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Десертационният труд е обсъден на катедрен съвет и разширено заседание на 

катедра  Климатология,  хидрология  и  геоморфология  при  Геолого  -  географски 

факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Обща характеристика

Дисертационният труд е в обем 149 страници текст, разделен в 3 основни 

глави, плюс Изводи и Заключение. Дисертационният труд е онагледен с 33 страници 

Приложения  (разрези  и  съответните  производни  на  тях  графики),  11  таблици,  53 

фигури. Използваната литература е в обем 20 страници с 264 заглавия, от които 184 на 

кирилица и 80 на латиница.

Уводът  съдържа  Обект,  цел  и  задачи  на  изследването,  Актуалност  на 

научния труд и Принципен ход на работа - 5 стр. Методологичните основи съдържат 

Състояние  на  интердисциплинарните  и  палеогеографските  изследвания  на 

археологически обекти и Материал и методика на изследване - 20 стр. В Реконструкция 

на  избрани  археологически  обекти  са  рагледани  един  след  друг  4  археологически 

обекта  със  съвременното  състояние  на  природната  среда,  данните,  предоставени  от 

ареологическите  разкопки  и  резултати  от  геоморфоложките  и  палеогеографските 

изследвания -  84  стр.  Палеогеографското  развитие  на  Западна  Горна  Тракия  за 

последните  6000  години е  обобщено  въз  основа  на  резултатите  от  изследването  е 

обобщено в 7 стр. Заключение - 9 стр., Използвана литература - 20 стр.

Защитата на дисертационният труд ще се състои на 15.07.2011 г. от 16 часа в 

зала № 252А на Софийския университет “Свети Климент Охридски” на заседание на 

специализирано научно жури в състав:

• Външни членове: доц. д-р Красимир Стоянов, доц. д-р Зоя Матеева, 

доц. д-р Мариана Николова

• Вътешни  членове:  проф.  дгн  Иван  Чолеев  и  доц.  д-р  Росица 

Кендерова

Материалите  по  защитата  са  на  разположение  на  интересуващите  се  в 

Деканат на Геолого–географски факултет, каб. 254, ет. ІІ (северно крило) на Ректорат 

на Софийски университет „Свети Климент Охридски”.
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 І. УВОД

Настоящият дисертационен труд представя резултатите от изследванията в едно 

сравнително  ново  направление  за  палеогеографските  изследвания  –  тези,  които  са 

свързани с проучвания на археологическите обекти. С помощта на палеоботанически 

методи беше доказано, че холоценският етап не е хомогенен в климатично отношение. 

В  неговите  рамки,  вследствие  на  климатични  промени,  се  е  променяла  природната 

обстановка,  а  оттам  са  възниквали  и  социални  сътресения,  водещи  до  промени  в 

развитието на селищата.  Факт е,  че човешката  популация (особено след периода на 

усядане)  е  особено  чувствителна  към  промените  в  природната  среда.  Човекът  като 

биологичен вид е не само много адаптивен, а и склонен към променяне на околната 

среда в зависимост от неговите нужди. Следователно в проучването на холоценския 

етап от геоложкото развитие на Земята е необходимо да бъде разгледан антропогенният 

елемент като един от основните фактори за промяна на средата. Това най-пълно може 

да се проследи при проучването на многослойните археологическите обекти. Данните 

от  древните  културни  пластове  съдържат  информация  за  природо-географските 

условия  и  протичалите  в  миналото  процеси,  които  са  обект  на  геоморфоложките 

проучвания.  Те  са  свързани  с  информация  за  строежа,  произхода  и  възрастта  на 

холоценските седименти, на речните тераси и склоновите повърхнини, за природните 

рискови явления и др. 

І.1. Обект на изследването, цел и задачи

Обект на настоящото изследване са четири избрани археологически обекта в 

ареала на Западна Горна Тракия. Това са търговското селище (Емпорион) Пистирос до 

гр. Септември, светилището Черна гора (до с. Черна гора, Чирпанско), подмогилната 

гробница с храм (хероон) Жаба могила до гр. Стрелча и подмогилната гробница с храм 

(хероон) в Четиньова могила до гр. Старосел. Времето на тяхното съществуване варира 

от раннобронзовата епоха (втората половина на III хил. пр. Хр.- обект Черна гора) до 

късното Средновековие (XV-XVII в.  –  обект Пистирос).  В този времеви диапазон в 

техния териториален обхват са се случили редица от събития, запазени в седиментния 

запис, които отразяват промените в палеогеографската картина за цялата разглеждана 

територия  на  западната  част  от  Горна  Тракия. При  реконструкцията  на 

археологическите  обекти,  обхватът  на  разглежданата  територия  се  определя  от 
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границата на заобикалящата археологическият обект област, която има пряко влияние 

върху  релефообразуващите  процеси,  протичащи  в  него.  Затова  за  настоящото 

проучване  формулираме  като  обект  на  изследването  части  от  западната  част  на 

Горнотракийската низина и оградните склонове на Средна гора. 

Археологическият обект  Емпорион Пистирос е  един от първите,  на който са 

извършвани  геоморфоложки  проучвания,  наред  с  други  интердисциплинарни 

изследвания – геофизични, палеоботанически и др. Той е разположенни на 1,5  km от 

северозападно гр.  Септември и е представлявал търговски център от класическата и 

елинистическата епоха. Древният град е открит и проучван от проф. д-р М. Домарадски 

(1988).  Наред  с  археологическите  проучвания  се  извършват  и  специализирани 

геоморфоложки  изследвания,  свързани  с  проследяване  на  стратиграфията  на 

седиментите  в  обхвата  на  обекта  и  околните  територии.  Това  е  началото  на  т.нар. 

неконвенционално направление в археологията в България.

Вторият  разглеждан  археологически  обект  се  намира  в  подножието  на 

Чирпанския праг, на 1,5 km от с. Черна гора, Чирпанско. Той представлява светилище 

от бронзовата епоха, унаследено от светилище от желязната епоха. Проучвано е от доц. 

д-р К. Лещаков (1999) във връзка със строителството на АМ „Тракия”. В момента то не 

е експонирано, тъй като върху него преминава пътното платно. По време на разкопките 

са  проведени  детайлни  геоморфоложки  изследвания,  резултатите  от  които  са 

анализирани,  а  част  от  тях  и  лабораторно  обработвани  по  време  на  настоящото 

изследване.  Обработката  и  анализа  на  този  „суров”  материал  позволи  да  бъде 

извършена частична реконструкция на природната среда в този район.

Два от посочените обекти са подмогилни гробници, разположени в подножието 

на  Същинска  Средна  гора.  Проучвателната  дейност  на  д-р  Г.  Китов  доказва,  че 

могилите край гр. Стрелча – Жаба могила и над гр. Старосел – Четиньова могила, са 

знакови за разцвета на тракийската цивилизация по южните склонове на Средна гора. 

Очевидно, концентрацията на археологически обекти със сходни функции в територия 

с  приблизително  еднакви  природни  условия,  подсказва  за  тенденциите  в  избора  на 

място за изграждането на съответните обекти. 

Подборът  на  археологическите  обекти  е  свързан  както  с  тяхното 

местоположение в избраната физикогеографска област, така и с тяхната достъпност и 

наличие  на  предварителна  тематична  информация.  Набирането  на  достатъчно 

количество  данни  за  палеогеографски  изводи  за  средата  изисква  многогодишна 

успоредна  на  разкопките  теренна  работа,  а  геоморфоложки  проучвания  на 
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археологическите  обекти  в  България  се  извършват  едва  от  последните  20  години. 

