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УВОД

Високопланинските райони в България са обект на изследване предимно в гео-
морфоложки аспект и по-малко в климатичен и хидроложки план поради липсата на 
метеорологична и хидрометрична информация. Природните процеси в тях протичат 
интензивно и концентрирано на малка територия и са в основата на пространствените 
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взаимовръзки и взаимозависимости, които се отразяват върху разположените на по-
ниски хипсометрични равнища планински и равнинни райони. Посочените факти са 
причина за стартирането на метеорологични1 и геоморфоложки наблюдения от катед-
ра Климатология, хидрология и геоморфология през 2012 г. във високопланинската 
част на Пирин. Реализираният мониторинг и изследвания, извършени в рамките на 
проектите към УФ Научни изследвания2, дават основа за анализ на връзките и взаимо-
действията между климатичните, хидроложките и геоморфоложките процеси, което 
е целта на настоящото изследване. Получените и обработени данни от наблюденията 
върху температурата на въздуха и валежите, от седиментоложките анализи и от кар-
тографските данни за хидроложките характеристики допълват и разширяват научната 
информация за съвременните природни процеси във високопланинските територии в 
България. Ключовият участък Беговица е включен към мрежа за наблюдение на седи-
ментния баланс в студени територии към Международната геоморфоложка асоциация 
(IAG)3, работна група SEDIBUD. Комплексният подход при изучаването на процесите 
във високопланинските територии са в основата на устойчивото управление и разви-
тие както в тях, така и в прилежащите околопланински райони. 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За обект на изследване на високопланинските територии в България е избран реч-
ният басейн на р. Беговица, развит в югозападния склон на Пирин. Река Беговица за-
почва течението си от циркусните Беговишки езера, разположени на височина между 
2294 и 2247 m. Образува перестоподобна речна система от временни и постоянни нис-
коразрядни притоци. По-голямата част от водосборната ѝ област е развита в хипсоме-
тричните пояси над 2000 m. 

В границите на водосбора са създадени шест участъка за наблюдение, избрани по 
няколко критерия – надморска височина, експозиция, петрографски състав, както и 
достъпност, възможност за поддържане на апаратурата и запис на данните. Настоящата 
публикация представя изследванията в ключовия участък, разположен в изворната об-
ласт на р. Беговица, с координати 41°43' с. г. ш., 23°21' и. г. д., с площ 5,37 km2 и над-
морска височина между 1700 и 2209 m (фиг. 1). 

1 В района са инсталирани и работят автоматична метеорологична станция (АМС) Wireless Vantage pro2, 
термометър за измерване температура на въздуха LOGTAG TRIX – 8 и почвен термометър НОВО U12-015 
Stainless Temp Data Loggers, които записват информацията на всеки час.
2 2012 г. – „Влияние на климатичните особености върху геоморфоложкия комплекс по склонове с различ-
на експозиция в Пирин“, УФ Научни изследвания (договор № 080/05.04.2012); 2013 г. – „Мониторинг и 
анализ на климатичните, хидроложките и геоморфоложки процеси в Пирин“ (договор № 96 / 19.04.2013); 
2014 г. – „Криолитозона в Пирин планина“, УФ Научни изследвания (договор 106 / 08.05.2014); 2015 г. – 
Криолитозона в Пирин планина (южен склон и площно разпространение).
3 http://www.geomorph.org/wp-content/uploads/2015/06/SEDIBUDKeyTestSitesMarch2015.pdf
(http://www.geomorph.org/wg/Proceedings%20SEDIBUDWorkshop2014Zugspitze.pdf);
(http://www.geomorph.org/wg/Sedibud_meeting_proceedings.pdf)
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ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Изучаването на природните процеси в ключовите участъци от речния басейн на  
р. Беговица и в частност на изворната му област, се базира на съпоставянето на метео-
рологичните и хидроложките данни с тези от геоморфоложките и седиментоложките 
анализи. За периода 2012–2015 е създадена база данни за температурата на въздуха 
и валежите, за крийп, делувиален смив, солифлукция и линейна ерозия. Получената 
информация е следствие на поредица от дейности, отразени на табл. 1. 

