинъ да се приеме

убедително. Не е вt.рно, преди

„срt.дно около

километра"

30

по време 11а насипването на льоса. Тази

всичко, че Дунавъ

по на северъ

рt.ка тече на

жение по единъ разсt.дъ, който е _по-старъ отъ J1ьоса и
е обусловилъ
този

лага

I

разсtдъ

копаването

точното

положение

Така че

на

не само

брt.га

предъ

рt.ката.

въ днешно

не е вървt.ло

проф. Стефановъ.

връхнини

на

българския

точно
проте

който именно

и днесъ стои при

време,

толкова

но

и

по рано под

бързо, колкото

пъкъ наличностыа

f\

Тя

и то

голt.мо

предпо

на много алувиални

брt.гъ показва,

по

че на мt.ста р. Дунавъ

дори се е отдалечила презъ последно време отъ нашия брt.гъ.
Колкото
ствували
имаме

се

по

право

право

и

на

да

възъ

основа

по

Струва

на

ми

се,

нитt. на сухоземни
не

кат,,

защото никой до сега

не ни е далъ

се сжди

процентното

за тt.зи

за нt.когашнитt. екологични

съдържание

условия

по

че

не

растения,

на

лютно

се

на

грt,ши.

Доста
Ст.

Но д ори

и

е

и

на

геол о гия,

той

цtлата пр ед история

теза".
се

се е
случай

на

еж

въ з становятъ

f\

вь

Това

твърдение е

младия

да

единъ

увtри, че
края

Па л еолитъ

замахъ

при

абсо

геоложката

се

мnог о отъ постиженията
съ

останки

„льосътъ

Стефановъ

Стефановъ

на г.

е,

з а р ади

че

да

Стефановъ?

какво

се

„човt,къ

авт о ритета

състои

на

7

на

Или

кватер

разруши и

-

само

-

Без ь

Кои

факти

могатъ

никога

на

една

да

по

не

е

хипо .

съвременната

моятъ споръ

физикогеографскитt, условия

льосътъ .

мtродавни?

намиратъ

защото

съгласува

фактитi,

фактитt

покривка.

обра з увалъ

истински

какъ ще

поз во ли

пр о ф.

пожертвува

Но к о и

растителна
Да

да

се

които

България.

за

uтрича
си

тtзи,

1 : 800,000,
съ

нtкои

7

Заключениет о
с 1 { л он~нъ

ще

поне на

авторъ да поглед не

Кватернера

За

намирать

мtрка

въ

да е така ,

началото

положение".

се

„случайни находки",

Северна

бозайници,

неговиятъ

Бончевъ

въ

Русе могло да

отъ

да

количество,

много добре на

си

следъ като нзй-лекомисле но
нерната

и

лериф~рното

пр о ф,

Плиоцена

човtкъ

слу

отъ коре

по льосовата повръхнина.

съ льоса

Стефановъ при

е дума

„тt.зи

произлt.зли

образувания трtбва

въ голвмо

занимавали

Б.

невt.рно.

карта

по

Стефановъ е тъй

да считаме

празднини,

обитавали

находки, а

отъ предисторичния

Русе достига

още

растител

кажемъ, когато

сме наклон ни

отпечатъци

явление, известно

и обстойно еж
Споредъ

на хумусъ,

съврР.менната

която споредъ самия

като такива, тtзи

случайни

постоянно

Стефановъ

отричамъ това

мt.ста". Работата е именно тамъ , че това не еж
а

нито

сиrурность, f\зъ

че не е достатъчно да

като

считатъ

които еж сжще

произходъ.

чайни явления
се

голt.ма

може да

се сжци

условия,

за тt.хъ нито азъ,

Стефановъ,

калциниранитt. туби,

да

съ

Дунавската равнина,

хетерогенна

за

Вюрма,

сждимъ

по които да

малко може да

носп, на

на

проф.

правилата,
условия

отнася до екологичнитt.

време

съ него

времето,

бждатъ въ

съмнение физикогеографскит-1, ,

7

когато

такъвъ

запазени
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при това

тънмо

кривка.
стави
за

Г-нъ

на

отъ

проф.

изводитt.

никакви

лага.

Съ

отъ тt.зи

1)

хипотези

леонтоложки или

вrемето, когато се е образувала
Б. Сrефановъ би

ималъ право

физикогеографсни

само ано би

факти.

за

епохи. На

последнитt.

тази

евентуално
се отнася

хилядоJ)t.тия,

теоретична тема а .-1ъ

продължаване
до

геоложкитt.,

факти

датъ

къмъ заключения, които г.11ъ

бразилъ,

че

може

съвременната

еж

много ясни

да се извадятъ

растителность

на

и

за

Василъ .Мариновъ,

е

гическа скица,

95

стр. София

f\

геоложки

ненаучно да

Стефановъ си

отъ едно бt.гло

Дунавската

1

бж

е въо

запознаване съ

равнина.

вре н с к о п л ат о.

географски скици,

5

правятъ за

цt.ли

палеонтоложкитt. и

и

Д и м.

изучване. (Съ

зоопа

не разпо

на драго сърдце едно

предисторичнитt.
нагаждани

тt.

става дума
тt.хъ

съ проф. Б. Стефановъ. Колкото

физикогеографскитt,

-

не

по

противопо

(не
на

могатъ да се

но

приемамъ

на спора

се

Съ такива той

даннитt., съ които той оперира,

КТJючения

факти

ималъ съвременни

фитопалеонтоложки

льосовата

да

Я р а н о в ъ

Областно географско

геологически

профилъ, 1 геоло
25 фо1ографски снимки. ln 8°,

1 географска карта и
1940 г.

Позовавайки се на думитt 11а автора, който казва въ предговора,
че ,.непълноти и r1>t.шки може да се намt.рятъ въ работата ми. Всt.ко
изправяне

и

допълване

въ

това

отнС'шение,

отъ

кждето

и

да идва то,

ще бжде прието съ благодарносrь", отбелязваме нt.кои грt.шки и не
пълноти,

които

ни

направиха

Работата се състои
познава съ мt.стото
шафти

на

платото

впечатление.

части.

7

Въ първата

на f\вренското плато

източната часть

има

най-силно

отъ
на

ясно очертани

покриващи се граници,

Дунавската равнина.

геоморфоложки

между

авторътъ ни за

всрt.дъ българскитt. ланд

Черно море

и

Споредъ автора,

хидрографски

на изтокъ,

взаимно

р. Камчия

на

югъ, Султанларското поле на западъ и Бt.левското и Варненско езеро
на северъ.

Въ втората часть се опредъля

най-напредъ мt.сто на оград

нитt. форми на областъта, като сведенията еж взети отъ геоложкитt.

работи

на автори,

работили върху областьта

графско и т. н. гледище.
на flвренскоrо
етажна
като

умът ъ.

на

жена

това

Последниятъ

рt.чното ниво,
винаги

хидро

оградна форма

плато, авторътъ отдава гжстата, широколистна и много

гора, наречена

такъвъ

отъ геоложко,

При описанието на южната

"Лонrосъ",
мt.сто

и

специфични я
гората

се

е разположенъ само надъ

пора_ди

съ

на

липсва

високо

което въ него
ниво,

въ

съ

на

нt.колко

подпочвената

връзка

климатъ, до

дължи

което

а л у в и

метра

надъ

вода е разполо

е

и

развитието

на

буйна, хигрофитна гора върху тt.зи тлъсти и фини рt.чни наноси. Не
е безинтересно да се отбеТJежи, че „Лоt1rосъ"
точно

дробности

у нецитираната отъ автора работа на Д. Ярановъ

дотерциернитt.

разпространението

и

кватернернитt.

отъ сп.

на

дава съ своето разпро

странение

алувиалнитt.

наслаги

въ

,, Geologica Balkanica"

наслаги (вижъ по

-

Мла

областыа на Камчия,

т. IН, кн.

2. 1939 r.
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На тъхната
дължи

<:а ",

и

а

липса

северно и

отсжтствието

не

на

на

южно отъ

растителни

климата .
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ръката

видове,

Основавайки

се

по

склоноветt. се

х арактерни

на

за

"Лонго

г. В. Мариновъ

Penck,

говори за черноморска крайбрt.жна тераса, докато сжществуването на
такава се

оспорва отъ наши автори. (вижъ Д. Ярановъ пакъ тамъ стр.