Ограничеността в избора на обекти на изследването е и в зависимост от достъпа до тях. 

Организацията на археологическите разкопките се води от техния ръководител и той 

преценява  необходимостта  от  консултации с външни изпълнители по отношение  на 

извършване на различни анализи. Поради тези причини разглежданите археологически 

обекти  имат  различна  степен  на  изученост  в  природните  направления,  в  т.ч.  и 

геоморфоложкото. 

Целта  на  настоящето  изследване  е  да  се  извърши  палеогеографска 

реконструкция  на  природната  среда  в  обхвата  на  избрани  археологически  обекти  в 

Западна  Горна  Тракия  на  базата  на  получените  резултати  от  проведените 

геоморфоложки и седиментоложки проучвания. 

За  постигането  на  така  формулираната  цел,  бяха  поставени  за  изпълнение 

следните задачи:

1. Уеднаквяване  и  допълване  на  параметрите  на  наличните 

палеогеографски  изследвания  на  археологически  обекти  в  избрания 

район;

2. Създаване на гео-база данни на археологическите обекти, съдържаща 

проектирана  в  пространството  информация  за  проведените 

изследвания в техния обхват;

3. Етапни  реконструкции  на  природната  среда  на  археологическите 

обекти;

4. Допълване на сведенията за холоценския етап в развитието на цялата 

разглеждана  територия  (западна  част  на  Горна  Тракия)  на  база  на 

получените резултати от геоморфоложките проучвания по настоящото 

изследване.

І.2. Актуалност на научния труд

Интердисциплинарните проучвания на археологическите обекти (между които 

са палеогеографските  и геоморфоложките такива)  са  необходимост  за  съвременните 

изследователи-археолози. Много често на терена възникват въпроси, за разрешаването 

на които се изисква компетенция в различни сфери на природните науки, което налага 

консултации  с  различни  специалисти.  Интердисциплинарният  подход  в 

неконвенционалните археологически разкопки позволява на учените от различни сфери 

7



на  познанието  да  разширят  обхвата  на  методите  на  изследване  на  своите  науки. 

Тяхното приложение е  в услуга  на археологическите  и на природо-математическите 

науки.

Дългогодишните проучвания на даден археологически обект дават възможност 

за  получаване  на  конкретни  данни  за  минало  състояние  на  природната  среда. 

Палеогеографските  изследвания  на  археологическите  обекти  се  допълват  от 

резултатите  на  археологическите  изследвания.  Това  дава  възможност  да  се  състави 

модел на палеосредата, в която е съществувал обекта. 

Доказването  на  промяната  на  природните  условия  и  антропогенното  влияние 

върху  природната  среда  е  особено  актуален  проблем  в  интердисциплинарните 

изследвания.  В последните години човешкото общество става свидетел на природни 

катаклизми. Стана ясно, че оценката на природния риск е необходима тъй като тя пряко 

или косвено зависи от човешката дейност. Предварителният анализ на риска изисква 

знания както за хода на негативните процеси, така и за техните критични стойности. 

Оценката на природния риск задължително се формира на базата на натрупани данни и 

техния анализ.  Това изисква моделирането на различни възможности за развитие на 

дадена  природна  ситуация.  Моделирането  е  невъзможно  без  подробна  тематична 

информация, свързана с околната среда и екстрахирана на данни за минали събития, 

които са се случвали на тази територия. Колкото по-назад във времето се проследят 

тези явления, толкова по-точен би бил моделът на развитие на изследваните обекти, а 

това  би  дало  възможност  за  „разиграване”  на  различни  ситуации.  В  този  смисъл 

палеогеографските  изследвания  са  необходимо  условие  за  установяване  на  минали 

събития, а и за прогнозиране на бъдещо развитие на дадена територия.

В  резултат  от  съвместната  работа  на  археологическите  обекти  се  появи 

необходимост  от  разширяване  на  интердисциплинарните  връзки  в  науката.  Те 

комбинират  в  различна  степен  едно  или  друго  направление  в  природните  науки  в 

услуга  на  археологическите  изследвания.  Така  в  направлението  Геоархеология  се 

включват  методите  на  всички  направления  от  науките  за  Земята  в  изучаването  на 

археологическите обекти. В Археоминералогията обект на изследване са артефактите 

от минераложка гледна точка. Напоследък се отбелязва тенденция към обединение на 

вече  обособилите  се  направления  в  една  обща  наука.  От  скоро  в  специалност 

Археология  на  Софийския  университет  възникна  магистърска  програма  по 

Археометрия,  в която се изучават методите на физичните,  химичните,  геоложките и 

всички други природни науки, имащи отношение към археологическите изследвания. 
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І.3. Принципен ход на работа

При  набавянето,  анализирането  и  интерпретацията  на  данните  за 

археологическите  обекти  е  спазен  алгоритъм,  който  позволява  допълването  на 

информацията в създадената за целта база данни. Той е отразен в принципния ход на 

работа, отразен на Фиг. 1.

Фиг. 1. Принципен ход на работа при палеогеографските изследвания на 

археологическите обекти

Проложеният  подход  е  универсален  за  геоморфоложките  и  палеогеографките 

изследвания и дава добри резултати не само при изследвания на археологичски обекти, 

но и като план за действие при събиране и обработка на данни от полева, лабораторна и 

камерална работа, независимо от обекта на изследване.

ІІ. МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ

ІІ.1. Състояние на интердисциплинарните и палеогеографските изследвания на 

археологически обекти

Хронологично  са  разгледани  интердисциплинарните изследвания, 

съпътсващи  археологическите  разкопки.  Прегледът  на  изучеността  на 

палеогеографските  и  геоморфоложките  изследвания  е  вплетен  в  последователното 

разглеждане на археологически обекти, по които е работено тематично в последните 20 

години по време на неконвенционални археологически проучвания. 

Реконструкция на средата 
в минали периоди

Теренни 
проучвания

Лабораторни 
анализи

Литературни и 
картни данни

Данни за съвременното 
състояние на средата

Данни за минали периоди
База 
данни

Програмен 
продукт
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ІІ.2. Материал и методика на изследването

Методика  на  палеогеографските,  геоморфоложките  и  седиментоложки 

проучвания на  археологически  обекти  за  първи  път  е  разработена  през  2005  г.  по 

проект „Система за геоморфоложки, палеогеографски и геоекологически изследвания, 

свързани с проучвания на археологически обекти” към Университетски фонд „Научни 

изследвания”  на  СУ „Св.  Кл.  Охридски”.  Методиката  е  доразработена  във  връзка  с 

определени казуси  при теренни изследвания.  Усъвършенстването и допълването й е 

извършено в рамките на проект на тема:  „Геоархеологични проучвания на сакрални 

обекти от I хил. пр.Хр. в Югоизточна България” – 2007-2010 г. към ФНИ на МОН, като 

авторът е част от екипа, работил по проекта.

Работата над настоящата дисертация включва всички етапи на геоморфоложките 

изследвания,  представляващи  основната  част  от  палеогеографските  проучвания  на 

археологическите обекти. Те са следните:

1) подготвителен  етап  (предварителни  проучвания,  концепция  на  модел  на 

пространствена  база  данни,  концепция  за  структурата  и  съдържанието  на 

използваните  пространствени  данни,  генериране  и  дигитализиране  на 

пространствени данни, вкл. на цифров модел на релефа, избор и тестване на 

ГИС-софтуер);

2) експедиционен (полеви) етап - запознаване на терен със стратиграфията на 

различните  отложения  в  рамките  на  обектите,  както  и  определяне  на 

подхранващата провинция на наслагите. Основната част от полевата работа е 

свързана с описване и опробване на разрези за седиментоложки анализи в и 

извън археологическите обекти;

3) аналитичен етап (лабораторни анализи, изграждане на пространствена база 

данни,  растерни  анализи  на  цифровия  модел  на  релефа,  обработката  на 

резултатите и тяхното представяне).