На базата на ежечасните измервания на основните метеорологични елементи – тем-
пература на въздуха и относителна влажност, валежи, вятър, както и температура на 
почвата, са изчислени ежедневни и месечни стойности. В настоящето изследване е 
направен анализ само на данните за основните метеорологични елементи (темпера-
тура на въздуха и валежи) от автоматичната метеорологична станция (АМС). Поради 
технически причини почвените термометри, монтирани към АМС, са деинсталирани 
и от 2015 г. е монтиран почвеният термометър НОВО U12-015 Stainless Temp Data 

Фиг. 1. Схема на фактическия материал в ключов участък Беговица

Fig. 1. Location of the study area, sites with equipment and samplings of key site Begovitsa

 



20

Loggers, данните от който не са достатъчни за представителни анализи на този етап. 
Резултатите от измерванията на темепратурата на почвата в други части на Пирин 
(района на в. Вихрен и х. „Синаница“) са анализирани във връзка с научни проекти на 
катедра Климатология, хидрология и геоморфология и са публикувани в Рачев и др. 
(2014) и Kenderova et al. (2014, 2015a, 2015b). 

Анализът на хидроложките процеси в басейна на р. Беговица е извършен на базата 
на басейн-аналог (р. Санданска Бистрица).

В проучванията и анализите са използвани няколко групи методи.
1. Теренни геоморфоложки методи – по методиката на Клюкин, Толстых (1984) и 

на „Методическите изисквания за провеждането на геоложко и геоморфоложко карти-
ране в 1:25 000“ (1995).

2. Лабораторни седиментоложки анализи по методиката на ситовия анализ (Pettijohn 
et al., 1972, 1987). 

3. Софтуерна обработка – използвани са продукти с отворен код QuantumGIS и 
SAGA за картографска обработка и анализ, а чрез софтуера WeatherLink е извърше-
на първична обработка на данните от АМС. Поставените през 2015 г. термометър за 
измерване на въздушната температурата LOGTAG TRIX – 8 и почвеният термоме-
тър НОВО U12-015 Stainless Temp Data Loggers също работят със специализирани 
софтуери.

4. Математико-статистически методи – за анализ и обработка на микроклиматични 
и седиментоложки данни.

РЕЗУЛТАТИ

АНАЛИЗ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ДАННИ

Данните от автоматичната метеорологична станция (АМС), въпреки липсващите 
стойности за отделни дни или месеци, дават ценна информация относно вътрешного-
дишното разпределение на температурите на въздуха и на валежите (табл. 2). 

Таблица 1
Table 1

Дейности за събиране на първична информация
Site studying activities

Дейност
Година

2012 2013 2014 2015

Опробвания на разрези, сондажи и повърхностни  
проби (брой) 1 4 6 1

Инсталиране на метеорологична апаратура (брой) 1 2

Залагане на репери и установки (брой) 1 2 1 3

Отчитане на данните от метеорологичната апаратура 1 4 4 4
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Таблица 2
Table 2

Температура на въздуха и валежи по данни  от АМС Беговица
Air temperature and precipitation measured by AWS Begovitsa*

Месец

Температура на въздуха, °С Валежи (mm)
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максимален 
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mm дата

2013
Април 6,3 2,1 11,3 18,7 –2,2 6 0 13,5
Май 9,6 5,0 15,0 20,1 –1,1 1 0 70,4 18,3 9. V
Юни 11,6 7,3 16,7 23,3 0,1 0 0 192,5 45,2 29. VI
Юли 12,5 8,4 17,6 21,8 5,2 0 0 71,4 37,4 9. VII
Септември 9,6 5,3 14,9 18,4 0,7 0 0 89,2 25,9 12. IX
Октомври 6,9 3,6 11,5 16,7 –7,2 7 0 24,1 16,8 17. X
Ноември 3,0 0,5 5,8 12,5 –8,4 13 2 93,5 29,0 24. XII

