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А. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Актуалност на темата. Морфогенетичните процеси са важно свидетелство за 

развитието на релефа на дадена територия, а взаимодействието между тях определя 

динамичното състояние на геоморфоложките комплекси. Изучаването им допринася 

за оценката на възможните модели в еволюцията на релефа – периодичното 

изравняване и формиране отново на геоморфоложки форми с различен знак 

(Уфимцев др., 1994) и така нареченото унаследено развитие в концепцията на 

Худяков (1972). Развитието на релефа е една от най-интересните и сравнително 

слабо засегнати теми в геоморфологията (Ласточкин, 1991, Тимофеев, 2004 и др.). 

Активното протичане на склоновите и флувиалните процеси създава 

геоморфоложки риск, което е допълнително основание за тяхното изследване. 

Актуалността на темата произтича още от сравнително слабата изученост на 

морфогенезата в крайграничните планини Малешевска и Огражден.  

Обект и предмет на изследването. Обект на дисертационната работа са 

планините Малешевска и Огражден в границите на Република България – район, 

определен по морфоложки и структурно-тектонски признаци. Предметът на 

изследване е развитието на релефа през неогена и кватернера, отразено в 

морфодинамичните екзогенни процеси, формите и наслагите, свързани с тях.  

Цел и задачи на изследването. Целта на настоящото изследване е анализа на 

неоген-кватернерното развитие на релефа в планините Малешевска и Огражден. За 

реализирането на поставената цел се решават следните задачи: 

 Разкриване на типа на денудационните процеси през неогена и кватернера 

чрез дебелината и вида на наслагите, развити върху денудационните 

заравнености. 

 Характеризиране на типовете склонови процеси и степента на риск от 

тяхната проява. 

 Установяване на динамиката на флувиалните процеси и класификацията на 

формите, образувани от тях. 

 Разкриване на териториалните закономерности на морфодинамичните 

процеси. 

 Съставяне на тематични карти и модели. 

Граници и териториален обхват. Изследваният район обхваща източните части 

на Огражден и Малешевска планина на територията на Република България (фиг. 1). 

Той е ограничен на север от планината Влахина чрез дълбоко всечената разломна 

долина на р. Сушицка и нейния приток Голямата река. Източната граница се 

маркира от долината на р. Струма, която отделя изследваната територия от Рило-

Родопската зона. Южната граница, подобно на северната и източната, е ясно 

изразена и се определя от долината на р. Струмешница, която отделя Огражден от 

Беласица. Западната граница няма морфоложка обусловеност. Тя е определена 
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изкуствено и съвпада изцяло с държавната граница между Република България и 

Република Македония. В тези си очертания районът заема площ от 858 km
2
.  

Преглед на проучванията. Изследваният район е един от най-слабо изучените 

части от територията на България в геоморфоложки план, причина за което е 

неговото разположение в крайграничните райони, които за дълъг период от време 

имат статут на ограничен достъп. Двете планини са по-детайлно изследвани в 

геолого-тектонско отношение и много слабо в геоморфоложко. 

Първите геоморфоложки изследвания принадлежат на Радев (1933) с анализиране 

на епигенетичните проломи по течението на р. Струма. В последствие Гълъбов и др. 

(1962) описват речните тераси на р. Струма между Кресненския и Рупелския 

пролом. Геоморфоложка характеристика на Огражден представят Захариев и Мишев 

(1955) на базата на комплексна експедиция, а на Осогово-Беласишката планинска 

група – Гълъбов и др. (1949). Неотектонските нива в басейна на Средна Струма са 

проучвани от Връблянски (1970). Морфотектонски изследвания в Югозападна 

България са правени от Канев (1968, 1971, 1976), а на съвременния етап 

геодинамиката и неогенско-кватернерната палеогеография на Средна Струма е 

разкрита от Стоянов и Цанков (2000, 2005). 