ІІІ. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИЗБРАНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ

ІІІ.1. Обект Пистирос

Древният  емпорион  (търговско  селище)  Пистирос  е  открит  от  ст.н.с.  д-р  М. 

Домарадски през 1988 г.  Основан е  в края на  VI-V век пр.Хр. от местно тракийско 
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население и преселници от Тасоския Бистирос (при устието на р. Места). Разцвета на 

селището  е  от  времето  на  царуването  на  Котис  I (383/2  –  359  г.  пр.  Хр.),  когато 

търговските взаимоотношения в цяла Тракия са в своя апогей. В началото на  III в.пр. 

Хр.,  вероятно  след  завладяването  му  от  войските  на  Филип  Македонски,  градът  е 

превърнат в металургичен център и търговските му функции западат.

Това  е  първият  в  България  археологически  обект,  на  който  се  провеждат 

неконвенционални  разкопки  (археологически  разкопки  в  комбинация  с 

интердисциплинарни изследвания).  Поради този факт за  него има натрупан солидно 

количество  материал  от  геоморфоложките  и  палеогеографски  изследвания,  които 

позволяват получаването на сравнително пълна палеогеографска картина.

Изследваната  територия  в  околностите  на  гр.  Септември  във  връзка  с 

изучаването  на  обект  емпорион  Пистирос  е  9,9  км2,  а  територията,  където  са 

съсредоточени останките от града се намират на площ от няколко м2.

Тяхното местоположение е на левия бряг на р. Марица, който е по-високият в 

този участък. Местността е разположена на 4  m над заливната тераса на реката, като 

градът е отделен от нея с отвесен откос. Материалът, който изгражда повърхността на 

селището е от алтерниращи пластове речен, поймен и склонов материал, т.е. част от 

континенталната делта на р.  Марица, образувана след излизането и от теснините на 

Момина клисура при град Белово. След пролома Момина клисура наносния конус на 

Марица се проследява до гр. Септември. В рамките на конуса реката фуркира, разделя 

се на ръкави и се всича в собствените си отложения, като не образува тераси. Нивото, 

на което се намира Пистирос е част от наносния конус и би могло да се възприеме за 

надзаливна тераса на реката.

Десният бряг е нисък и с постепенен наклон в посока към Севернородопското 

подножие. В този участък руслото на р. Марица е ограничено от система от диги и 

отводнителни канали по бреговете й, които са изградени през 50-те години на XX в.

По  време  геоморфорложките  и  палеогеографските  проучвания  на  обекта, 

извършвани в продължение на 20 години са опробвани и описани 7 геоморфоложки 

профила с дебелина до 4,5 m и 12 броя геоложки сондажи в заливната тераса и руслото 

на реката с дълбочина до близо 8 m. За съжаление те не са разпределени равномерно в 

изучаваната територия. Това е следствие и от тяхното предназначение – в отговор на 

проблемите, поставени от археолозите и решавани от геоморфоложкия екип.
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Фиг. 9. Карта на изучеността на обект Пистирос
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За  реконструкцията  на  обекта  беше  необходим  подбор  представителните 

сондажи и профили, които оформихме като напречен профил, простиращ се и на двата 

бряга  на  реката.  За  времеви  репери  бяха  използвани  хоризонтите,  съдържащи 

археологически материали с датирана керамика.

Фиг. 10. Профил 1 - Напречно сечение на р. Марица със сондажи в района на Пистирос

На базата  на  фациален  анализ на изследваните  профили и сондажи първо са 

привързани едновъзрастовите хоризонти, а после и лежащите над и под тях стерилни 

хоризонти. По този начин установихме, че руслото на р. Марица преди корекциите се е 

намирало на мястото на профил P7 (т.е. на мястото на дигата на десния бряг на реката). 

До този момент руслото се е измествало към десния бряг, т.е. в по-предишни периоди 

то  се  е  намирало  в  сондаж  PS 104.  Така  е  било  по  време  на  съществуването  на 

селището,  т.е.  градът  се  е  намирал  в  по-голяма  близост  до  реката  по  време  на 

съществуването си, отколкото в настоящия момент. В същия период очевидно реката се 

е разделяла на ръкави и един от тях минавал през северната част на град Септември – в 

близост до Селскостопанския техникум. Там са намерени археологически материали на 

дълбочина  под  4  m от  съвременната  повърхност.  Над  тях  са  разположени  руслови 

материали, т.е. в един момент (следващ съществуването на града) ръкавът на реката се 

е преместил на това място. Резултатът от растерните анализи показват, че пониженията 

в  релефа  в  района  на  Септември  следват  положенията  на  алтерниращото  русло  на 

Марица. Така се потвърждава, че десния бряг на реката е бил подложен на постоянни 

заливания  и  вероятно  е  представлявал  един  хигрофилен  ландшафт,  осеян  с 

фуркиращите ръкави на реката, мочурища, езера, острови и т.н. (Фиг. 16).

Р1 Р3 РS104                Р7                                                                                                                       Р5
р. Марица
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Фиг. 11. Сравнение на хоризонтите на сондажите в Профил 1
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Резултатите  от  фациалният  анализ  на  профилите  на  левия  бряг  на  реката 

показват, че в периода на ранното средновековие ръкав на реката е преминавал много 

близо до руините на Пистирос – в P3. Това означава, че вероятно в този период левият 

висок бряг е бил подкопан от реката и част от останките на града са били отнесени. 

След  това  този  ръкав  е  изплитнявал  до  настоящия  момент,  в  който  представлява 

мочурище в  подножието  на  града.  Смятаме,  че  “катастрофата”  е  станала  в  периода 

преди  късното  средновековие,  защото  материали  от  този  период  са  намерени 

непосредствено над русловите материали в  P3. Този период (ранното средновековие) 

съвпада с топлата фаза - Викингски интервал, когато (според споро-поленовите данни 

на Божилова, 1986 и Тонков, 2007) температурата на нашите ширини е била с около 2 

градуса  по-висока  от  съвременната  и  влажността  е  била  по-висока.  Обезлесените 

склонове на планините в този период и по-голямото количество валежи вероятно са 

предизвикали тежки наводнения и обилни количества твърд отток. След този период 

следва криофазата Фернау, по време на която средногодишната температура е по-ниска 

с около 2 градуса  в сравнение със съвременната.  Наблюдаваните отложения от този 

период  издребняват  и  са  с  по-добър  коефициент  на  сортировка.  Тази  тенденция 

продължава  и  до  днес.  Археологическите  материали  на  левия  бряг  са  под  1-1,2  m 

склонов материал, а на десния – под 4 m поймен и руслов материал. 