Последниятъ отрича сжществуването на
поради флексурата

по нашия Черноморски бръгъ

Емине, която е улеснила
В.

Мариновъ

не

ване на

свлачища

р.

за

такава

между

за смътна

Калиакра
съ

Черноморски

само за

и

(r.

която

брt.гъ, а

бързото

на сушата.

79).

тераси

повръхнина

повръхнина),

на нашия

свидетелствуватъ

на морето

на снимката на стр.
устието на

нищо

правилнQстыа

това мt.сто

морски

образуването на абразионна

споменува

може да се обясни
многобройнитt.

крайбръжни

напред

Предполагаме, че

18 въ работата на r. В. Мариновъ, изобразяваща

Паша-дере и

платовидния

рътъ

покритъ отъ rжста гора,

последнияrъ (платовидниятъ рътъ) е часть отъ споменаваната у Д . Яра
нова абразионна повръхнина,

която за

r.

В.

Мариновъ е останала

не

забелязана.
На геоложката скица

на

стр.

ществуването на Плиоценъ въ

авторътъ

11

н l;нои

макаръ отчасти да съобщава за тt.хъ

не е оrбелязалъ сж

южни части на покрайнината,
(стр. 12 и др ). На сжщата скица

е отбелязанъ л ь о с ъ на нt.колко мt.ста.

Сжщиятъ на геологическата

карта, приложена къмъ работата на г. Д. Ярановъ (вж. цит. съч.) лип 
сва, а е нанесенъ
гаде, заема
вори

нищо за

На стр;

13

де л у в и ум ъ,

сравнително
е

делувиума

дадена

които по р. Паша

голt.мо пространство
и

следователно

(г.

ro

не

интересна морфоrрафсна

В.

по-научно да се даде въ такъвъ

лението на

f\вренското uлато на

область, Северна область,
методична

карта

На стр.
денудационни

и

не

Южна область и

19-20

може да

въ

главата

понръхнини, дори

левантийска).

разпредt.ление

се

покрайнина отъ типа на

на о б л а с т и.

опредi;ля

и

говори

5

нива.

за две

тtх11ата възрасть (пон

Явно е, че авторътъ е въ погрi;шенъ

ржководейки се отъ Gellert-oвитt.

Подi;

области: платовидна

Геоморфогенезисъ се
се

струва, че

карта.

т. н. не е сполучливо отъ

малка

се дt.ли

съ

намъ

морфоложка

морфоложки

6

гледна точка, понеже една

f\вренското плато

тийска

случай

го

и нанася на скицата си).

на морфографснитъ форми на f\вренското плато, но
е

дере, а и дру

Мариновъ не

f\но

пжть,

той бt. обърналъ по

голtмо внимание на дейностыа на повръхната денудация (тя натрупва
делувиумъ

по

полегатитъ склонове на планини, хълмове, ридове и т. н.)

върху f\вренското плато, той
rолt.ми размt.ри (по
споменахме) по

би забелязалъ делувиума,

ридоветt.,

полегатитt.

Ярановъ (цит . съч. стр.

ридове

76 = 34)

свидетелство, че

по

повръхни - форми,

следователно

о , ти

оградни
на

на р.

Паша-дере

f\вренското плато.

плато

не

н-l;ма

може и

да

запазени
се

повръхнини. За сжщитъ две повръхнини
отъ

.денивелирането "

дължи

се

локалната
не

заема
както

f\

споредъ Д,

делувиапнитt. наслаги еж най сигурно

f\вренското

че еж денивелирани

който
напр,,

на

стари
за

приписваната

20),
му

20).

а

земно

пише,

известно е

ерозия,

,,Като

-

денудаци

г. В. Мариновъ

ерозия (стр.

тонски причини. Още по - долу четемъ (все стр.

говори

а

че

на тек

резултатъ
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Плиоценската

ероэия еж

и

Кватернерна

изобщо днешния релефъ"

-

денудация,

вече

Въ

локална епирогенеза

аа

която

стана

дума.

частьта за антропогеографскитt

отъ f\вренското плато

е, обаче, българскиятъ

отношения
своитt

на

население

"хърцои"

още

Вtроятно

повече, че

иэъ селата

и

г.) а именно

146,

Со

въ селата: Дере-кьой (днешното Константиново)

Бtлево (Гебедже). Явно е, че българскитt села по f\вренското плато

не еж оставали
тtхъ,

а

това

безъ българско население,

се е отразило и

макаръ

изселницитt

тамъ) посочва изселници

отъ с. Гебедже въ

На сто.

като се казва,

33,

имъ.

групирането

на

казва

с.

с.

с. Конгасъ

най-голtмо

периода

е

причината

Североизточна

не

е

стремежъ

на

подобна

вtрно,

по f\вренското
ьъ f\вренскитt

непосрtдствено следъ

.. Масовото
България

пански стремежъ на планинцитt
тора

спооедъ

планинското

и

изселване на

и

стремежъ

до

днесъ

еж

но

насъ,

що

се

къмъ

r

касае

население къмъ

населени

11е

се чувствува най-щастливъ.

не се

първия

български професоръ по география

л и се въ

1055

жители

еднакви

по

българи

и

напр.

българи

и

405

и

с.

и

сто

бисера

fl.

всрtдъ

турци,

се добива

а

понеже

той

разказитt

-

на

"Планинче·· .

1881 r.,

взремъ

н-tкои

не

Момин о ) е показано съ

представени

фалшива

въ

подходяща _ диа

виждаме, че има

( днесъ
еж

- много

на

покрай

• психологиче

Иширкоьъ

поrледъ

Rвренъ

изказва

съ планината

населението 01ъ F\вренскотn плато за

пръвъ

Да се

пнанината,

е· дадено

Така

изобщо

психологическия

поради

37

rол-tмина

съ

знаци почти

представэ за числото на

турци.

Прави

впечатление, че всички

кра я ) иматъ имената

езикэ

въпросъ

и з образителнитt знаци, обаче,

съобразности.

до

на

на

презъ

когато

безполе з но да припомня

съ

карта

На

познава животътъ

къмъ

Не ще бжде

връзка

На стр.

турцитt

старопланински

именно • поради

равнинитt, а

изясняването на тоя

села

и че ски я

равнинитt.

всрtдъ планината и . въ дружба или борба съ нея

грамна

и
се

къмъ равнинитt". Твърдението на ав

нашето планинско население. И най-беднитt
нини

плато.

освобождението,

психо л о

мисъль е поrрtшно и показва, че

ски"

Близнакъ

интересно е да

и гжстота на населението е отбелязано, че

е имало условия за това.
отъ цtла

(Бабадашко).

Долни

за това, а

увеличението на бълrаритt

1881-1888 r.,

(пакъ

причини се споменава

Бенковски,

з'йае, ()Ще повече че споменатитt села еж
стр. З ·t въ глава за брой

еле

Милетичъ

че нtкои села даватъ изселчици бъл

турцитt въ

Веliелинъ, но 11е се

нtкои отъ

българския

Проф.

гари за Варна, Провад·ия и т. н. по стопански
и за

само

върху засилването на

ментъ въ Добруджа отъ

въ

на f\в

Милетичъ (вижъ работата му

"Старобългарското население въ североизточ11а България стр.

1902

авто

27)

българскитt

огнища.

се е запаэилъ,

ренското плато еж намtрени отъ проф.

(стр.

жителитt

еж напуснали

елементъ да

следи отъ старото българско

фия,

. . .

и нито дума аа работата на повръхната

рътъ бележи, че съ идването на турцитt,
села

и флувиатилна

се образували днешнитt форми по f\вренското плато

не ще

може да

п о т-tхъ

разбере

карти

и

написани

всичко.

В1,

скици (безъ приложената

на н-tмски, и непознаващия
главата за селското

сто-
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панство, бие на

очи
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неизползуването на сравнителния

ватъ сравнения и съ съответнитв данни

методъ,

при изясняване на пазарнитв отношения за селищата
плато е

села

необходимо да

има съответна

карта,

отъ

ритв е неразгледанъ

отдаде. Не е

разгледанъ

51

f\вренското
кои

въпроса за паза

въ оная важность, каквато би
му

на

която да личи

къмъ кой пазаренъ центъръ клонятъ. Въобще

антропогеографъ да

Липс

за цi;лата страна. На стр.