Апробация. Дисертационният труд е обсъден на проведен семинар и разширено 

заседание на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология” при Геолого-

географския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” на 

08.02.2011 г. 

Обем и структура на дисертационния труд. Обемът на дисертационния труд е 

154 страници, в които са включени 17 таблици, 40 фигури, 25 снимки, 6 страници 

цитирана литература и 17 страници приложения. 

Изложението е структурирано в следните глави: 

Увод – 5 стр. 

1. Фактори за развитието и проявата на морфогенетичните процеси – 21 стр. 

2. Методи на изследване и ключови участъци – 13 стр. 

3. Анализ на морфодинамичните процеси и форми – 83 стр. 

3.1. Денудационни процеси и заравнени повърхнини – 15 стр. 

3.2. Склонови процеси и форми – 38 стр.  

3.3. Флувиални процеси и форми – 24 стр. 

3.4. Териториални закономерности и локална спецификация на 

морфодинамичните процеси – 6 стр. 

Изводи – 2 стр. 

Литература – 6 стр. 

Приложения – 17 стр. 
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Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

ГЛАВА I. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРОЯВАТА НА 

МОРФОГЕНЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ  

1.1. Литоструктурни и ендодинамични  

Скалните комплекси и тектонските процеси са едни от най-важните фактори за 

развитието на релефа и протичането на морфогенетичните процеси. Планините 

Малешевска и Огражден са изградени преобладаващо от биотитови и двуслюдени 

гнайси и мигматити с прослойки от амфиболити и лептинити – високостепенни 

метаморфни скали на Гнайсово-мигматитовият комплекс от Огражденската 

надгрупа, заемащи над 60 % от територията. Кристалинният фундамент на областта 

е стар масив, консолидиран през докамбрийско време според публикациите през 

втората половина на двадесети век. Геохроноложките изследвания през последните 

10 години, основани на изотопни методи, налагат нови схващания за възрастта на 

тези скали, според които средната протолитна възраст на метагранитите от 

Огражденската единица е камбрий – ордовик (Zidarov et al. 2004, 2007, 2009, 

Himmerkus et al. 2009, Macheva et al. 2006). В областта освен Огражденската 

надгрупа се разкриват още и други лито- и хроностратиграфски единици и магмени 

тела, заемащи малко над 10 % от територията – Игралищенски и Нкудински плутони 

с долнотриаска възраст (Zidarov et al. 2004), Кресненски и Брезнишки гранитоидни 

плутони с късноалпийска (еоценска) възраст (Зидаров, 2009),  палеогенски и 

неогенски седиментни и вулкански скали и кватернерни седименти. В изследвания 

район преобладават киселите скали – 80 % от територията. Неогенските седименти в 

оградните седиментационни басейни са поделени от Kojumdgieva et аl. (1982) на 4 

свити, отнасящи се към 3 седиментационни цикъла, маркиращи етапите на 

тектонска активизация на Огражденско-Малешевския блок: I цикъл – среден 

миоцен–сармат; II цикъл – горен сармат–меот; III цикъл – понт–дак. 

Плейстоценските и холоценските седименти са представени от делувиални, 

пролувиални и алувиални наслаги и образувания, които достигат голяма мощност в 

подножията на склоновете и устията на реките.  

В тектонско отношение областта се характеризира с рязък контраст на два 

структурни плана, отдалечени във времето (фиг. 1.3). Първият засяга 

високометаморфния фундамент и е резултат главно на пластични нагъвателни 

деформации във високотемпературни условия. Вторият е късноалпийски и е 

резултат на движения с разломно-блоков характер (Загорчев и др., 1991). В резултат 

Огражденският блок има сложен гънков строеж (без Крупнишкия плутон). 

Несъгласно спрямо този гънков стоеж са внедрени гранитоидите.  