Древният град Пистирос се е намирал на брега на р. Марица или неин основен 

ръкав  (Фиг. 16).  Това  е  било  негова  стратегическо  предимство,  тъй  като 

местоположението  му  е  осигурявало  достъп  до  единственият  воден  път  до  Долна 

Тракия. Данните от хидроложките анализи на терена очертават поне три направления 

на реката в разглежданият участък. Левият по-висок бряг, на който се е намирал градът 

и в момента е по-стабилен и защитен от прииждания в сравнение с десния. Градът не е 

бил унищожен от природен катаклизъм по време на съществуването си. Част от него е 

била  отнесена  при  речно  прииждане  (или  прииждания)  през  периода  на  втория 

климатичен оптимум за Холоцена – Викингския интервал. Той съвпада с периода на 

ранното средновековие.  По това време склоновете  на околните  планини са били до 

голяма степен  обезлесени  вследствие на човешка  дейност и това  е  довело и до по-

интензивни процеси на изветряне и денудация.  Следите  от приижданията  на реките 

личат ясно в седиментния запис, но същевременно поройните течения отнасят част от 

наслагите на предходните периоди.



Фиг. 16. Палеогеографска реконструкция на средата в района на обект Пистирос 

по време на съществуването на града (V в. пр. Хр. - I в. пр. Хр.)
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След  този  период  започва  сравнително  спокойна  обстановка  на 

седиментоотлагане  с  преобладаване  на  склоновата  акумулация  на  левия  бряг  и 

алувиалната  (руслова  и  поймена  фация)  на  десния.  На  това  се  дължи  различната 

дебелина на наслагите,  покриващи културните пластове от двете страни на реката – 

1,4-1,5  m на левия и над 4  m на десния бряг. Реката има непостоянен режим, често 

излиза  от  коритото  си  и  мени  положението  на  руслото  си,  разделя  се  на  ръкави, 

образува временни острови и заблатявания край бреговете си до 50-те години на ХХ в. 

От тогава датират корекциите на руслото и построяването на система от отводнителни 

канали и диги.  Плодородните крайречни земи се включват в обработваемия фонд, а 

селището Септември (бивш Саранбей) се разраства. Нерядко обаче реката къса дигата 

по време на периодите на пълноводие, тъй като дигата я измества към по-високия ляв 

бряг.  Освен,  че  къса  дигата,  намираща  се  на  мястото  на  старото  й  русло,  реката 

подмива и руши левия бряг.  Това наложи през 2009 г. да бъде построена дига и на 

левия бряг.

ІІІ.2.Обект Черна гора

Обект  Черна  гора  се  намира  в  землището  на  с.  Черна  гора,  Чирпанско. 

Проучванията му са извършвани от доц. д-р К. Лещаков през 1998-1999 г. във връзка 

със  спасителните  разкопки  по  трасето  на  АМ  „Тракия”.  От  тогава  датират  и 

геоморфоложките проучвания на обекта. Част от резултатите от тях са обработени, но 

са представени само под формата на резултат от лабораторните анализи. Друга част от 

тях изобщо не бяха обработвани. Този „суров” материал позволи разглеждането на този 

обект в настоящата дисертация, въпреки че той вече не е експониран, тъй като южната 

му част се намира под пътното платно на магистралата.

Обектът  представлява  вкопано  светилище  –  рондел  (кръгли  праисторически 

земни  изкопи  и  заграждения)  от  РБЕ  (втора  ½  на  III хил.  пр.  Хр.)  Светилището  е 

унаследено от по-късен обект от IV – III век пр. Хр. 

Мястото,  на  което  е  разположено  светилището  Черна  гора  се  явява  вододел 

между  притоците  на  Марица  –  р.  Омуровска  и  р.  Текирска,  като  е  по-близо  до  р. 

Омуровска. Това е равнинна територия в непосредствена близост преди вливането на 

двете реки в Марица. Повърхността, в която се намират съоръженията е изградена от 

неспоени  наслаги  със  склонов  пролувиален,  а  в  дълбочина  и  алувиален  произход. 

Резултатите  от  анализите  показват,  че  русловите  материали  принадлежат  на  р. 
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Омуровска. Съвременното й русло се намира на 50 m западно от обекта, следователно 

руслото се е преместило преди периода на построяване на съоръженията (III хил. пр. 

Хр.), вероятно вследствие на тектонска активност. Районът е сеизмичен и понастоящем 

във връзка с активността на разломите от системата на Маришкия шев.

При геоморфоложките проучвания в района са опрбвани и описани 17 разреза, 

повечето  от  които  характеризират  вместващата  повърхнина.  3  от  профилите 

характеризират  антропогенните  съоръжения,  т.е.  в  тях  има  датирана  керамика  и 

характеризират  повърхностните  слоеве  след  заравняването  на  изкопите  на 

светилището.  Това  са  почвени  профили.  На базата  на  резултатите  от  тези  профили 

установихме, че почвите, образувани върху материалите от светилището са смолници, 

образувани повсеместно в този район върху стари речни и пролувиални материали. 
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Фиг. 23. Сравнение на резултатите от гранулометричния анализ на пласт под 

почвения хоризонт в различни профили от обект Черна гора

Повърхността, в която са вкопани раннобронзовите съоръжения представляват 

почвообразуващия  материал.  Обстановката  след  заселването  на  областта  се 

характеризира  от  съдържащите  културни  пластове  P3  1  и  P3  4.  Резултатите  от 

анализите  показват,  че изкопите,  част  от обекта  са  били запълвани от отлагания  от 

непостоянните  потоци  материал  от  околните  неспоени  наслаги.  Скоростта  на 

преотлагането на  този материал е  изчислена  на 0,11  cm/yr.,  тъй като  дебелината  на 

пласта между археологическите материали от РБЕ до КЖЕ е 210 cm.

След  заравняването  на  съоръженията  в  областта  е  започнала  спокойна 

седиментация  и  процеси  на  почвообразуване.  Като  цяло  тенденцията  в  процесите 

показва общо засушаване в разглеждания район. Сега реките Омуровска и Текирска 

представляват суходолия през периода на маловодие. В приустиевите им части обаче 
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водите на р. Марица подпират и навлизат по теченията на притоците. При висока вълна 

те наводняват околните територии и затова в тези участъци са построени диги, тъй като 

районът е гъсто заселен.

Разрез 1

КБЕ

РБЕ

Разрез 4

РБЕ

т. 4, Маршрут 2.1., 
Кашмирена яма

Фиг. 24. Сравнение на хоризонтите от профилите, съдържащи културни 

пластове от обект Черна гора

Като обобщение от палеогеографските проучвания на обект Черна гора (фиг. 26) 

може да  се  каже,  че  обектът  е  вкопан в  материали  от  старата  заливна  тераса  на  р. 

Омуровска. Акумулационното ниво, намиращо се на междудолинния рид между реките 

Омуровска и Текирска вероятно е образувано през по-топлата и влажна Атлантическа 

термофаза. Коритото на р. Омуровска в момента се е преместило спрямо материалите 

от терасата с 50 m на югозапад, вероятно в резултат от активни тектонски движения в 

района. 

Районът  е  сеизмично  активен  и  в  момента,  но  вероятно  събитието  на 

„преместването” на речното легло вследствие на вертикални движения е станало преди 

изграждането  на  обекта.  Доказателство  за  това  е  формирането  на  ембрионални 

ерозионни  системи  в  акумулационната  повърхнина  преди  установяването  на 

раннобронзовото светилище.
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Фиг. 26. Геоморфоложка схема на района на обект Черна гора II

Характерът на съоръженията предизвиква активни акумулационни процеси на 

преотлагане на по-стари неспоени материали посредством непостоянно течащи води. 
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„Пълнежът” на съоръженията е изграден от редуващи се наслаги на бурни и спокойни 

води  до  момента,  в  който  съоръженията  се  заравняват  по  естествен  път. 

„Консервиращият” обекта пласт представлява почва – смолница, развита върху същите 

тези алувиални и пролувиални материали. 