2014
Февруари 0,9 –2,2 4,7 12,3 –8,3 20 2 37,8 9,1 12. II
Март 1,4 –2,1 5,5 12,4 –6,4 27 2 85,3 17,5 4. III
Юни 11,0 6,6 15,3 19,6 0,7 0 0 81,0 26,9 17. VI
Септември 8,9 5,7 12,9 17,4 –0,9 2 0 201,0 46,0 26. IX 
Октомври 5,7 2,7 9,3 17,5 –2,6 8 0 137,0 39,6 23. X
Ноември 2,1 –0,5 4,8 12,4 –8,2 13 5 67,5 19,3 19. XI
Декември 1,9 0,1 4,0 8,9 –3,2 10 0 95,7 24,6 2. XII

2015
Април 4,1 0,3 8,9 12,8 –3,3 8 0 11,9 4,3 28. IV
Май 9,2 4,9 14,4 20,9 0,9 0 0 54,3 11,9 7. V
Юни 10,8 6,7 15,4 21,4 2,2 0 0 121,4 27,4 21. VI
Юли 15,4 10,5 20,9 25,6 6,2 0 0 74,4 36,6 25. VII
Август 14,6 10,6 19,9 23,7 5,8 0 0 66,8 23,4 16. VIII
Септември 12,4 9,2 16,5 24,1 2,5 0 0 66,3 13,5 11. IX
Октомври 6,1 3,4 9,5 14,2 –2,8 6 0 85,1 66,0 25. X
Ноември 4,5 1,8 7.7 14,1 –6,3 4 1 47,8 16,0 27. XI
Декември 0,5 –2,6 3,5 9,2 –16,9 23 5 19,6 7,4 7. XII

2016
Януари –4,1 –6,8 –1,2 5,8 –17,4 27 16 120,4 75,2 6. I
Февруари 1,8 –1,3 5,1 13,0 –11,1 11 2 105,4 20,6 13. II

* Данните за м. октомври 2012 г. са 15 дни, за м. юни 2014 г. – 20 дни, за м. септември, 2014 г. – 27 дни, за  
м. април, 2015 г. – 18 дни, за м. юли, 2015 г. – 27 дни.
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Метеорологичните измервания показват, че 2013 година е била равномерно топла 
за България през всички месеци. За района на х. „Беговица“ следва да отбележим от-
рицателните абсолютни минимални температури през месеците април и май (табл. 2). 
През месец април се установяват шест дни с абсолютна минимална температура под 
0 °С, а през май – само един. Значително повишение на броя дни (13) с абсолютна 
минимална температура се установява през месец ноември. През същия месец се на-
блюдават 2 дни с отрицателна абсолютна максимална температура. Максимумът на 
валежите е през юни (табл. 2).

2014 г. е топла и екстремно влажна. В цялата страна валежните количества са по-
големи от средните, с изключение на януари и август. Въпреки това във високите пла-
нини валежните количества отговарят на средните норми. Според NOAA 2014 г. е 
най-топлата от началото на метеороложките наблюдения в света, а 2012 е най-топла за 
България (2,2 °С по-висока от установените средни стойности за 30-годишен пе риод4). 
Наличните данни за 2013 и 2014 г. са доста по-ниски в сравнение с установените за 
2012 г. От една страна, получените данни показват типичен планински климат по отно-
шение на годишната температурна амплитуда (около 10–11 °С), а от друга – средните 
месечни температури, дори и през зимните месеци, са положителни (табл. 2). Според 
данните от измерванията средните месечни минимални температури са отрицателни 
за ноември, февруари и март, а абсолютните минимални температури са били положи-
телни, но близки до 0° само през юли. През почти всички дни на месеците февруари и 
март са се установявали отрицателни абсолютни минимални температури. През два от 
дните на февруари и март и пет от дните на ноември дори и абсолютната максимална 
температура е била отрицателна (табл. 2). Най-високи валежни суми са установени 
през септември и октомври.

Според NOAA и NASA 2015 г. подобри рекорда на 2014 г. с положителна аномалия 
от 0,75 до 0,88 °С. Наличните резултати за изследваната територия за 2015 г. са за пе-
риода април–декември. Максимумът на средните месечни температури се наблюдава 
през юли, апрез юни е максимумът в режима на валежите (табл. 2). Като цяло, темпе-
ратурното ниво през 2015 г. е по-високо от това през 2013 и 2014 г. Изключение е ме-
сец декември с по-ниски температури от предходната година и абсолютна минимална 
температура (–16,9 °С). В 23 от дните на декември 2015 г. абсолютните минимални 
температури са били отрицателни, а в пет от дните – и абсолютните максимални са под 
0 °С, срещу 10 и 0 дни, съответно за 2014 г. 