Развитието на Огражденския блок е част от това на големия Сръбско-Македонски 

масив и е свързано с проявата на екстензионни структури от типа на полегатите 

разседи (разломи на отделяне – detachment faults). По тях възникват едностранни 

грабени, един от които е Струмският басейн, представляващ естествена граница 
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между Пиринския и Огражден-Малешевския блок (Dinter & Royden, 1993; Dinter, 

1998; Иванов, 1998; Burchfiel et al., 2003, 2008; Georgiev et al., 2010). 

Неотектонските разломно-блокови движения, изразени чрез големите разломни 

зони и разломите в областта, очертават и Струмешнишкия грабен. Те водят до 

издигането и осушаването на цялата област и последвалото редуване на етапи на 

планация с  тектонски активизации, формиращи неогенските денудационни 

заравнености (Загорчев и др., 1991, 1993). Вертикалните земекорни движения са 

най-интензивни в началото на плейстоцена, когато става и най-пълното 

диференциране на Струмската грабенова система с увличане на Кресненския хорст в 

издигане. Разсядането продължава и през кватернера с движения по Крупнишкия 

разлом (Загорчев и др., 1971).  

Формирането на Лебнишката разломна система започва с интензивното блоково 

разчленяване на областта на границата миоцен-плиоцен според Дилинска и др. 

(1986), в резултат на което е оформено вътрешнопланинско понижение по дължина 

на Лебнишкия разлом между Огражденския свод и Малешевския хорст със 

сравнително спокойно развитие през неогена и монолитно издигане през плиоцен-

кватернера. На територията на Република Македония това вътрешнопланинско 

понижение е особено добре морфоложки изразено в района на селата Дворище и 

Ратево.  

Развитието на релефа на съвременния етап се контролира главно от позитивните 

земекорни движения и активността на разривната тектоника. Изследваният район, 

като част от Югозападна България (с малки изключения), се издига с +2 mm/год 

(Канев, 1968).  

Всеобхватната тектонска активизация в края на сармата и през меота (преди около 

13 млн. г.) е довела до разкъсването на съществувалия тогава морски басейн и 

проникване на морето на север в Егейския регион (Балтаков, 2003, Недялков и др., 

2004). На север от него са били образувани по-големи или по-малки заливи, лагуни, 

лимани и сладководни езера по Вардарската и Струмската разломни зони. Остатъци 

от този езерен етап са открити по време на теренните изследвания върху 

младолевантийската денудационна заравненост в Малешевска планина. 

1.2. Климатични фактори 

Екзогенната литогенеза е под прякото подчинение на климатичните условия. 

Въздействието на температурата на въздуха и валежите се открива във вида, цвета и 

дебелината на седиментния материал. Климатът в изследвания район е определен 

като преходно-средиземноморски (Събев и др., 1959, Рачев и др., 2003). Наблюдават 

се някои вътрешнорегионални различия – с около един градус са по-ниски 

средномесечните минимални температури на въздуха през есенните месеци 

(септември, октомври и ноември) и с около 100 mm/год е по-голяма сумата на 

валежите в станция Петрич в сравнение с Кресна и Сандански, което вероятно е 

свързано с особеностите на релефа.  
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С голям ефект върху съвременните ерозионни процеси са максималните 

денонощни валежи, които в изследвания район често надвишават с пъти 

средномесечните количества. С тяхната проява е свързано засиленото образуване на 

ровини и голямата активност на рисковите геоморфоложки процеси по южните 

наветрени склонове на Огражден и проявата на опасни поройни явления. 