Въпреки  вариациите  в  климата  в  периода  на  Холоцена,  екзогенните  процеси 

като цяло свидетелстват за тенденция към засушаване в разглеждания район. До голяма 

степен то се дължи и на  човешката  дейност,  проявяваща се  чрез  пресушаването  на 

влажните зони, изсичането на горите и изкуственото остепняване на областта.

ІІІ.3. Обект Старосел

Обект Четиньова могила край гр. Старосел е проучена през 2000 г. от екипа на д-

р  Г.  Китов  –  ТЕМП  (Траколожка  експедиция  за  могилни  проучвания).  Могилният 

насип  покрива  няколко  съоръжения  –  храм,  с  представителна  фасада  и  кръгло 

помещение, в което не е открито погребение; ритуална клада, открита по-късно (2009 

г.)  от  екип  от  НИМ,  ръководен  от  д-р  Ив.  Христов,  голяма  елипсовидна  камера  – 

вероятно вана за винопроизводство.

Съоръженията са били покрити под могилен насип, ограден с каменна ограда 

(крепида),  а впоследствие могилата е донасипана,  като е покривала и крепидата.  На 

обекта не са провеждани досега геоморфоложки и палеогеографски изследвания.

Обект  Четиньова  могила  е  разположен  на  южния  склон  на  Средна  гора,  на 

ерозионно  стъпало  над  р.  Пясъчник.  От  напречния  профил  се  вижда,  че  това  е 

заравнена площадка, отделена от долинното дъно със склонов откос. Върху площадката 

няма запазени алувиални материали. 

Фиг. 33. Напречен профил на р. Пясъчник над гр. Старосел
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Около могилата проучванията доказаха елувиалният и делувиален произход на 

материала, а на местата на могилните насипи на Четиньова могила и Пейчова могила 

(могилният  й  насип  е  изцяло  разчистен)  се  наблюдават  твърдици  от  гнайс.  Тези 

изправени  скали  вероятно  са  имали  значение  за  древните  хора.  Това  ниво  е 

вилафранкско,  разпространено  на  надморска  височина  600-450  m в  подножието  на 

Средна  гора.  Образуването  му  е  във  връзка  със  засебяването  на  Горнотракийската 

депресия през кватернера. За изборът на място за храма говорят следващите анализи на 

терена. За изграждането на могилата е избрана площадка с незначителен наклон - 2-5°, 

което предполага лесното й заравняване. 

Фиг. 32. Карта на наклона на склоновете в района на Старосел

Склонът, на който е разположена могилата има експозиция юг-югозапад, което 

вероятно е свързано с предназначението на храма за ритуали, свързани със Слънчевия 
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култ. Самият вход също гледа на югозапад, което според изследователите е във връзка 

със зимното слънцестоене. 

Фиг. 34. Карта на експозицията на склоновете в района на Старосел

За  Четиньова  могила  от  особена  важност  е  видимостта  към  и  от  околните 

територии. От направения анализ на видимостта личи, че тя е особено добра в посока 

на  ниските  части  на  Горнотракийската  низина.  На север,  към по-високите  части  на 

Средна  гора,  тя  е  затруднена.  Тук  направихме  експеримент  с  маркирането  на  по-

съществените обекти от същата епоха (IV в. пр. Хр.) в околните територии. От анализа 

личи,  че  от  почти  всички  обекти  в  околността  Четиньова  могила  има  видимост. 

Изключение  прави  единствено  храмът  в  м.  Маньов  дол.  В  последните  години 

проучвателите на територията около Старосел изказват хипотеза за редица храмове от 
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рода на този в Четиньова могила, които покриват периметъра на цялата южна дъга на 

Средногорието. Въпрос на бъдещи проучвания е това да бъде доказано.

Фиг. 35. Схема на анализа на видимостта от Четиньова могила към околните 

територии

Друг  въпрос,  който  разглеждахме  по  отношение  на  Четиньова  могила  е 

произходът на наслагите по склона и сравнението им с тези от на могилния насип. Това 

беше провокирано от съмнения за различни материали, използвани за насипването на 

могилата. 

По  протежението  на  склона  преобладават  дефлукционните  процеси  на  бавно 

придвижване на материал. Процесът е ускорен в обезлесените участъци и в местата, 

където склоновете се пресичат от пътища. Наблюдават се:

• Ортогравитационни сипейни процеси; 

• Крийп;

• Ерозионни форми в затихнал стадий.
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За лабораторен анализ е взета проба от профил в крийп от склона в подножието 

на могилата.

За характеризирането на материалите от насипа е опробван профил в могилата, в 

който въз основа на разликите на цвета на наслагите са отделени два хоризонта. За по-

тъмния  долен  пласт  имаше  съмнения,  че  е  с  произход,  различен  ор  склоновите 

материали около могилата.  В пробата от него беше попаднал фрагмент от керамика, 

който беше определен от Д. Димитрова от ТЕМП като сива фина тракийска керамика – 

дъжка от чаша от IV в. пр. Хр.

Фиг. 38. Описание на разрез в Четиньова 

могила:

0-90  cm –  песъчлив,  жълтеникав 

(10YR6/4  -  light  yellowish  brown),  с 

изветрели  включения  чакъл  и  гравел 

(пегматити);  изветрели  in situ,  живи 

корени съвременна растителност (треви, 

храсти, дървета);

>90 cm – по-тъмен от горния (10YR4/4 - 

dark  yellowish  brown),  също  песъчлив, 

няма едри включения; 

При анализа на пробите от насипа се доказа пълно съвпадение на механичния и 

минерален състав на двете проби. Разликата в цвета се дължи на погребана органика в 

долния хоризонт – т.е. тази повърхнина е била експонирана за известно време, за да 

започнат в нея почвообразувателни процеси, а в последствие могилата е била повторно 

засипана.
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Фиг. 40 и 41. Резултати от гранулометричния анализ на проби от склона над 

Старосел и от насипа на Четиньова могила

Механичния състав на материалите от склона е по-глинест но това е обяснимо, 

предвид естествените процеси по протежението на склона и по-напредналия етап на 

почвообразуването. На същото се дължат и разликите в минералния състав. Като цяло 

обаче анализът на минералите показва една и съща подхранваща провинция – гнайсите 

разпространени в околността.

Табл. 8. 

Резултати от минераложки анализ на проби от склона над Старосел и насипът 

на Четиньова могила

минерали

разрез
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ат
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ир
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н

М
ус
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т

Ф
ел

дш
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т

К
ва

рц
Старосел - склон - 0,8 2,3 5,1 0,3 - 1,0 0,3 1,3 6,8 82,1

Насип на 
Четиньова могила

0,1 - 0,9 16,7 0,3 0,1 - - 0,6 7,4 73,9

Анализираните наслаги от склона и от насипа на Четиньова могила имат една и 

съща  подхранваща  провинция.  Тя  е  оснавната  скала,  която  изгражда  склона  и  се 

разкрива на дълбочина от 1 до 2,5  m в изследваната част. От друга страна, скалните 

твърдици,  образуващи  корнизи  по  склоновите  стъпала,  и  сега  също  подхранват 

склоновите  процеси,  които  са  крийп  и  делувиален  смив.  Разликата  в  механичния 

състав,  в  минераложкия  състав  и  цвета  се  дължат  на  по-напредналите  процеси  на 

хумусообразуване  в  естествените  склонови  материали.  За  насипа  са  използвани 

песъчливи  наслаги  от  по-голяма  дълбочина,  в  сравнение  с  характеризираните 

повърхностни склонови материали. 
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Петрографският състав на по-едрите късове, като цяло песъчливия характер на 

наслагите  в  района  и  вида  на  минералите  потвърждават  това,  че  за  могилата  е 

използван материал от склона. Независимо че има разлика в цвета на двата хоризонта 

от  Могилата,  те  напълно  съвпадат  по  механичен  и  петрографски  състав.  По  всяка 

вероятност  тук  става  въпрос  за  повторно  насипване  на  Могилата.  Попадналата  в 

пробата  от  пограбаната  почва  керамика  от  IV в.  пр.  Хр.  ни  кара  да  заключим,  че 

вероятно  храмът  е  бил  под  могилен  насип  още  от  времето  на  съществуването  си. 