тр'hбвало

и

въпроса

единъ

за

кира

джийството.
На

стр.

не еж споменати преселницит'h въ с.

59

(Казакъ-дере) от-ь с, Василковъ

отъ Трввненско

Казашка

(М. Търновско} а така

(вижъ Милетичъ цит. съч. стр.

сжщо

рtка
и

тия

104) а на стр. 79 при

описанието на с. Бвлово (Гебедже) се казва, че българи еж се засе
лили отъ с.

Еркечъ още преди освобождението, докато проф.

тичъ (пакъ тамъ стр.

гдето по-напредъ еркечани еж се били

настанили.

За по-голвма яс

ность при многобройнит'h приселвания и изселвания
ако

имаше

необходимитi;

стр.

34

вина за които

на нi;кои груби

може би

има

и

стилови

у коренторъ

е написано прирасть, а сжщата дума на стр.

гато правилно е прирас:тъ. На стр.
написване на латинскит-а имена на
стилови

хубаво би било,

карти.

Най-поспе ще се спремъ
грвшки,

има

25- 26

се

форма на

губи

смисълътъ

развалини много

на стр.

:

печатарь.

грtшки

Ще посочимъ

двусмисленость а

светилища", на стр.

28

На

11риръстъ, ко

37

„ тракитв

28

и правописни

и

н'hколко

растенията.

неправилности, на които се дължи

съвсемъ

Миле

пише, че еж дошли отъ с. Горно-Орвхово,

150)

еж

при

н'hкои
нвкжде

оставили

въ

.римлянит-в следъ

като основаватъ при с. Девня града Marcianopolis, свързватС: го чрезъ
другит-t;

гол'hми

"успвхме да
ч е з нали

крепости отъ

в с и ч к и

f\вренското плато"
околноститв

на

и

с.

Ясно

е,

ване,

които еж

че трtбва

еж

прави

понятия
едно

варивата

еж

височина,

се

въ

за собственото
въ сбора

за

своя мрежа

му

1932

и

стр.

п р е с е л в а не").

преселване и

бостанит-t;
варовити

50 „ вс-вко

отъ междуселски

43

въ

н'hколко старо•

";

изсел

(авторътъ

значение); на стр.

п-всъкливитt

землище", на

население по

антропогеографията

ширили

32
и з

44
на

„презъ
стр.

46

почви еж доста

село по този начинъ

пжтиiца, които водятъ

таблица

№

10

има грtшка

г. на обработваемата площь.

Въ заключение ще

бочаване при

р· а д и

u

стр.

с ж

„сжщо така

имало

между

и сжщо

удобни за вир-венето на лозята"; стр.
на

п

разлика

преписва

надморска

става центъръ

малко по-долу

изчезнал и

се

основни

наредъ съ

„ удобната

съ чисто старобългарско

на сжщата стр.

да

гр'hши щомъ имъ
г.

с ела

съ лжтища; на

п р е с е л в а н и я

Доленъ Близнакъ (Петре) е

български села, но

1926

вжтрешностьта

установимъ, че следствие на

кажемъ .

разработването

много отъ фактическитв

и

че при

по голвмъ

на материала

усtтъ

и

зс1дъл

могатъ да се избtгнатъ

формални грtшки.

И г н.

П е н к о в ъ

.
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Д-р

Миленко

С к о п с к о

С.

Филиповиh,

Котли ни.

j

Беоrр а д,

Српски е1ноrрафски збuрник. К!Ь.

О би ч а

jи

и

в е р о в а 1Ь а

у

Српска Кра JЬ евска f\кадемиjа,

1939.
LIV. 290

с.

Преди всичко трi;бва да отбележа факта, че за онази часть отъ
българскитi; земи,

която следъ Европейската война

подъ Югославия, за разлика отъ

всички

краища, се създаде изключително
За да проучатъ тъкмо тази
Скопие и особенъ
ския

това

б-\; съ

'славия въ този
въ

тия

земи

-

съ

и

се

природно,

това

споменува

посърби

и

география

и етнография.

имаше да постига Юго

по-скоро

създаде,

м-\;стната

-

и

за населението на въпросния

ети<tно

само се преследва,

е

недi;лима часть

но и по никакъвъ
върху него.

нi;какво неопредi;лено

или най-често то се замi;стя съ

10

вi;ка,

славянско

,сърбинъ•. Зна

македонското население

просвi;та преди повече отъ

начинъ

Въ много случаи

като

българско, като такова, въ чието минало е процъвтявала
културно

у

„българинъ"

ейки, обаче, естеството на

вало и

чуждото и

както

исторически,

въ научнитi; трактати

,македонци"

отъ Бtлград

часъ

да

откриха въ

клонъ

-

които

погрижи

население се означаваше като

племе

български

въ Югославия.

изобщо въ науката, убеждението, че Македония

край систематично не
се

г.) попадна

Македония, сърбитi;

история,

край, именно да

население, да

(1918

поробени

литература

факултетъ

отдi;ли

отъ Стара Сърбия. Името
не

часть на

по-особититi; цели,

интелигенция, така и
вс-\;какъ

богата

„философски"

университетъ,

Всичко

други

безусловно
българската

като такова, което е представля

и политически българщината въ мг1оrо отъ най-кри

тичнитt за историята ни

времена,

л и т е р а т у р а,

в ъ п р

i;

п р о у ч в а н ето

н а

к и

н и е т р-\; б в а

в с и ч к о,

да

к а т о

н а ш и я б ъ л г а р с к и

с ч и та м е таз и

п р и н о с ъ

к р а й.

на българскит-\; земи не може да отмине тази

к ъ м ъ

Библиографътъ

обилна литература

Македония безъ подобаваще внимание. Другъ е въnросътъ за

за

възприема

нето или не на онова, което обективно или тенденциозно се прокарва
въ

тази

книжнина.

в и н а г и

Бълrарскиятъ

п р е д в и д ъ,

ч е

в ъ

изследователь

н е я

т р-\; б в а

-

с и с т е м н о

п о

по д р у г ъ начин ъ-с е маскира б ъ л г ар щ инат а
к а р в а

о с н о в н о

с р ъ б с к о

ш ат а

-\;

н а м

-\;

и ч е в с

б ъ л г а р ска

к о

р е н и е,

ч е

И

и ма
и л и

и с е п р о

на с е л е н и ето е

д р у г о г л е д и ще е

п р о п а г а н да.

ц а

е д и н ъ

ч и с то

г л е д и щ е н а б и в

затова

критичностьта при

използуването на тия съчинения трi;бва да бжде <•собено будна. Впро
чемъ, за това етнографскитi;., ,
даватъ да
ворятъ

се

види

грубата

постоянно за

ватъ българската

сърби, а

на

примi;ритi;

на

трудъ

,е

работливъ

сръбски

нi;колко

товъ характеръ

имъ,

винаги

когато

вс-\;ка крачка

го

подчерта

написанъ отъ доцента при

университетъ д-ръ М и л е н к о Ф и л и

лi;зли

авторитi;

принадлежность на населението.

Разrлежданиятъ тука

ения

0собе!но ' битовит-\; - изследвания

фалшивость

етнографъ.

десетки
изъ

Псдъ

проучвания

разни

части на

nо

в и

неговото
съ

h,

младъ

перо до

сега еж

историко-етнографски

Македония.

Скоп

и твърде

Най-вече

и

из
би

11еговит-\;

работи се отнасятъ

до Струмишко, Велешко

и

чителна

посветена

Всичкитi; му работи еж

работа

е

на Дримкола,

Скопено. Една

по-зна
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излвзли

на сп.
ског
зеjа

на

сръбски език ь

,,Jужни

преглед•,

Научног

ДDуштва"

у

Београду

наукитв, а

•,

еж обнародвани предимно въ

Скопие,

-

нвкои

11-вкои

и

излизаще въ
въ

на

изданията

и отдвлно.

Скопие,

"Гласник

на

зборник,

1929

презъ

Петаръ

г.,

като

сравнения.