Наличните данни за 2016 г. са само за първите два месеца и показват особено сту-
дено време през януари – всички показатели на температурата са отрицателни, с из-
ключение само на абсолютната максимална температура. Установява се и значително 
голям брой дни (16), в които през целия ден температурата на въздуха не е надминала 
0 °С. По отношение на валежите, записите от АМС показват доста високи месечни 
стойности – до 120 mm и най-висок дневен валеж от 75,2 mm за 6 януари. Тези данни 
следва да се приемат с известни съмнения, тъй като автоматичната станция отчита 

4 Според Световната метеорологична организация, периода 1961–1990 е представителен за изчисление на 
климатичната норма за съвременния климат.
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само течен валеж, а значително количество от валежите през зимата в планинските 
територии е от снеговалеж. Но от друга страна, справката със синоптичната ситуация 
показва наличие на валеж от дъжд за посочения период. Високото количество дено-
нощен и месечен валеж вероятно се дължи на валежи от дъжд, комбинирани с топене 
на снега, събрал се в колектора на дъждомера. Това показва един от недостатъците на 
автоматичните измервания на валежите.

Според дългосрочните прогнози се очаква 2016 г. да бъде малко по-топла от 2015 г. 
Смята се, че Ел Ниньо ще остане активен още няколко месеца. Първите резултати вече 
са на лице – януари и особено февруари 2016 г. се оказаха с голяма положителна ано-
малия на средните глобални температури. Февруари 2016 г. достигна изключително 
висока средномесечна глобална температурна аномалия от 1,15–1,35 °С. Това е най-
топлият февруари и с най-голяма месечна аномалия от 1880 г. до сега. 

ХИДРОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Река Беговица (Беговишка, Козя река) започва течението си от Беговишките езера5 
(разположени в Беговишкия циркус между върховете Яловарника и Куклите на юг, 
Каменица на североизток и Беговишкия рид на север) и включва в изворната си област 
водите на няколко извора. Тече на запад и се влива отляво на р. Санданска Бистрица. 
Има почти праволинейно речно течение, дължината е 8,21 km. Образува речна система 
от няколко постоянни и много временни първоразрядни притока – р. Крива и др., със 
средна гъстота 3,76 km/km².

Водосборният басейн на р. Беговица е ориентиран в посока изток–запад, меж-
ду Беговишки рид (вододелен между реките Беговица и Мозговица (Мозговишка), 
Каменишко било (разделящо водосборите на реките Пиринска Бистрица и Санданска 
Бистрица) и рида Разкола (разделящ речните басейни на р. Крива – приток на р. Бе-
говица и р. Санданска Бистрица). Заема площ от 16,0 km2, със средна надморска висо-
чина 1996 m и среден наклон на склоновете 22,97°. Речният басейн е развит в хипсо-
метричните пояси 1250–1300 и 2700–2750 m и почти половината от него (7,7 km2 или 
48,4%) е разположен между 2000 и 2400 m (табл. 3).

Водосборният басейн на р. Беговица е залесен преобладаващо с иглолистни гори 
от смърч и бор и формации на клек. В неговите граници, при водослива на реките 
Беговица и Крива, е изградено водохващане за каскада „Санданска Бистрица“, което 
нарушава естествения речен отток и намалява водните обеми в речното корито.

Хидроложките процеси в речния басейн на р. Беговица се анализират чрез водос-
бора на р. Санданска Бистрица–с. Лиляново6, избран за аналог заради сходството на 
отточните условия и наличието на хидрометрична информация за 1958/59–1970/71 г., 
или за периода с естествен (ненарушен) речен отток. 