Повторно  засипване  на  храма  е  станало  след  известно  време,  необходимо  за 

образуването  на  плитък  хумусен  хоризонт.  Вторият  насип  вече  е  имал  по-големи 

размери и е обхващал и крепидата, тъй като при откриването на храма крепидата не е 

била експонирана.

ІІІ.4. Обект Жаба могила

Жаба могила край гр. Стрелча също е проучван от д-р Г. Китов през 1979 г. Под 

могилата  е  открита  гробница-мавзолей,  както  и  по-ранно  съоръжение  с  култови 

функции.

Фиг. 47. Напречен профил на Стрелчанското понижение

Обект Жаба могила е разположен в Стрелчанското понижение. Използваме този 

термин, тъй като не сме съгласни с твърдението на Д. Канев, за вътрешнопланинско 

котловинния характер на тази форма. В морфоструктурно отношение тя отговаря в по-

голяма степен на дефиницията за долинно разширение на р. Стрелчанска Луда Яна. В 

предвид ниския вододел между нейната долина и долината на р. Калаващица (приток 

на  река  Пясъчник)  обаче  (както  се  вижда  от  геоморфоложкия  профил  –  фиг.  47) 

смятаме,  че  това  понижение  обхваща  и  долинното  разширение  на  р.  Калаващица. 

N
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Същата се всича по-интензивно и долинното й дъно се намира по-ниско от това на 

Стрелчанска  Луда  Яна.  Следователно  в  бъдещото  развитие  на  територията  има 

тенденция за пиратерия на Стрелчанска Луда Яна в посока на басейна на р. Пясъчник.

Местоположението на Жаба могила е доста необичайно, тъй като могилите от 

този период по южните склонове на Средна гора имат преобладаващо южно изложение 

и са строени на подножни стъпала, както е случаят с Четиньова могила. Според всички 

изследователи  на  подмогилни  сакрални  обекти,  тяхното  местоположение  винаги  е 

подбирано като ключово за околните територии, но няма доказани критерии по какви 

признаци става това. Само натрупването на достатъчен фактологически материал би 

помогнал да се разреши този проблем.

Фиг.52. Схема на анализ на видимостта в околността на Жаба могила (с акцент 

върху м. Турчинов камик)

Могилата има добра огледност към и от околните склонове. По долината на р. 

Стрелчанска Луда Яна могилата се вижда на разстояние над 8 km. Местоположението й 

на ниския вододел обуславя и това, че към и от могилата има видимост на над 3-5 km в 

Турчинов камик
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долината на р. Калаващица. На южния склон на Елшишки рид (към вр. Огледалото) 

видимост има само от склоновете с южно изложение, а от северния склон на Добри дял 

– от тези със северно изложение на разстояние до 2  km. От направеният анализ на 

видимостта бихме могли да заключим, че Жаба могила е била обвързана в по-голяма 

степен с южните склонове и обектите по тях.

Фиг. 48. Карта на наклона на склоновете в района на Жаба могила

Жаба могила е построена на сравнително равен участък на терен с наклон 2-5°, 

което позволява  лесното  стабилизиране  на  насипа  и  необходимост  от  съвсем малко 

заравняване на естествената повърхност. Тя е позиционирана по такъв начин, че достъп 

до нея има и от двете долини, а в същото време е достатъчно отдалечена от речните 

прииждания.  Материал  за  изграждането  на  съоръженията  в  нея  е  взет  от  околните 

склонове, а материалът за насипа е взет от изравняването на терена – това е почвата в 

околността. Около самата могила има ров, остатъци от който са заблатени и са дали 
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името на могилата. Вероятно той е образуван в резултат от изземването на материали за 

насипа.

Експозицията  на  терена,  на  който  е  построена  могилата  е  север-северозапад. 

Това е експозицията и на цялото вододелно пространство между реките Стрелчанска 

Луда Яна и Калаващица. Това обяснява и по-добрата видимост на обекта от южните 

склонове. Тъй като това съоръжение е било първото построено в могилата, можем да 

заключим, че светилището е обслужвало земите на север от него. Според Г. Китов това 

светилище е използвано за крематориум и затова допускаме че свещенослуженията са 

били  ориентирани  на  запад-северозапад  -  към  залеза,  а  не  към  изгрева,  както  е  в 

Старосел. 

Фиг. 53. Карта на експозицията на склоновете в района на Жаба могила

Относно  съвременните  процеси  в  областта  около  могилата  е  наблюдаван 

участък, разположен на склоново стъпало над долинното разширение на Стрелчанска 

Луда  Яна  при  вр.  Огледалото  и  прилежащия  му  западен  склон.  По  склоновете 

преобладават процеси на изветряне в билните части и площно и линейно изнасяне на 
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материал  към  акумулационните  участъци.  Процесите  са  по-активни  в  обезлесените 

участъци  и  на  местата,  където  склонът  се  сече  от  пътища.  При  вр.  Огледалото  е 

измерена  скорост  на  площно  изнасяне  на  материал  от  1,8  cm/yr (за  период  на 

наблюдение – 1 календарна година).

IV.  ПАЛЕОГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА ЗАПАДНА ГОРНА ТРАКИЯ ЗА 

ПОСЛЕДНИТЕ 6000 ГОДИНИ

Относно  палеогеографското  развитие  на  цялата  разглеждана  територия  е 

използвана хроностратиграфската схема на подялбата на холоцена на Божилова от 1986 

г. В обектите, които разгледахме има данни за период до 6000 години назад, т.е. това е 

периода на Горния Атлантик, когато е отбелязан климатичния оптимум за холоцена. 

Тогава (по палиноложки данни) температурите в нашите ширини са били с 2-2,5° по-

високи от съвременните. Повишението на средногодишната температура е свързано и с 

увеличаването на влажността, а оттам на количеството на валежите и следователно и на 

водните количества в реките.  Това се потвърждава от данните от седиментоложките 

проучвания на обекти Пистирос и Черна гора. Както се вижда от резултатите, и двата 

обекта са разположени върху материал, свидетелстващ за по интензивни речни течения. 

Долините на реките  са представлявали акватории,  простиращи се на пространства  с 

пъти по-големи от съвременните.

По  палеоботанични  данни  в  началото  на  бронзовата  епоха  е  започнало 

чувствително  захлаждане  и  относително  засушаване.  Като  цяло  периодът  на 

Суббореала се характеризира с редуване на затопляния и застудявания, продължили до 

3000 г.  BP. Тези промени се отразяват на седиментния запис в разглежданите обекти 

Пистирос и Черна гора. Наслагите не образуват дебели хоризонти с различия помежду 

им,  като  преобладават  процесите  на  плоскостен  смив  и  спокойна  акумулация  на 

алувиален материал. В разглеждания период трябва да се отчете все по-интензивното 

антропогенно въздействие на местно и локално равнище, изразяващо се в обезлесяване 

на склоновете и промени на естествения терен. Тези промени се отразяват и на по-

интензивните процеси в обект Черна гора, свързани с изкопните съоръжения.
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Табл. 11.