Н

по-голвма,

въ

се

че

книга на Српски

54.

академия

съ5ирани

наукитt.

лично отъ автора

много

Ет:
Ма

главно

отъ проф.

приносъ отъ мате

пазилъ

интерпретации

затова
отъ

книжнина.

отъ

каквито

книгата

да

е

има своята цена, която е

изнесеното

По-точно

и

става

известно

съдържанието

на

Обществен и и пра в ни от но ш е ни я-бракъ и

задруга

на

на

"Обичаи и

Книгата представлява чистъ
е

именно

научната

нея, еж

му

академия

участникъ въ научна анкета, ржководена

Йовановичъ.

риали. f\вторътъ

въ

61,лгр.

Сноп•

Етнографског

Разглежданата тукъ книга

издаванъ отъ

териалитв, помвстени

страницитt

"Гласник

Бвлградската

вврвания въ Скопената долина", е из 11-взла въ
нографски

на

или

толкова

за пръвъ

пжть

книгата обема

:

семейство(6-10),

(31-37) сдружаване (37 - 39), селото като общест
(39-50), кръвно отмъщение (50-52), наказание
за съпружеска изневвра или за незаконораждане (53), кражба (53-54),
полска пакость (54), клетва (55), земедвлско стопанство (55-57), по
купки и продажба (57-58), заемане (58-59), нам-tрени вещи и пода
ряване (59-60), награда за убиване звврове (61), общи дървета и во
деници (51-64); взаимопомощь (65-66); слогове (66-67). - Рели
гиозни обич а и: семейна „служба" (68-81), лична слава (81-82),
обща слава (82-93), коледни обичаи (93-110), праздници между Ко
леда и Възкресение (110-112), великденски обичаи (112-119), Гергьов
день (120-124), Еремиевдень (124-125), Спасовдень и Духовдень (125
-126), лвтни праздници (126-128), малки зимни праздници 128-129)
особни мюсюлмански праздници (129-130), религиозни обичаи въ
връзка съ състоянието на времето
(130-132). Обществен и
обич а и: обичаи въ връзка съ бременностыа и раждането (132-146),
момуване и ергенуване (146-148), женитбени обичаи (148-171), сват
бени обичаи у торбешитв (помацитв) (171-173), сватбени обичаи у
албанцитв (173-178), сватбени обичаи у турцитв (179), смърть и по
гребение .(179-204), гостоприемство (204-206), побратимяване (206-207),
дружба (207-211. Стопански обичаи: скотовъдски обичаи (211
-212), първи плодове (213.), земедвлски обичаи (223-218), дюл
герски обичаи (218-219). На род н и
в в р вани я,
врач у в а
н и я и ба я н и я : сънища
(220), суевврия въ домашния и сто
пански
животъ
(220-222), живъ огънь (222-223), вврвания за
животни (223-525), вврвания за билки (225-226), култъ къмъ дър
вета (226-228), култъ къмъ водата (229-233), астрономически, геофи
зични и метеороложки явления (233-235), дни и числа (235), заро
вено имане (236), светци, църкви, гробове (248.:.._253), баене (253-255).
(10-31 ),

родъ

вено и правно сдружение

Трудътъ, както подобава, е снабденъ съ подробенъ вещенъ и
показалецъ
Отъ
странность

бере данни

и съ

(257 - 288)
изложеното
на

съдържание

материалитв.

за обществения

имененъ

образа-сн~лмки и чъртежи.

13

f\вторътъ

и

личи голвмото
явно

е

обилие и разно.

ималъ желание да

духовенъ животъ на

при

дадения теренъ
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въ всt.ко

отношение, съ

изключение на

художественото

творчество

Но все пакъ, тъкмо отъ това съдържание личи, че не всички въпроси
изъ този животъ на народа еднакво еж интересували събирача. Това

личи особено при народния календаръ, при който известни праздници
еж дадени

съ особени заглавия

твърде

пространно, а

и

означенията не сжществуватъ. Това личи

и

особено за

край, гдето

астрономическитt.
скотовъдството

авторътъ

само една
би

добре

представено,

много богатъ.

празднина, но

ималъ

не

възможность,

и

не

на

описанието.

би

Отъ всичко личи

дори

обичаи,

Въ единъ
този дt.лъ

Както и да е, това може

недостатъкъ.

Навt.рно, ако

оставилъ тази

Иначе, онова, което е дадено, се отличава съ
та

на други

въ стопанскитt,

метеороложки явления.

е много

безъ друго трi;бва да бжде
да бжде

и

и

методичность

компетентностьта въ

празднина.

и пълно
фолнлор

нит-в въпроси на събирача. Въ ниной почти случай излишъци въ нни
гата не се ср-вщатъ. f\

много

божемъ

отдавна,

па

и

тънмо отъ танива излишъци

авторитетно
въ

днешно

събирани

страдатъ толнова

фолклорни

материали

и

по.

време.

Трt.бва, обаче, едно нt.що да подчъртаемъ дебело въ тази ннига.
То е преди всично у п о р и т о т о о з н а ч а в а н е п о ч т и н а в с -в н а

страница
с н а т а

i-t а с елен и ето от ъ Сноп с на та долина и Сноп

Ц ъ р о го р и я

тия православни
држава отишол",

„П

н а т о

„ сръби ",
,,Не

р а во с л а в н и

ноито споредъ

С р ъ б и". Именно

цитиранията

чини да се батали

служба.

говорятъ

„ со

Сал тоа не бива.

f\ко не нреваме пресвета, и не сме нрисяни", или пt.ятъ:
„Девойна се люля, моман я гледа", или
Назад, назад, облаче,
Иди

у

гору

планину,

Дена петел

не пойе,

Дена сенира

не сече

и

•.•

пр.

или най-сетне, нойто пише подобни надгробни слова:

Зд1: 110УНКtlетъ р.1&11 БожУ

Koi\O Костокъ 11f)ЕСТ<\кшuс11
Къ 1890 i\1:T0 юнuА 30. Нн11.1
мп 11 ,а,Ат. Rъ 1ррсткi
tто б, rод1111 жi'к1:м

Ie

отъ Се1'о 1;\~;м111: lli1cтo ·
11тei\l 11еrок1 Rъ RVKI\Тil
мv
гдето

е

отразенъ

и

донсно и западнобългарсно
На тази
етнографсна

именно

науна

се

20 душu,

харантеристичниятъ

1,,

най-лоша
дължи

изговоръ

ноето не е сръбсното
и

и
въ

най-слаба
случая

страна

на

меното

мане

h1
на югославската

постоянната

непоследова•

телность и неточность въ цитирането на автентични изрази отъ насе
всt.на
страница
се срi,щатъ
навичносани изрази нато :
', ,,Лазаровдан", наредъ съ ,,Благовец", или съ абсурдното
„Данашень день" (с. 117},
,,Црнден",
,,Црндан" (127), ,,велигдансно
рухо" (с, 179), ногато вредомъ другаде е "Великден" (с. 118), дори Гюр
гевден (120 и сл.). ,,Добро ти Бог дао !" и „Дал ти Бог добро" 1 ( с. 208).
лението.

На

„Младенац
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Въ
страшна

по-дългит-1;
и

цитати отъ

непохвална

за

Дай ми,

народенъ изгов о ръ

единъ

строгъ

ученъ

почти

рамно полье!

! (с. 84)

Свети Спас да ни раман клас
или: ,,Тако ми овай лебац,

убио ме овdй лебац, акосе я одрекнем, да

! " (55).

се скаменим као овай камен

Въ такива по-дълги цитати, които,

впрочем еж сравнително по-рi;дки въ книгата, явно личи, че
съчинявалъ

с а м о н а

при

писането

и з реч е н и я.

съчиняване е твърде очебиеще.

,,сурова"

книгата

и л и

н а

Въ много

Напр.,

Ж и в е л о,

1

отъ училище или власть на ония
е резултатъ

подправки, даващи ярко

на желание

Въпрi;ки съдържателностьта

на

указание за

книгата

бихъ

народностьта

'

желалъ пакъ да

подчъртая съзнателното налагане на сръбщината върху този
и

въ други

случаи .