5 По-голямото Кукленско (Беговишко) езеро, с площ 8,0 дка, е разположено на височина 2294 m и има три-
ъгълна форма. По-малкото езеро е по на запад и по-ниско разположено – 2247 m.
6 С площ 118,0 km2 и средна надморска височина 1838 m (Хидрологичен справочник... 1958; Хидрологичен 
справочник... 1981), средногодишен отток 3,50 m3/s и отточен модул 29,7 l/s/km2.
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Речният отток на р. Беговица се формира в условията на голямо овлажнение (вале-
жи между 1100 и 1300 mm) и малко изпарение (200–400 mm). В неговата структура, 
подобно на реките в Рила и Пирин, преобладава повърхностното подхранване – около 
60% от общия воден обем, с по-голям относителен дял на водите от снеготопене – 
30–35% от годишния отток (Пенчев, 1970). Средногодишният естествен речен отток 
на р. Беговица е 0,47 m3/s7, варира между 0,28 m3/s (през сухи години) и 0,82 m3/s (при 
многоводни години) и е разпределен неравномерно по хипсометрични пояси8 (табл. 4). 

В годишното разпределение на водните обеми на р. Санданска Бистрица – с. Ли-
ляново доминира пролетният речен отток (от март до юни), който формира между 
50 и 65% от годишния отточен обем. Отношението между зимния и пролетния от-
ток (Кз/п = Wз/Wп) във водосбора-аналог е между 0,11 и 0,77, но най-често в границите 
0,41–0,51 и 0,41–0,51. Получените отточни характеристики могат да бъдат отнесени и 
за р. Беговица. 

Отточният режим на р. Санданска Бистрица – с. Лиляново е с пролетно-лятно пъл-
новодие и есенно-зимно маловодие и се включва в групата речни басейни с устойчива 
пълноводна фаза (Маринов и др., 1967). Пълноводието е с времетраене от три до чети-
ри месеца (април–юни/юли), а маловодната отточна фаза с продължителност осем-де-
вет месеца (фиг. 2). Месечното разпределение на водните обеми е с устойчив и равно 
вероятен отточен максимум през май и юни и отточен минимум с най-голяма честота 
през октомври и януари и по-малка през септември и декември. В него се проявяват 

7 Изчислен по формулата: Q = (M × F)/1000, където M е модулът на речния отток, F – площта на речния 
басейн.
8 Водните количества по хипсометрични пояси са изчислени по градиентите за нарастване на модула на 
оттока за западните склонове на Пирин (Пенчев, 1987).

Таблица 3
Table 3

Разпределение на площите по хипсометрични пояси на р. Беговица
Distribution of the hypsometric zones in the area of Begovitsa Basin 

Хипсометричен
пояс (m)

Площ Хипсометричен
пояс (m)

Площ

km2 % km2 %

1250–1300 0,032 0,20 2000–2100 1,832 11,45
1300–1400 0,198 1,24 2100–2200 1,674 10,46
1400–1500 0,328 2,05 2200–2300 2,043 12,77
1500–1600 0,419 2,62 2300–2400 2,197 13,73
1600–1700 0,744 4,65 2400–2500 1,371 8,57
1700–1800 1,226 7,66 2500–2600 0,520 3,25
1800–1900 1,571 9,82 2600–2700 0,227 1,42
1900–2000 1,594 9,96 2700–2750 0,024 0,15
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Таблица 4
Table 4

Годишен отток на р. Беговица по хипосметрични пояси
Annual stream flow of the Begovitsa River by hypsometric zones 

Хипсометричен пояс (m) Площ (%) Q (m3/s)

1800–1900 9,82 0,042

1900–2000 9,96 0,046

2000–2100 11,45 0,056

2100–2200 10,46 0,053

2200–2300 12,77 0,068

Фиг. 2. Хидрограф на р. Санданска Бистрица – с. Лиляново за 1950 г.

Fig. 2. Hydrograph of Sandanska Bistritsa River – Liljanovo for 1950

два максимума и два минимума (фиг. 3). Коефициентът на устойчивост на вътрешно-
годишното разпределение е 0,212 и свидетелства за голямо сходство в конфигурацията 
на хидрографите през отделните години (Панайотов, 1972). 

ГЕОМОРФОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Най-продължителните геоморфоложки наблюдения са за периода 2012–2015 г. и 
характеризират протичането на крийп. Измерванията се правят през 10 cm между ре-
перите 1 и 2 и 3. Между 1 и 2 движението на склоновата покривка е по дължина, а 
между 2 и 3 – напреки на на склона (фиг. 4). 
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Фиг. 3. Хидрограф на р. Санданска Бистрица – с. Лиляново за 1958/59–1970/71 г.

Fig. 3. Hydrograph of Sandanska Bistritsa River – Liljanovo for 1958/59–1970/71

Фиг. 4. Резултати от измерванията на крийпа

Fig. 4. Results from creep movements measurements
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Измерванията показват, че максималните стойности на движението са между репе-
ри 1 и 2 (денудация – 3 cm/год. за 2012–2013 и акумулация 5,2 cm/год. за 2014–2015). 
Между репери 2 и 3 те са съответно 4,5 cm/год. (2014–2015) и 6 cm/год. (2012–2013). 
Едни от най-големите промени са установени при наблюдението на 11.07.2013 г. 
Високата скорост е резултат от количеството валежи, отчетено за предходния месец 
юни – 192,5 mm (табл. 2). 

За периода 2012–2013 преобладава акумулацията на материала. Тя е по-голя-
ма между репери 2 и 3 – 2,48 cm/год., докато между 1 и 2 е 1,83 cm/год. През 2013– 
2014 г. отново преобладава акумулацията – 1,74 cm/год. между 2 и 3 и 1,24 cm/год. 
между 2 и 3.

През 2014–2015 г. в горната част между репери 1 и 2 двата процеса протичат едно-
временно с близки скорости: 1,85 cm/год. за акумулиране и 1,41 cm/год. за изнасяне на 
материала. В долната част, между репери 2 и 3, наслагите се изнасят с 2,26 cm/год. и 
се акумулират за 0,6 cm/год. 

Общо през наблюдавания период (2012–2015) акумулацията (1,62 cm/год.) слабо 
преобладава над денудацията (1,38 cm/год.), като двата процеса се заместват един  
с друг.

Данните за скоростта на крийпа потвърждават тези от метеорологичните наблюде-
ния. Анализираната по-горе като равномерно топла година – 2013 г. и като екстремно 
топла 2014 г. определят скоростта на крийпа. В този период преобладава акумулацията 
над денудацията. Разликата във валежите между двете години е 140,7 mm повече за 
2014 г. Тази разлика води до промяна на процеса, а именно – увеличава денудацията 
с 1,12 cm/год., а акумулацията намалява с 0,2 cm/год. Тези цифри следва да бъдат  
потвърдени при следващите наблюдения.

Формите, които са образувани от крийп са малки неравности, издуват туфите от 
трева. Неравностите могат „живеят“ един или няколко сезона. В сухите периоди раз-
мерите им намаляват, а при топенето на снега и интензивните (над 10 mm/h) валежите 
се увеличават. Освен тези неравности в основите на дърветата се натрупват „възглав-
ници“ от акумулиран ситнозем. На горната граница на гората формите, образувани на 
повърхността на почвата ни дават основание да твърдим, че крийпът е ускорен, който 
в преходния сезон прехожда от криогенен в хигрогенен. Липсата на данни за темпера-
тура на почвата обаче не позволяват да се докаже това твърдение. В местата, където 
в състава на едрата фракция участват блокове и/или валуни, в крийп движението на 
наслагите се появяват „плаващите камъни“. Това са едри късове, които се движат с 
различна скорост от ситнозема и поради това зад тях остават понижения, а в предната 
им (надолу по склона) част „набраздяват“ ситнозема. 

Крийп наслагите имат строеж, отразен на фиг. 5. 
Гранулометричният анализ показва (фиг. 5), че горните хоризонти имат добра до 

умерена сортировка. В тях преобладават глините и пясъците. Глината увеличава свое-
то участие отгоре надолу за сметка на пясъка. В най-долния хоризонт сортировката 
е много лоша, всички фракции са с над 10% участие. Едрите късове са в най-ниската 
част.