1.3. Хидроложки фактори 

Речните води са важен фактор за образуването на акумулационни форми на 

релефа и за динамиката на ерозионните геоморфоложки процеси. Реките, които 

отводняват изследвания район са част от речната система на р. Струма и нейния 

голям приток – р. Струмешница. От тях главни са високоразрядните притоци на 

Струма – р. Лебница (от 5-ти порядък), реките Брезнишка, Цапаревска и Седелска, 

които са от 4-ти порядък и третопорядъчните Дивилска и Будилска реки, реките 

Войче, Рибник и Реката. По-големи притоци на р. Струмешница са Долнорибнишка 

река (от 2-ри порядък) и р. Градешница (от 4-ти порядък). В настоящото изследване 

за начало на р. Лебница е приета Дворищенска река, която е от по -висок (4-ти) 

порядък, има по-голяма дължина и маркира границата на планинските 

морфоструктурни единици на територията на Република Македония (Иванова и др., 

2009). Нейната хидрографската структура се формира от притоците Клепалска, 

Раздолска, Иванска и др. (на територията на България), и Циронска, Превалска, 

Еленска реки (на територията на Македония) и др. Тези реки образуват речна мрежа 

с гъстота между 1.0 и 1.5 km/km
2
 (Хидроложки атлас на НРБ, 1964) и с различна 

планова конфигурация. С по-добре развита хидрографска мрежа са северните 

изложения на склоновете и в двете планини и западните на Огражден.  

Реките протичат през дълбоко всечени долини. По-голямата част от флувиалните 

системи в юг-югоизточната част на района са от нулев порядък и представляват 

суходолия, които при обилни дъждове придобиват пороен характер поради 

стръмните и оголени склонове. В структурата на повърхностния отток доминират 

течните валежи. В отточния режим се откроява зимно-пролетно пълноводие, по 

време на което се оттичат 70-80 % от общия годишен отток на реките. Средният 

брой на речните прииждания през годината е голям – 40-50 и се случват предимно 

през зимата. Речните басейни на почти всички реки са слабо залесени (фиг. 1.7). При 

тези условия в тях се ускорява повърхностния отток и се увеличава количеството 

наноси, които постъпват във водните течения.  

1.3. Почвено-растителни фактори 

Влиянието на почвите и растителността върху интензивността на екзогенните 

процеси е в съчетание с наклоните на склоновете. В почвено-ботаническо 

отношение Захариев и др. (1955) поделят изследвания район на две зони: до 700-800 

метра надморска височина – зона на дъба и канелените горски почви и над 800 

метра – зона на бука и бора и на кафявите горски почви. Широко разпространени 

почви в района са още плитките почви – регосоли и ранкери. Планините 

Малешевска и Огражден са едни от най-слабо залесените планински земи в 
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България. Склоновете на дълбоко всечените речни долини на големи площи са 

почти обезлесени с отнесена почвена покривка, като на места се показва направо 

основната скала.  

1.4. Антропогенни фактори 

Склоновете на Огражден и Малешевска планина, особено в техните по-ниски 

части, са подложени на антропогенен натиск с различна интензивност в исторически 

план. С най-голям ефект за ерозионните процеси са често повтарящите се голи сечи, 

клоносечене и главосечене, както и разширението на работните земи. Посочените 

дейности предизвикват процес на деградиране и опорояване на терена. В резултат от 

силната антропогенна намеса, около 74 % от територията на Малешевска планина и 

Огражден представляват голи терени, редки гори или храсти. Горската 

растителност, която е по-малко от 30 % от територия с площ 857 km
2
 е 

разпространена основно по билата на планините и денудационните заравнености. 

Стръмните склонове, където опасността от проявата на рискови геоморфоложки 

процеси е голяма са голи, каменисти и необезопасени. 

 

ГЛАВА II. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ И КЛЮЧОВИ УЧАСТЪЦИ 

2.1. Методи на изследване 

Настоящото изследване се основава на няколко групи методи – геоморфоложки, 

седиментоложки и картографски, характерни за изследвания, насочени към анализ 

на морфогенетичните процеси на дадена територия. То се базира още на 

експедиционния метод и обработка на седиментните проби в лабораторни условия. 

Експедиционният метод осигурява проби за анализ на зърнометричния състав на 

наслагите, което е причина за използването му. Проучваният район е посетен 6-7 

пъти, през които са събрани 46 проби скално-почвен субстрат, образци, описание на 

профили и др. За анализ на профилите са опробвани всички хоризонти, 

характеризиращи изменението на типа на седиментацията. Проби за морфоскопски 

анализ на едрия материал са взети от хоризонти с чакълно-гравийна структура и 

руслови отложения. 