книга се споменува

Напр. за българи

само два пжти.

собственитi. имена е споменато
лязва, че това

име

окупацията

било твърде

"Србин ".

141,

.Борисъ".

че наличносrьта

на името

че

Въ

въ

Скопско

случая той

„ Сръбинъ"

е

каrо то е минало
въ

чисто

че се срi;ща това лично име .
е наложено или

само

тукъ-тамъ

показалецъ на българщината
отъ прi.коръ,

сръбски
името

f\

него всички

Блажо, Троянъ, Живко, Сандо,
пр. еж специфични сръбски.
ваше да постжпва тъй.

нойто може да

„Боце"

ни покаже,

(,,Борисъ") не ще да

(?),

имена:

Байо,

на

характеристични

и следнитi;: Глувче,

Тия нi;ща

„бугари", е на

сръбскитi; учени

безскрупулно

прокарватъ

Македония, безъ да ги

въ

да

случай не

стр.

„бугари за време окупациjе".

графскитi; си трудове относно
незаинтересуванъ

прi;кори

Бор им е ч к а,

др .

Другиятъ случай, при който е споменато за

гдето се касае за

Илия, Марко,

Богданъ, Никола и

Ето тука обективниятъ етнографъ не тр-!;б

При избро!Иване

срi;щаме между другитi;

никой

авторътъ може

области може да

изброени

Павалъ

Гусларовци, Чурковци, Пампуръ и

238,

се

именно,

да е резултатъ на нi.какво изкуствено влияние. Освенъ

това, като че ли споредъ

35)

българитi; по

трi;бваше да знае

бжде даденъ само отъ българинъ. Любопитно е, дали
где

гдето между

Тука авторътъ забе

разпространено и

пропаганда,

срi;щало името

да ни посочи,

български
въ цi;лата

не еж го допускали. Освенъ това, въпрi.ки вли•

янието на българската

на населението, тъй

(,,бугари •)

Именно на стр.

името

у запи

божемъ най-незабеле

населението.

(стр.

играятъ

1

Скопената Цръногория, то

жимитi; принципни

време на

н е ч е т

сурвакаритi;

свача, който самъ не е българинъ, да прокара

теренъ

основа

б ъ р з о и

случаи това кабинетно

когато

ж и в е л о

„живело", ако не е наложено

деца отъ

на

а в т о р ъ т ъ

възъ

иду деца са штаповима и лупаjу вичуhи:

:

Сурово, сурово
Това

на

о т б е л я з а н и я т е р м и н ъ

л и в о за п и с а н и

:

Боже, ситна роса

Да оброси

е

винаги има

непоследователность

могатъ

ученъ

свi;тъ.

бждатъ

f\

това

убедителни

до день

въ етно

интересува, че
предъ чуждия

днешенъ

е

само въ
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вреда

на

тtхната

таксувана

може да

наука,

като

кс-ято

малоц<"нна,

съответно

като

на

такава,

тази

къмъ

и

неоткровеность

която

довtрието

е
не

бжде пълно.
Х р.

В а к а р е л с к и

Klimakunde des Deutschen Reiches. Bd. II. Tabelleп. Berlin, 1939,
in-gr. 4°, 560 стр. Изд . Vt:rlag Dietrich Reimer (Aпdrews & Steiner).
Въ края на 1939 г. излtзе отъ печатъ вториятъ томъ отъ новия
кnиматиченъ атласъ

на

Германия, изработенъ

отъ нtмската държавна

метеорологична служба. Този томъ съдържа само таблицитt, а текстътъ
и

картитt

къмъ него,

които еж предметъ съответно на първия и третия

томъ, ще бждатъ отпечатани допълнително.
Книгата е една
по-раншния (отъ

1921)

много разширена

климатиченъ атласъ на Германия.

върху

увеличаване

продължаване

на

броя

на

Разработенъ е цtлиятъ
а

1891-1930,

температурата

за

презъ

Даннитв еж
на

нiшои

дадена

срвдни

станция,

крайни

вида на

Knoch, Berlin

таблицитt,

както

и

материалъ,

събранъ оrъ

г.; валежнитt данни, обаче, еж

станции еж

дадени срtдни

стойности за

различни таблици. Подреждането

49

таблици е

направенъ съ огледъ

страната до

на тери

г. За улеснение нами

1933

въ края еж приложени

и

годишни данни

абсолютната

1881-1930, 1751-1930
казанитi,

К.

две прегледни

карти.

:

месечни

налвгане,

и допълнение на
и

години.

използуваемъ

разработени въ

Книгата съдържа
ното

периодъ

1881-1930

ториалното разпредвление на
на

Henze

1851-1930.

материала въ отдвлнитв

рането

Н.

Разширението се простира главно

станциитt,

разглеждания

наблюденията презъ периода
за

разработка

G. Hellmann, G. v. Elsner,

и

и

за температурата, атмосфер

относителната

влажность

за

периода

1881-1925;

стойности

на

срвднитв

метеорологични елементи,

месечни

и

годишни

данни

за

както и твхнитв абсолюни стой

ности;

начало,
градуса

край и продължителность на температурата отъ

(изчислена

отъ

месечнитв

презъ вегетационния периодъ май
срвдни

петдневни

80-годишни
всвки

стойности

срвдни

и

срвдни)

и

срвдата

5

и

10

температура

юлий (1881-1830);
1851 - 1930;

крайни

стойности

на

температурата за

;

календаренъ день

срвдни дневни стойности на максимума, минимума и колебанията
на температурата

(1881 -

срвд.енъ брой на
горещитв дни

1930);

леденигв, мразовититв, лвтнитв, студенитв и

;

срвдни и крайни данни
траене на

свободното

отъ

за първия и последния

мразъ време

%

срtдно разпредвление въ

мразъ

;

ва ввтъра;

срвдни месечни и годишни данни за облачностьта
срвденъ брой на

яснитв

и

мрачнитв дни

;

;

;

срвдно

Рецензии и книжовни вести

срi;дна дневна

и проценти

(1881 -

продължителность на слънчевото гр-1,ене въ часове

месечни

(1851

-

и

срi,денъ брой на безслънчевитi, дни;

1930);

срi,дна сума на

периодъ (май -
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валежитi,

за месецъ,

година

юлий) и полугодие (1891 -

1930);

годишни

и

суми

на валежитi,

и

т-1,хнитi,

вегетационенъ
срi,дни данни

1930)

най-гол1;ми

и

най-малки

месечни

и

годишни

валежни

суми

1881 -1930 (1891-1930)
срi,денъ

брой

на д11и

съ най-малко

месецъ , година и вегатационенъ периодъ
срi,денъ

брой

съ най-малко
срi,дни

и

на

дни

крайни

срi,дно траене на

сн-1,женъ

указатель за

данни

за

последния

съ електри•1ни

станциит-1, отъ

станции

и

мм .

валежъ за

1930) -

(д н и

;
и

първия

свободното отъ снi,говалежъ време

срi,денъ брой на дни
дъждомi,рнит-1,

сь

мм. валежъ)

0·1

0·1, 1·0, 10·0
(1891-1930).
валежъ (1891

за

бури

по-високъ

станциит1;

съ

снi,говалежъ

;

;

;

порядъкъ,

както

наблюдения

за

и

за

елек

тричнит-1, бури.
Посоченит-1, данни

надъ

станции

6000

лежнит-1, данни се

3800

еж

621

еж отъ по.високъ

простиратъ върху

дъждомi,рни

атмосферата еж

се отнасятъ за ед~,,нъ гол1;мъ брой

отъ които

взети

станции

отъ

Цi,лиятъ материалъ,

;
1667

станции

порядъкъ

ва

;

станции, отъ които около

4777

а даннитi,

за

електричнитi,

бури

въ

станции.

подреденъ въ 49-т1; таблици, представлява

една извънредно добра и пълна климатична характерисrика на Германия.
Р.

Н.

Калчев а.

Известия на службата за времето (М i t t е i I u п g е п d е s В u 19 а r i s с h е п F I u g w е t t е r d i е п s t е s, В u 11 е t i п d u S е r v i с е М et е о r о I о g i q u е d е \' f\ v i а t i о п В u I g а r е) - Периодично издание
Кн. 1. Формуляръ V/ 1940 г. (Въздушни на Н. В. войски). София 1940,
200 стр.
Службата за времеrо при
въпрiiки

своето

времето и да

чисто

го предсказва,

единъ наученъ институтъ.
на единъ семинаръ

В.