С по-малка продължителност са наблюденията на промените на поток от ІI по-
редност (т. 319 на фиг. 6). Той е ляв приток на р. Беговица на надморска височина 
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2071 m. Регистрирани са флуктуации на речното легло за период от 3 години (фиг. 6). 
Промените в речното легло са с разлики между 20 и 40 cm по бреговете и между 12 и 
60 cm в местата на акумулация. Наблюденията през м. юни (посочен като максимум на 
валежите през наблюдавания период, съчетан с топене на снега) 2013 и 2014 г. показ-
ват близки профили, докато през октомври (също със значително количество валежи) 
2015 г. конфигурацията на потоците и на бреговете е различна. 

Изследваните наслаги са в 3 хоризонта, които показват редуване на по-едри късове 
(в средния хоризонт) в периодите, когато водата в потоците е повече, и натрупване на 
торф и глина в периодите, когато водата намалява. Без да се отчита сбиването на торфа 
в сухите периоди, се регистрират 16 cm/year акумулация като и тук промените през 
2014 г. са по-големи от тези през 2013 г.

Подобна площадка (обозначена като 069 на фиг. 7) беше изградена на височина 
1925 m на поток от II поредност. Наблюденията (и двете направени на 8 юли) за 1 го-
дина показаха следните промени (фиг. 7): увеличение на руслото с 18 cm и увеличение 
на акумулативната част с 48 cm, резултат от разширяването на потока в десния бряг. 

На 2420 m описаните елувиални наслаги (т. 001) изграждат един хоризонт с дъл-
бочина 20 cm, под който е основна скала. В състава на елувия доминира пясъка (34%) 
(табл. 5). Разпределението на фракциите показва разнофракционни наслаги с лоша 
сортировка, характерно за фрактолитовия тип.

Над горната граница на гората в подножните части на склоновете има различни 
по площ участъци с протичане на солифлукция (т. 320, фиг. 8). Измерени са няколко 
солифлукционни тераси със следните размери: широчина – между 47 и 92 cm и висо-

Фиг. 5. Описание и строеж на наслаги с проява на крийп 

Fig. 5. Description and deposits distribution in a soil profile with creep movements
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Фиг. 6. Промяна в речното легло на поток от II-а поредност и механичен състав на наслагите

Fig. 6. Cross-section changes with deposits characteristics in a 2-nd order channel tributary of Begovitsa River

Фиг. 7. Регистрирани промени в т. 069

Fig. 7. Registered changes in point 069
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чина – между 42 и 83 cm. Те имат следния строеж (фиг. 8): двата горни (най-подвижни) 
хоризонти имат глинесто-песъчлив състав; едрите фракции намаляват в дълбочина, а 
пясъкът доминира. 

В долината на р. Беговица са опробвани повърхностни алувиални руслови проби в 
3 места (табл. 6). Едната от тях (т. 319) е малък поток от І поредност; втората (3170) 
е от стръмен участък между две конфлуентни стъпала в троговата долина, а третата 
(079) – от място на акумулиране на наслагите. 

Наслагите са разнофракционни и с лоша сортировка. Общото в тях е минимал-
ното количество на фракции под 0,1 mm и значителното количество едри фракции. 
Морфоскопският анализ на всичките проби показа максимална степен на заобля-
не, която е резултат от флувиоглациалния характер на транспорт на чакъла, защото  
р. Беговица размива в горното си течение дънни морени и задвижва в руслото си тех-
ния материал.

Екзогенните процеси (като набор и скорост) са тясно свързани с хода, режима и 
стойностите на климатичните елементи (табл. 7). Климатичните данни дават основа-

Таблица 5
Table 5

Резултати от гранулометрическия анализ на елувиални наслаги в т. 001 (в %)
Results from grain-size analysis оf deposits (eluvium) from point 001 (in %)

Дълбочина
Фракции

Цвят
≥10 10–2 0,1–2 0,1–0,02 <0,02

0–20 cm 21,48 20,31 34,10 10,14 3,96 10YR 3/3 dark brown

Фиг. 8. Описание и характеристика на солифлукционни наслаги в т. 320

Fig. 8. Description and deposits distribution in a soil profile with solifluxion movements
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ние да се отделят три периода на активност: студено полугодие (декември–февруари), 
топло полугодие (юли-септември), преход между двете полугодия (октомври–ноември 
и март–юни). Най-висока скорост на геоморфоложките процеси се установява на пре-
хода между студеното и топлото полугодие – март–юни.