Гранулометричният метод е приложен за определянето на размерите на зърната 

и съотношението между отделните фракции в седиментите – индикатор на 

промените в палеогеографската обстановка, настъпили през неогена и кватернера. 

Морфоскопският метод е основа за изследването на едрите (псефитовите) 

фракции – с диаметър на зърната над 20 mm (чакъл, валуни и блокове). Той включва 

определянето на размерите, формата, степента на огладеност, петрографския състав, 

изветрялостта и ориентировката на късовете в неспоените седименти.  

Лабораторните изследвания се състоят в извършването на ситов анализ на сух 

субстрат (между 100 и 300–400 gr от всяка проба). Калибрирането на ситата е 

направено в съответствие със стандартизацията на този вид лабораторно 

оборудване. Представянето на резултатите във вид на хистограми дава добра 



 9 

възможност за сравняване на различните образци и представяне на съответстваща 

интерпретация за тяхното образуване (Лидер,  1986). Структурата на отделните 

хоризонти или седиментния материал е определена по преобладаващата фракция 

(над 50 %) от общото съдържание на всички фракции (Султанов, 1985, 1988). На 

основата на това са определени псамитна, псефитна и алевролитна структури, както 

и смесени структурни типове – псефито-псамитна, псамито-псефитна, псамито-

алевролитна, алевролито-псамитна, псефито-алевролитна и алевролито-псефитна. 

Гранулометричният и морфоскопският (макроскопският) анализ са проведени в 

Лабораторията по кватернерни изследвания, базирана в Минно-геоложкия 

университет „Св. Иван Рилски”. Резултатите от тях са обработени чрез 

статистически методи, предложени от Folk и Ward (1957) и представени чрез 

графични изображения – кумулативни криви и хистограми, върху десетичен 

логаритмичен мащаб, онагледяващ разпределението на фракциите съгласно 

десетичната класификация на кластичните скали, основана на размера на зърната.  

 

Таблица 2.2  
Значения на коефициентите на сортировка и асиметрия при статистическата обработка на 

графичните  данни с техните словесни определения (Серебрянный, 1980) 
 

Коефициент на сортировка 

(Стандартно отклонение) 

Словесно определение на степента на сортировка 

0 – 0.35 Много добра сортировка 

0.35 – 0.50 Добра сортировка 
0.50 – 0.71 Умерено добра сортировка 

0.71 – 1 Умерена сортировка до добра 

1 – 2 Лоша сортировка 
2 – 4 Много лоша сортировка 

Над 4 Изключително лоша сортировка 
Коефициент на асиметрия Словесно определение на коефициента на асиметрия 

+1.00 – (+0.30) Силна асиметрия в полза на фините фракции 
+0.30 – (+0.10) Асиметрия в полза на фините фракции 

+0.10 – (–0.10) Почти симетрично разпределение 
–0.10 – (–0.30) Асиметрия в полза на грубите фракции 

–0.30 – (–1.00) Силна асиметрия в полза на грубите фракции 

 

Статистическите параметри, използвани при обработката на данните за размерите 

на зърната са среден теглови размер на частиците – Mx, медианен диаметър – Md, 

стандартно отклонение (или коефициент на сортировка) – S0 и коефициент на 

асиметрия – Sk. Колкото по-голям е коефициентът на сортировка и по-малко е 

сортирана дадената съвкупност, толкова по-голяма е морфодинамичната енергия на 

релефообразуващите процеси (табл. 2.2). Коефициентът на асиметрия има 

положително значение при преобладаването на фините фракции.  

Картографските методи и ГИС са важен елемент в настоящото изследване и се 

използват във всички негови етапи. Реализирани са в интегрирана 

геоинформационна среда (ГИС), на базата на спътникови, GPS и наземни данни. 