Н. В. войски

практическо

назначение

въ последно време,
да

добива все повече и

дава

сведения

повече

Следъ създаването презъ изтеклата

за научна

работа

и

подготовка

на

за

облика на
година

хората

отъ

службата, днесъ Службата за времето ни поднася

пъкъ първия обе•

мистъ томъ отъ своитi;

бждеще ще

з атъ

еж:

вi;роятно

"Известия",

двукратно

които за въ

презъ годината.

отъ теоритично естество (Бакаловъ, Димитровъ, Баровъ),

1.

практическо • приложно естество (Негенцовъ,
новъ) и

3.

изли

Пом-1,стенитi, въ него статии

Бакаловъ,

статии метеорологично-климатологични,

съ

2.

отъ

Кертевъ, Стоя
географски

оте

нъкъ (Михайловъ, f\нтоновъ, Дончевъ).

Д и м.
графни

Т.

Б а к а л о в ъ

карти

върхнини

и

на

съ

интересната

опред-1,лени

приложението

имъ

си

статия

:

"То п о

метеорологични
въ

анализа

на

по
вре

-

Рецензии и книжовни вести
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м е то",

уяснява

тивнитi;

практическото използуване на

топографни

карти за всi;кидневната

конкретно

необходимостьта

ването на

баричнитi; центрове отъ

барнитi;

и

изалодинамичнитi;

Л ю б ~ н ъ
що е

установяване

рела

посокитi;

комбинираната

на

и

по

придвиж

употрi;ба на изало

карти.

Дим и т ров ъ

"За градиентнитi;
обяснява

при

абсолютнитi; и

предсказна работа

е

помi;стилъ една работа озаглавена:

вi;трове",

кждето той доста

изчерпателно

градиентенъ в1;търъ, разглежда номограмитi;, създадени

отъ Л. Бергъ, дава една лично отъ него пресмi;тната таблица за гео

графска

ширина

между

два

отъ

42°

съседни

скоростьта

на

на нашит-\;

условия начинъ

диента

за

градиентния

бар,,метричното

В а р в а р и
стой~1ости

Б,

вi;търъ
за

стойности

на

за

Разни

п р и

случаи

да

си

р а ·б от кат а

въ своята

ни

н а

поднася

необходими

при

наблюдения,
f\скания

опредi;ляне

Бака л о в ъ

практикъ се
за

на

опредi;лянето

скоростьта

дветi;

на

работи

аеролога

и

за

единъ интересенъ

сблъсква

на

2.

раз 

въ

работата,

масщабни линийки

в1;търа по

пилотнитi;

теодолитит1;

Бунге

и

"Н о р в е ж к а т а

г р а д и е н т н а

за

на

изчисление

градиентния

изм1;стването

вi;търъ и

л и н и й к а",

тази линийка, която служи

3.

на

2.

фронтоветi;,

за

за поправянето на параход

барометрични тенденции.
Б о р и с ъ Г. К е р т е в ъ съ

о п у ш е н и т

начини, по
ватъ главно
въ

1;

може

да

отъ

издигането

практическата

в и с о ч и н а та

Ив.
н а

и

които

на метеорографа.
по

Тя

могатъ

i;

да се

запълня една

н а

поя
праз

въпроса.

Стояновъ съ работата си
о б л а ц и т

зра б от к а

разработката на опушенитi;

грi;шкитi;,

литература

„Р а

си

разглежда много умi;ло различнитt.

се извърши

отъ сондажитt.

Маринъ
накратко съ

статията

ме т е о р о г р а м и"

които

метеорограми

днина

И
за

изготвяне на

използуването

и

линийки за

разглежда

обяснява работенето съ

1.

въ практиката

нитi;

н а б л ю д е н и я"

1;

:

кржгъ

Верке.

Въ работата си
д.

при

прави

работи

градусния

указания

Първата

изчисления

особено

на

масщабни

подробни

наблюдатель.

готови

д н е в н и

елементи.

на б л ю ден и я•."

и

въпросъ съ който всi;ки единъ
втората дава

и

елементи",

нови две практически

п и л о т н и т

пил от н и

даватъ извънредно ценни
метеорологичния

„С р i; д н

статия

получаване една по-голi;ма точность при

приго1вимъ

на

посоката и голi;мината на гра
височина

използуване

р а з р а б о т к а т а

,,Какъ

въ

метеорологичнитi;

за

отстояние

карта, се отчита

и предлага единъ по-лекъ, съ огледъ

метеорологичнитi;

Н. Ст. Н е г е н ц о в ъ

1.

по измi;реното

географската

намиране

Б а р о в ъ

на

направо,

върху

налягане

математични разсжждения
срi;днитi;

която

изохипси

п р е з ъ

различнитi; способи по този

"Опредt.ляне

н о щ ь т а"

тъй

",

запознава

интересенъ за

летцитi;

въпросъ.

Кир и л ъ

ресна по
Черно

Д.

своето
мор е".

М и хай лов ъ

съдържание

е

помi;стилъ

една

статия подъ насловъ:

Той дава сведения

твърде

"Бури т

инте

i;

в ъ

за числото на буритi; въ Черно

Рецензии и книжовни вести

море и

предлага нtколко таблици плодъ на негови

синоптичнитt карти

на

Европа отъ

изводитt на М. Ф. Тихомировъ
на

антициклонитt

С то я н ъ

маси
данни

F\вторътъ е трtбвало
имена, тъй

като

съ

часть

изучвания върху

1939

г.,

резюмира

му

за

пжтищата

примtри

статията
повече

отъ

„Р t

си

хидроложко

на К и р и л ъ

влиянието

на

откъмъ североизтокъ.

въ

отъ

да обърне

голtма

Отъ статията

подходящи

идващи

н то н о в ъ

f\

главно ценни

и

1937, 1938

заедно съ картата

и разглежда

студенитt въздушни
дава
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внимание

тtхъ еж

к а

естество

Д у н а в ъ"

за

на

р,

Дунавъ.

географскитt

погрtшени.

„Ч

Г. До н ч е в ъ

е р н о

м о р е"

добиваме една добра представа за метеорологичнитt елементи

и

клима

тичнитt особености на черноморската область. Не трtбваше да убег
натъ

отъ вниманието на автора още и статиитt на J. Schokalsky и
Nikitine „L'oceanographie de la mer Noire d'apres les explorations
hydrographique russes" въ f\nnales de geographie 1927 r. и на R. Ciocardel
,,La circulation generale des eaux de Ia mer Noire" въ Buletinul Soc. Reg.
Romane de Geografie 1937 (томъ LVI).

В.

Следъ

разгледанитt по-горе работи, които, както се вижда, пред

лагатъ една твърде разнообразна

и ценна

материя за

специалиста и

географа, следва единъ заслужаващъ вниманието отдtлъ

д ат а
на

ли те р ат ура"

нtкои

въ който еж

интересни статии, помtстени

баво би било за

една

заглавия

статии,

на

„Малки

гвзи

климатологията и

не

и наши

„Известията"

дава на сжщото това
гичнитt

и

бждатъ

единъ

пълнота да

само тtхния

трtбвало да

трудове

сродни

чужди

се

даватъ и

преводъ.

Покрай

и

Ху

точнитt
отдt.ла

отдtлъ за

изъ областыа на метеорологията,
направено дето въ този първи

е помtстенъ списъкъ на

всички трудове изда

Службата за времето. Хубаво ще да е да се

мi;сто ежегодна

съчинения;

добъръ

въ

библиография

такъвъ

справочникъ.

Безъ такива

вестно за чужденцитt

резюмета

спи ,сания.

сжществува

случай

Трtбва

ценното въ

и много

наши идеи

на

метеороло

„Извес1·ията"

да

особено опущение липсата на резюмета на

дtлнитt статии.