През студеното полугодие бавните склонови придвижвания са минимални, докато 
ортогравитационните (срутвания, лавини) преобладават в циркусната част. Процесите 
на масово движение на материала (крийп, делувиален смив и солифлукция) и флуви-
алните процеси (ерозия и акумулация) започват и/или се активизират през преходния 
сезон, с преходи на температурата през 0 °С. Солифлукцията и хидрогенният крийп 
протичат по време на къснопролетния и летния период, когато материалите се пре-
увлажняват в резултат на дъждове и снеготопене. Измерената линейна скорост на 
крийпа е между 0,05–3 cm/year. Наблюденията по площадките доказаха, че крийпът и 
солифлукцията бележат най-голяма скорост именно в преходния период. 

Солифлукцията е характерна за субалпийския пояс (т. е. над горната граница на 
гората), докато в иглолистния пояс (и в зоната на клека) през топлото полугодие пре-

Таблица 6
Table 6

Гранулометричен състав на алувиалните наслаги
Results from grain-size analysis оf alluvial deposits (in %)

Проба
Фракции (%)

Цвят
≥10 10–2 0,1–2 0,1–0,02 <0,02

Т. 319 (2138 m) 13,7 32,87 47,9 3,74 1,86 10YR 4/2 dark grayish 
brown

Т. 317 (2000 m) 42,96 22,48 28,6 1,16 4,84 10YR 5/3 brown

Т. 079 (1800 m) 33,6 18,89 40,7 5,46 1,34 10YR 5/3 brown

Таблица 7
Table 7

Екзогенни процеси през различните периоди
Periods of slope processes activity 

Студено полугодие Преход с топлото полугодие Топло полугодие

Мразово изветряне мразово/механическо изветряне механическо и химическо 
изветряне

солифлукция

Мразов крийп хигрогенен крийп термогенен и хигрогенен крийп

Ерозия/акумулация ерозия/акумулация ерозия/акумулация

Ортогравитационни ортогравитационни ортогравитационни
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обладава крийпа. Двата процеса се сменят и в средата на лятото (юли–септември) пре-
обладава крийпа. Наслагите, които характеризират солифлукцията имат по-груб със-
тав от тези на крийпа. Общо имат плитък профил, лошо сортирани са и са слабо или 
неогладени. Най-често това са планински недоразвити почви (ранкери и рендзини). 

Формите, които се образуват от солифлукцията, имат по-големи размери от тези на 
крийпа. Едновременно с крийпа и солифлукцията протичат т. нар. плаващи камъни. 
Последните са откъснали се блокове от срутищните (или срутищно-сипейните) конуси 
в подножието на склоновете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексните географски изследвания за високопланинската част на югозападен 
Пирин дават основание за подялба на годината на три климатични периода – топъл, 
студен и преходен между топъл и студен, което се доказва от интензивността на гео-
морфоложките процеси и отточните характеристики. 

За продължителен период от време отрицателните температури на въздуха пре-
дизвикват замръзване на почвата, проявата на мразово изветряне и криогенен крийп, 
маловодие на водните течения и случаи на брегови лед. На прехода от студеното към 
топлото полугодие се активизират солифлукцията и хигрогенния крийп, в речните те-
чения настъпва рязко повишаване на водните нива. 

Топлото полугодие е период на активно механично и химическо изветряне, термо-
генен и хигронен крийп, пълноводна отточна фаза. 

Краткият период на наблюдение на климатичните, хидроложките и геоморфо-
ложките процеси, както и малкият брой анализирани проби, не са достатъчни за от-
криване на определени тенденции на изменение във времето, но разкриват специфи-
ката в динамиката на природните геокомплекси във високопланинските територии. 
Продължаващият мониторинг и по-голямата база данни ще позволи уточняване на 
площното разпределение на криозоната на основата на данни от новопоставените въз-
душни и почвени термометри, характеризиране на склоновите повърхнини, върху кои-
то протичат солифлукция и крийп, сравняване на температурния тренд в Беговица с 
другите изследвани участъци (Синаница, Голям и Малък Малък Казан и др.).
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