Хроностратиграфска подялба на холоцена (по Божилова, Е., 1986)
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Долният Субатлантик (3000 г.  BP) е сравнително хомогенен етап в климатично 

отношение  и  температурите  са  били  подобни  на  съвременните.  Тогава  се  формира 

съвременния растителен комплекс, като се установяват днешните растителни пояси и 

горната граница на гората. Това означава и засебяването на съвременните екзогенни 

процеси.  За  този  период  е  осезаемо  засилването  на  антропогенната  дейност.  През 

Субатлантика са отделени няколко климатични флуктуации,  свързани с Викингската 

термофаза  (VIII-XIII в.)  и криофазата  Фернау (XIV-XIX в.).  Смятаме,  че именно по 

време на Викингския интервал е отнесена част от обект Пистирос. През този период 

средногодишните температури в нашите ширини са превишавали с до 2° съвременните. 

Това е свързано и със значителното овлажнение и повишаване на водните количества 

на  реките.  В комбинация  с  обезлесяването  на  околните  склонове,  това  е  довело до 

значително увеличаване на твърдия отток. За наводнения от този период свидетелстват 

всички сондажи и профили в обект Пистирос.

Следва  период  на  по-спокойна  акумулация  със  захлаждането  през  късното 

средновековие – обстановка, която е характерна и за днешния етап.
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Основните  укрепителни  и  отводнителнии  мероприятия  в  Горнотракийскта 

низина  датират  от  средата  на  XX в.  Тогава  са  коригирани  речните  канали  и  са 

отводнени  (пресушавани)  влажните  зони.  Във  връзка  с  настъпващата  термофаза  от 

началото на  XX в. (Топлийски, 2006), ускорена в известна степен от т.нар. парников 

ефект,  както и от занемаряването на регулиращите оттока съоръжения,  все по-често 

ставаме  свидетели  на  наводнения  в  долината  на  р.  Марица.  Във  връзка  с  това  е 

необходимо подробно изучаване на естествените процеси в областта за взимането на 

адекватни мерки за предотвратяване на рисковите явления. Изучаването на природния 

комплекс  в  минали периоди е неделима  част  от  изясняването  на  неговия генезис  и 

динамика за настоящия момент, както и за целия холоценски период.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящото изследване е плод на обработка, анализ и синтез на резултатите от 

няколкогодишни  интердисциплинарни  проучвания  на  археологически  обекти.  В 

България те стават популярни след 80-те години на XX в., когато за първи път д-р М. 

Домарадски провежда разкопки на древния град Пистирос до гр. Септември с т.нар. 

неконвенционален  подход  в  археологията.  Натрупването  на  значително  количество 

данни за строежа на наслагите в района на западната част на Горнотракийската низина 

е в основата на изясняването на нейното развитие след последния ледников период – 

време, в което се развива човешката цивилизация. В акумулационна низина, каквато е 

Горнотракийската, се съхранява седиментния запис на събитията, случили се в и около, 

преди,  по  време  и  след  съществуването  на  археологическите  обекти,  т.е.  тяхното 

разкопаване и изучаване е възможност за изследването на неспоените кватернерни и 

холоценски седименти. Културните пластове носят информация за времето на отлагане 

на наслагите и се използват за времеви репер в стратиграфската им подялба. В същото 

време акумулираният материал носи информация за интензивността и динамиката на 

екзогенните  процеси,  което  дава  отговор  на  въпроси  за  катастрофични  явления  в 

рамките  на  обекта,  както  и  за  природната  обстановка  като  цяло  по  време  на 

съществуването му. 

В  течение  на  20  години  геоморфоложки  и  палеогеографски  проучвания  на 

археологически  обекти  е  разработена  методика,  по  която  е  работено  на  различни 

обекти и в резултат на която са получавани (и сега също) резултати, приложението на 

които е както в археологията, така и в геоморфологията и седиментологията. Същата 
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методика е приложена и в настоящето изследване.  Тя включва теренни проучвания, 

както и седиментоложки лабораторни анализи.

Въз основа  на направените  проучвания и  анализи за  избрани археологически 

обекти в Западна Горна Тракия са направени следните изводи:

1. Относно палеогеографското развитие в района на древния град Пистирос  

до гр. Септември: 

Селището се е намирало на брега на р. Марица или неин основен ръкав. Това е 

било негово стратегическо предимство, тъй като местоположението му е осигурявало 

достъп до единствения воден път до Долна Тракия. Левият по-висок бряг, на който се е 

намирал градът и в момента е по-стабилен и защитен от прииждания в сравнение с 

десния. Градът не е бил унищожен от природен катаклизъм (наводнение, селеви поток, 

земетресение) по време на съществуването си. Той е бил обаче в близост до един от 

основните  и най-големи ръкави на реката.  Това би могло да е причина за нейното 

използване през тракийско време като транспортна артерия. Става въпрос за пренасяне 

на малки обеми от товари. Остава открит въпроса за плавателността на р. Марица в 

тази част. Считаме, че са необходими още данни от дълбоки сондажи по течението на 

реката, които подробно да анализират седиментите. Територията на изток от града до 

днешния град Септември е била заблатявана в резултат  от прииждания на водите и 

фуркирането на руслото. 

Според получените  данни от  геоморфоложките  профили в  рамките  на  града, 

част от Пистирос е била отнесена при речно прииждане (или прииждания) през периода 

на Ранното Средновековие. Той съвпада с. втория климатичен оптимум за Холоцена – 

Викингския интервал. Вероятно по това време склоновете на околните планини са били 

обезлесявани вследствие на засилената антропогенна дейност. Това, от своя страна е 

довело до по-интензивни процеси на изветряне и денудация. Следите от приижданията 

на реките личат ясно в наслагите, но същевременно поройните течения отнасят част от 

седиментния запис на предходните периоди. 

След периода на затопляне през Ранното Средновековие започва сравнително 

спокойна обстановка на седиментоотлагане с преобладаване на склоновата акумулация 

на  левия  бряг  и  речната  (руслова  и  поймена  фация)  на  десния.  Тогава  в  споро-

поленовите спектри за територията на България е маркирано застудяване, продължило 

от Късното Средновековие до края на XIX в. 

Река Марица продължава да има непостоянен режим често излиза от коритото 

си и мени положението на руслото си, разделя се на ръкави, образува временни острови 
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и  заблатявания  край  бреговете  си  до  50-те  години  на  ХХ  в.  От  тогава  датират 

корекциите на руслото и построяването на система от отводнителни канали и диги. 

Нерядко  обаче  реката  къса  дигата  по време  на  периодите  на  пълноводие,  тъй  като 

дигата  я  измества  към по-високия ляв бряг.  Освен,  че къса  дигата,  намираща се  на 

мястото на старото й русло на десния бряг, реката подмива и руши левия бряг.

2. Относно  палеогеографското  развитие  в  района  на  обект  Черна  гора,  

Чирпанско: 

Обектът е вкопан в речни материали от старата заливна тераса на р. Омуровска. 

Акумулационното ниво, намиращо се на междудолинния рид между реките Омуровска 

и Текирска вероятно е образувано през по-топлата и влажна Атлантическа термофаза. 