„Из ъ чу ж

български

въ разви

аерологията. Добре е

дени отъ персонала при

едно

а

съобщен и я"би

рецензии на чужди

томъ на

по-голtма

дадени

отбележимъ

ще

като

чуждъ езикъ на от

ста,иитt

ще

остава неиз

не ще могатъ

да бждатъ

популяризирани. Утtшителното се състои въ това, че всички по-горе
направени

бележки еж

на втория

томъ

да

отъ такова естество, че могатъ при издаването

бждатъ взети

Съ това ще се подобри
само ще
всичко,

спечели.

.Известията

представятъ

подъ внимание

угледностыа
на

на

и

да

се

поправятъ.

„Известията", а

Службата

за

времето•,

изданието
въпрtки

едно сериозно начинание, което заслужава похвала

и прави честь на ржководителитt на Службата за времето и персо
нала

заангажиранъ

въ отдtлниrt

служби.

Д-ръ Люб.

Диневъ

rеографски

киигописъ за 1939 година
за Въnгарекитt земи.
=

(Съкращения: Изв. БГД
Известия на Българското географско д-во; Арх.
П. Пр.
Архивъ за поселищни проучвания ; ГСУ
Годишникъ на Софийския
университетъ; Род.= Родина, списание за българска историческа култура;
ОП
Отецъ Паисий; УП
Училищенъ преrледъ)

=

=

=

=

flлексиевъ, /\танасъ, Градъ Пловдивъ. Арх. П. Пр., год.
1, стр. 5-34.
flнrеловъ, Б., Очерки по хидрологията на басейна на
р. Марица. Изв. БГД., кн. 6, стр. 28-60.
flтанасовъ, Василъ, Бележки за село Чупрене - Бъло
градчишко. Арх. П Пр., год. II, кн. 1, стр. 113-116.
flтанасовъ, Петъръ, Българитъ въ Аржентина. Просвъта,
год. V. кн. 2, стр. 160-174.
f\танасовъ, Петъръ, Български селища въ чужбина.
Винга. О. П., год. XII, кн. 9, стр. 405-415.
/\танасовъ, Петъръ, Българитъ въ Унгария. О. П., год.
XII, кн. 2, стр. 73-82.
flяновъ, Георги п., Малко Търново и неговата покрай
нина. Антропо-географски и исторически проучвания. Предго
воръ отъ д-ръ Вл. Бурилковъ, предисловие отъ Г. Гунчевъ.
Бургасъ, iп-gr. 8° 410 стр.
Бакаловъ, Петъръ, Нipparion'oвa фауна при с. Кали
манци и Кромидово, Св. Врачко. III. Rhiпoceridae. Геология на
Балканитъ, т. III, кн. 2. стр. 82-88 и 4 таблици извънъ текста.
Батаклиевъ, Ив., Навит-в насоки въ земедълското сто

II,

кн.

панство на България въ връзка

съ

географскитъ и условия.

Hrvatski geografski glasnik, broj 8-9-10 (= Spomeпica u cast
prof. D-ra А. Gavazzija), стр. 18-34.
Batakliev, lv., Viticulture in Bulgaria. Geography vo\. 24,
пr 124, part 2, стр. 75-95.
Батаклиевъ Ив., Колониалниятъ въпросъ. Просвъта, год.
кн. 9, стр. 1036-1052.
Batakliew, Iwan, Bevбlkerungsverschiebungeп, Wirtschaftsund Siedlungspolitik Bulgariens, besonders пасh dem Weltkriege,

IV,

Leipziger
стр.

Vierteljahrschrift filr

Siidosteuropa.

J ahrg. 3, nr 1,

38-50.
Батаклиевъ, Ив., Дунавъ и неговото стопанско и поли

тическо значение за българитъ. Род., год.

I,

кн.

3, стр. 107-123.
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Батаклиевъ, Ив., Развитие и днешно състояние на бъл
гарската географска наука. Изв. БГ Д., кн. 6, стр. 3-15.
Батаклиевъ, Ив., XV международенъ конгресъ по гео
графия въ Амстердамъ. Изв. БГД., кн. 6, стр. 169-193.
Береrовъ, Р., Върху геологията на Терциера въ Пер
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ОТЧЕТЪ
за

дейностьта

дружество

эа

на

на

Българското

п эр11ода

1. XI. 1988

географско

г.

-

1. XI. 1989

г.

Уважаемо събрание,

Избраното, точно,

преди една

предtли длъжноститt както
таклиевъ, подпредсед.:
чежникъ

:

настоятелство

председатель:

Ж. Чанковъ, секретарь:

Д. Ярановъ, библиотекаръ:

:

известията
виковъ,

година

следва:

Ил.

проф.

Ст. Петровъ,

I4вановъ,

Трtбва да

ков

редакторъ на

редовенъ доцентъ Г. Гунчевъ и съветникъ:

гимназиа11енъ

си раз
Ив. Ба

А. Разбой

директоръ.

спо1fена, че за да има

еднаквость и отговорность

въ редактирането на "Известията", за пръвъ пжть тая година насто
ятелството

реши да

натовари

единъ

отъ

членоветt си,

да бжде

отговоренъ редакторъ на "Известията".

Презъ отчетната година настоятелстзото на дружеството е
8 настоятелствени събрания, за които еж държани съответни

имало

протоколи.

Тая година кореспонденцията
вена:

1.

ството

на дружеството бt доста ожи

поради многото писма изпратени

по

случай

географ. д-во и

40

20

години

отъ

до членоветt на друже

основаването

години отъ създаването

на

Бъш·арското

на географския инсти

туrъ. 2. Поради редица писма изпратени до много членове въ про
винцията да прояватъ по-жива дейность по разпродажба на дру
жественитt издания, както и да запишатъ

повече членове на дру.

жеств9то ни.

Броятъ на дружественитt членове презъ тая година се е уве
личилъ съ 30, Всичко членоветt на Българското географско д-во
еж станали 530.
Презъ

проф.

отчетната

Kossmat

отъ

годиюr еж починали
почетнитt членощ: :
Лайпцигъ и проф. Швамбера отъ Прага; ре

довнитt членове: Александъръ Храновъ и Лазаръ Стефановъ. Нека
съ ставане аа крака почетемъ т-J;хната паметь.

Единъ много важенъ моментъ въ живота на

презъ изтеклата година бt отпразднуването на

ваването на Българското географско д-во и

40

20

дружествота ни

години отъ ос.но

години отъ основа

ването на Географския институтъ при Университета. Това празднен
ство стана на

21. 1. 939 r.

по следния начинъ: Устрои се тържест

вено събрание на което говориха:

проф. Ив. Батаклиевъ, доцентъ
Г. Гунчевъ и гимн. директоръ А. Разбойниковъ. Предъ микрофона
на радио София говори Ст. Петровъ. На сжщата дата настоятел-

Отчетъ

ството уреди

и

литературно-музикална

вечеринка.

Тържественото

събрание бt посетено отлично и пра з дненството мина великолепно.
Тая година дружеството издаде книга
Тя съдържа

9

научни статии;

14

географски трудове и статии презъ

1938 r.;

Българския нацоналенъ

за

комитетъ

отъ

VI

рецензии,

отчетъ за дейностьта на

география;

отчетъ

ностьта на Бълrар. географско д-во; Изложение
ленъ комитетъ

r.

за география

и

"Иввестията".

книrописъ за излtзлитt

Българското

за

дей

на Бълr. национа

географско

д- во

до

министра на Народното просвtщение.
Размtната на книги между нашето дружество и чуждестран

нитt географски дружества продължава да бжде оживена.

Другъ важенъ фактъ презъ
зията

--

изтеклата

конференция на rимназ. учители

година

бt

екскур

по история и география

въ Гърция. Тя бt уредена заедно съ историческо дружество

съ съ

действието на М-вото на народното просвtщение. Маршрутътъ

тая екскурзия бt

на

: София ~ Солунъ, Волосъ, Пирей, Атина, Коринтъ,

Микени и обратно.

Въ Атина отъ наша страна проф. Ив. Батаклиевъ чете рефе
ратъ на тема: Географски очеркъ на Гърция.

Ржководители на

екскурзията бtха

лиевъ и Св. Георгиевъ и главния

професоритt

инспекторъ

Ив. Батак

при М-во на народ

ното прuсвtщение Кр. Крачуновъ.