Съвременното  русло  на  р.  Омуровска  се  намира  на  50  m на  югозапад  спрямо 

материалите от терасата. Причина за това вероятно са тектонски движения по разседи 

от системата на Маришкия шев. Районът е сеизмично активен и в момента, но вероятно 

събитието на „преместването” на речното легло вследствие на вертикални движения е 

станало  преди  изграждането  на  обекта.  Доказателство  за  това  е  формирането  на 

ембрионални ерозионни системи в акумулационната повърхнина преди установяването 

на  раннобронзовото  светилище.  Характерът  на  съоръженията  предизвиква  активни 

акумулационни процеси на преотлагане на по-стари неспоени материали посредством 

непостоянно  течащи води.  „Пълнежът” на съоръженията  е  изграден от  редуващи се 

наслаги  на  бурни и  спокойни води до момента,  в  който  изкопите  се  заравняват  по 

естествен път. „Консервиращият” обекта пласт представлява почва – смолница, развита 

върху същите тези алувиални и пролувиални материали. 

Обектът  показва  голямо разнообразие  от  хоризонти  с  различен  запълнител  и 

включения. Прави впечеталение и малката дебелина на хоризонтите. Данните ни дават 

основания да считаме, че светилището е било в близост до разливане на Омуровска, 

което  е  имало  характер  на  езеро,  играещо  ролята  на  ерозионен  базис  на  всички 

временни  потоци.  Вероятно  нивото  на  езерото  е  предизвиквало  както  всичане  на 

потоците, така и акумулация на наслагите им. Ситуацията е била динамична (наличие 

на множество хоризонти с незначителна дебелина и предимно песъчлив запълнител) 

заради слабата споеност на наслагите.  В този смисъл ние считаме, че територията е 

била благоприятна за временно обитаване или (както е в този случай) за светилище – 

рондел.

Въпреки  вариациите  в  климата  в  периода  на  Холоцена,  динамиката  на 

екзогенните процеси като цяло сочи тенденция към засушаване в разглеждания район. 
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До  голяма  степен  то  се  дължи  и  на  човешката  дейност,  проявяваща  се  чрез 

пресушаването на влажните зони, изсичането на горите и изкуственото остепняване на 

областта.

3. Относно преобладаващите процеси по южните склонове на Средна гора:

По склоновете на планините  преобладават  дефлукционните процеси на бавно 

придвижване  на  материал,  както  и  процеси  на  линейна  ерозия,  които  водят  до 

образуването на ембрионални ерозионни форми. Процесите са ускорени в обезлесените 

участъци и там, където са прекарани пътищата. В такива места се наблюдава скорост на 

изнасяне на материала от 1,8 cm/yr. (данните са за една година наблюдения в района на 

вр. Огледалото североизточно от гр. Стрелча). 

4. Относно произхода на материала за могилния насип на Четиньова могила  

до Старосел: 

Анализираните наслаги от склона и от насипа на Четиньова могила имат една и 

съща  подхранваща  провинция.  Тя  е  основната  скала,  която  изгражда  склона  и  се 

разкрива на дълбочина от 1 до 2,5 m в изследваната част от склона. Независимо че има 

разлика в цвета на двата хоризонта от Могилата, те напълно съвпадат по механичен и 

петрографски състав. По всяка вероятност тук става въпрос за повторно насипване на 

Могилата. Попадналата в пробата от пограбаната почва керамика от  IV в. пр. Хр. ни 

кара да заключим, че вероятно храмът е бил под могилен насип още от времето на 

съществуването  си.  Повторно  засипване  на  храма  е  станало  след  известно  време, 

необходимо за образуването на плитък хумусен хоризонт. Вторият насип вече е имал 

по-големи  размери  и  е  обхващал  и  крепидата,  тъй  като  при  откриването  на  храма 

крепидата не е била експонирана.

В настоящата разработка резултатите от теренните и лабораторни проучвания 

на  археологически  обекти  за  първи  път  са  обработвани  посредством  географска 

информационна  система.  Подобни  изследвания  следва  да  бъдат  прилагани  както  в 

началото, така и в края на археологическите и геоморфоложките проучвания. Когато те 

предхождат полевите проучвания,  резултатите от тях спомагат за  по-целенасочените 

теренни изследвания. 

5. При обекти, на които предстоят интердисциплинарни изследвания особено 

важен  е  анализът  на  местоположението им,  тъй  като  това  е  основна 

характеристика  на  функцията  на  обекта.  Този  анализ  е  извършен  в 

настоящото  изследване  на  обектите,  в  които  досега  не  са  правени 

геоморфоложки  и  палеогеографски  проучвания  –  Жаба  могила  до  гр. 
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Стрелча и Четиньова могила до гр. Старосел.  На базата на тези резултати 

беше направено следното обобщение:

За  двете  могили  е  търсен  сравнително  равен  (2-5о)  участък,  който  да  има 

максимална видимост към и от околните територии. Съоръженията в двата обекта са с 

различни функции, както и с известна разлика във възрастта, което вероятно обяснява 

разликите  в  експозицията  на  входа  на  храмовете  в  тях.  От  направения  анализ  на 

видимостта заключаваме, че храмът в Жаба могила може би е обслужвал територията 

по южните склонове на Средна гора.  Видимостта  към и от Четиньова могила е по-

голяма  от  юг,  следователно  храмът,  разположен  в  нея  вероятно  е  обслужвал 

територията в Горнотракийската низина на юг от Средна гора.

Палеогеографските  изследвания  на  археологически  обекти  са  част  от 

геоморфоложките изследвания от 20 години насам, но за първи път те биват използвани 

за разработването на палеогеографска или геоморфоложка теза. Причина за това е, че за 

получаването на достатъчно данни за това е необходим относително дълъг период за 

теренни  и  лабораторни  изследвания,  в  които  се  натрупват  достатъчно  количество 

данни. Археологическите разкопки могат да продължат десетки години и да обхванат 

различни части от обектите.  В същото време интердисциплинарните  изследвания са 

ресурсоемки и  при липса  на  финансиране  трудно  се  осъществяват.  Не на  последно 

място е и желанието и разбиранията на археолозите да използват неконвенционалния 

подход при разкопките на обектите. В този смисъл, геоморфоложките проучвания на 

археологическите обекти се зараждат именно от необходимостта на археологическата 

наука от тях. 

Резултатите,  постигнати  в  настоящия  дисертационен  труд  са  базирани  на 

палеогеографски и геоморфоложки проучвания на археологически обекти с различна 

степен на изученост. Тъй като достъпа до обектите е основно условие за техния избор, 

това  наложи  прилагането  на  установената  методика  от  етапа  на  първоначалните 

проучвания (при обекти Жаба могила и Четиньова могила) до етапа на реконструкция 

(при обекти Пистирос и Черна гора). 

Авторството в настоящото изследване може да се подчертае от следните научно-

приложни приноси:

1. Направени са  палеогеографски  реконструкции на  природната  среда  на  емпорион 

Пистирос и Черна гора  II във времето на тяхното съществуване.  За обекти Жаба 

могила и Четиньова могила природната среда в миналото е анализирана във връзка 
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с  избора  на  местоположението  на  светилищата  –  нещо,  което  играе  определяща 

роля  при  този  вид  обекти,  както  и  е  доказан  със  седиментоложки  анализи 

произходът на наслагите в техните насипи. 

2. Извършената реконструкция на избраните археологически обекти е  направена на 

базата на набор от методи, организирани в методика,  подходяща за изучаване на 

археологически обекти. 

3. Тъй  като  използваният  подход  е  морфолитогенетическият,  изследванията  в 

настоящото  проучване  представляват  принос  за  комплексните  геоморфоложки  и 

палеогеографски проучвания  за  природната  среда в  района на западната  част  на 

Горнотракийската низина. 
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