Въ връзка съ - изработването на новата програма за срtднитt
училища,

настоятелстсвто

r-нъ Министра на
по

още

единъ

пжть

Народ. просвtщение

да

направи посrжпки предъ

се

увеличатъ часоветt

география.

Презъ

отчетния

периодъ

дружеството

е

уредило

следнитt

сказки:

Въ Холандия, отъ Г. Гунчевъ.

1.
2.

Каналъrъ Рейнъ-Маинъ-Дунавъ, отъ инж. Минчевъ

3.

Впечатления отъ една научна

мания, отъ В.

4.

Срtдна

Гер

Географска бележки и впечатления отъ едно пжтуване изъ

Францая,

5,

екскурзия изъ

Мариновъ.

отъ проф. Ив. Батаклиевъ.

Имена

на

селища

въ

България и

тtхното

преименуване,

отъ Ж. Чанковъ.

6.
. 7.
8.
9.
1О.
11.

Бълrаритt въ Бесарабия, отъ проф. К. Ивановъ .
Мияцитt отъ Хр.

Трайчевъ.
Въ Златна Калифорния, отъ Ас.

Николовъ.

Промtня ли се 1<лю1атътъ въ България, отъ К. Кировъ.
Високитt вtтрове надъ Ка з анлъшкото поле, отъ Н. Не г енцовъ.
Стопанското

значение

на

земетръснитt

проучвания,

отъ

проф. А. Зиберъ.

12.

Впечатления отъ България, отъ К. Еллеръ.

Освенъ тия

сказки

настоятелството уреди

ския професоръ А. Аликсъ на тема
китt

планини.

:

Пейзажа

ска з ка и на френ

и

живота

въ висо

Отчетъ

Отъ

изложеното

до

тукъ

се

299
вижда,

че

настоятелството е

положило максимумъ усилия да изпълни възложенитt му задачи и

то се надtва, че Вие ще одобритt отчета му.

Отчетъ на ковчежника

1

Отчетната

1938

г. започнахме на

2. XI. 1938 г.

при наличность

(капиталъ)

1.
2.
3.

Въ касата

23.412
113.571
191.936

Въ Банка Бълr. кредитъ

Известия и библиотека

328.919
.2.

Отъ приложената равносмtтка е ясно, че приходътъ презъ
отчетната година е билъ

1.
2.
3.
4.

:

Отъ членски вносъ

Субсидии
Лихви

31.200
12.875
6.170

Продажба на известия, библиотека и
сборника на конгреса .

14.354
64.599

3.

Разходътъ презъ еж.щата година бtше :
1. Отпечатване на кн. VI отъ Известия
на

2.

44.579
10.601

дружеството

Общи разноски

55.180
4.

Капиталътъ на дружеството на 1. XI. 1939
1. Каса и пощенска чекова смtтка 4110
2. Банка Български кредитъ.
3. Известия и Библиотека

Най-важното явление
презъ отчетната

увеличилъ съ

година

9419

въ дружественитt

паричниятъ капиталъ

год.

е:

8.661
137.741
222.161
368.563

финансии е това, че
на дружеството

се

е

лева.

Настоятелството
Председатель:
Подпредседатель:
Секретарь:
Библиотекарь:
Ковчежникъ:
Редакторъ на Известията:
Съветникъ:

Проф. Ив. Батаклиевr,
Ж. Чанковъ
Ст. Петроаъ
Ил. Иван,овъ
Д. Яран,овъ
Г. Гунчевъ
А. Разбойниковъ

Отчетъ
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на контролната комисия на Българското географско

дружество

до

Общото

Комисията, събрана на

6

събрание

на

дружеството.

ноемврий,

1939

година,

за да пре

r,1еда и провtри смtткитt на дружеството презъ отчетната
година,

намtри

равносмtтката

споредъ дневника

-

на

дружеството

главната книга на еж.щото.

точно

1938/9

съставена

Прих0до-разход

нитt пера въ главната книга напълно отговарятъ на действителното

положение споредъ намиращитt се къмъ отчета документи.
Поради това

молимъ

общото

събрание

на дружеството да

одобри отчета и да свободи отъ отговорность настоятелството.

София,

6. XI. 1939 r.
Контролна комисия:

А. Монеджикова
С. Поповъ

списъкъ
на

новит'h

членове на Българското географско дружество

(Продължение на списъка
ния: д. а.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1О.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

=

помtстенъ

въ ки.

домашенъ адресъ, п, а

VI

=

на

Известията.

Съкраще

постояненъ адресъ ).

Алтън о в а Тодорка, учителка, д. а. ул. Проф. Каснеръ 20
София.
Ат а на с о в а Ц в t та на, студентка, д. а. ул. Кърниградска 1София.
Аврам о в ъ Георги, студентъ, п. а. с. Горенъ Близнакъ,
Варненско.
Беше в и ш ки Ц в t та н ъ, учитель въ Учителския Инст., Шуменъ.

Г е н ад и е в ъ Н., Центр. Метеор. Инст., София.
Ганчев ъ И в а н ъ, бул. Фердинандъ 37, София.
Гунчев ъ д - р ъ 3 д р а в к о, асист. въ Агрон. фак., ул. Ре
гентска 1О, София.
Гимн азият а

въ Айтосъ.

Гим н азията

въ Петричъ.

Г и м н а з и я, VII м. въ София.
Гимназия, Девическа въ Пловдивъ.
Гимназия, Мжжка въ Варна,
Гимназия, Дев. въ Шуменъ.
Гимназия, Мж.жка въ Шуменъ.

Дянко в а

Ек ат ери на, учителка, п. а. ул. Ц. Аспарухъ

13,

Сливенъ.
Д и м и т р о в ъ Б о я н ъ, лесничей Русе,
Дим и т ров ъ В а с и л ъ, учитель, с. Прогледъ, Асеновградско.
Дон е в ъ Ана ни, учитель, п. а. I участъкъ 41, Горна-Джумая.
И н с ти ту т ъ, Опитенъ педагог., Шуменъ.
Или е в а А н г е ли н а Ни к о л о в а, учителка, Тетевенъ.

Кол е в ъ

Кол ю,

К о н с та н ти н о в а

студентъ, с. Саранско, Ямболско.
М и лк а

То м о в а,

учителка,

п.

а.

ул.

Странджа 1 О, Бургасъ.
К у шев а Нора, учителка, п. а. ул. Евлоги Георгиевъ 5, София.
К ъ н е в ъ К ъ н ь о, учитель, с. Дълбоки, Ст.-Загорско.
Койнов ъ Велин ъ, асистентъ, ул. Венелинъ 28, София.
М а н ч е в а 3 д р а в к а, учителка, Видинъ.
Манчевъ Георги, студентъ.
М и л у ш е в ъ Ат а н а с ъ, студентъ.
Николов ъ В а с и л ъ, учитель п. а. ул. Дунавъ 10, Разградъ.

зо~

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Списъкъ

Николов а
Пенчев ъ

Петров а

Люба
Петър ъ,

М и'л е н., учителка, Бурrасъ.
учитель, п. а. с. Хрищени, Ст. Загорско.

Ч о р б ад ж и е в а Ел., учителка, п. а. ул. Емине
No 15, София VI.
Пеловска Величка, студентка, ул. Пордимъ 1, София.
Поп о в ъ С а в а, учитель-картографъ, Варна.
11 е т ров а Ц в t та на, п. а. ул. Аспарухъ, София.

-

Раденко в ъ

В а с и л ъ, учитель, с. Конска, Брtзнишко.
Стефан о в ъ, п р о ф. Б. ул, Неофитъ Рилски 61, София.
С те ф а н о в ъ Ба н и, окол. учил. инспекторъ, гр. Девинъ.
С им е о но в ъ Дим и т ъ р ъ, учитель въ Търг. гимназия, Варна.
Хай г ъ р о в а П е н к а, учителка, п. а. Нова-Загора.
Цв

t

т к о в ъ М а р и н ъ, учитель, п. а. с. Г орникъ, Бtлослатинско.

Ц е н т р а л е н ъ м е те о р о л о ги ч е н ъ и н с т и ту т ъ, София.
Яне в ъ, д - р ъ Янко, банк. чиновн., ул. Царица Иоанна 59,
София.
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