Тези методи са използувани при създаването на тематични карти, необходими за 
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изпълнението на поставената цел, както и за определянето на ключовите участъци за 

теренните геоморфоложки изследвания. Картографската реализация на тематичните 

карти и модели е осъществена чрез структуриране на методичен инструмент, 

посредством създаване на географска база данни в ГИС среда (Иванова и др., 2010). 

Картният материал и спътниковите данни са геореферирани в UTM, зона 34T (WGS 

84). Използвана е картна основа в мащаб 1:50 000, Геоложка карта на България, М 

1:100 000, Картен лист „Струмица, Петрич, Гевгели и Сидирокастрон”, 1989 и 

Картен лист „Разлог”, 1990, сателитни изображения с различна пространствена и 

спектрална разделителна способност (0.6 m, 15 m и 30 m, във видимия и близкия 

инфрачервен спектрални диапазони) и GPS данни от самостоятелни теренни 

измервания. Цифровият модел на релефа и производните морфометрични модели са 

генерирани на базата на точност на релефа със стъпка 20 метра.  

За установяване на редовете на речните долини е използвана класификацията на 

Strahler (1952), според която реки, които не приемат притоци са от 1-ви ред, 

вливането на две реки от 1-ви ред, образува река от 2-ри ред, а вливането на  две 

реки от 2-ви ред, образува река от 3-ри ред и т.н. Долините с непостоянен воден 

отток са обозначени като реки от нулев ред.  

Пространственото дефиниране на рисковите геоморфоложки процеси в 

настоящото изследване се базира на многофакторен анализ. Като главни фактори са 

изведени способността на геоложката основа на разрушаване и дезинтеграция, 

териториалната характеристика на растителната покривка и действителните наклони 

на склоновата повърхност. Тяхното комбинирано влияние и териториално съчетание 

е основният критерий при определянето на райони с различна степен на 

геоморфоложка опасност и проявата на различни видове рискови геоморфоложки 

процеси (табл. 2.4). За конкретния район са изведени 4 степени – нулева, първа, 

втора и трета степен.  

 

Таблица 2.4 
Пространствено съчетание на влиянието на главните морфогенетични фактори за развитието на 

рисковите геоморфоложки процеси 
 
 0 степен I степен II степен III степен 

Ф
а
к
т

о
р
и

*
 – Фактор  

А 

Фактор  

Б 

Фактор  

В 

Фактори 

А + Б 

Фактори 

А + В 

Фактори 

Б + В 

Фактори 

А+Б+В 

Р
и

ск
о
ви

 п
р
о
ц

ес
и

 

не се 

наблюдават 

рискови 

процеси 

криип, суфозия, 

солифлукция 

криип, 

плоскостен 

смив, 

свлачища 

агрогенна 

ерозия, криип, 

плоскостен 

смив 

браздова и 

ровинна 

ерозия, 

плоскостен 

смив, 
свлачища, 

криип 

браздова и 

ровинна 

ерозия, сипеи, 

плоскостен 

смив, 
свлачища, 

криип 

браздова и 

ровинна 

ерозия, 

агрогенна 

ерозия, 
плоскостен 

смив, 

свлачища, 

криип 

срутища, 

свлачища, 

сипеи, 

браздова, 

ровинна и 
овражна 

ерозия, 

образуване на 

поройни 

суходолия, 
селеви потоци 

*Фактор А – наклони над 20
о
 

  Фактор Б – податливи на ерозия скални комплекси 
  Фактор В – обезлесена територия 
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2.2. Ключови участъци 

За изследване на развитието на релефа в планините Малешевска и Огражден са 

маркирани 7 ключови (еталонни) участъка, площта, формата и видът, на които не са 

точно териториално определени и са в зависимост от типа на проучваните обекти 

(фиг. 2.1). Изследваните обекти – речни долини, ембрионални ерозионни системи, 

денудационни нива, делувиално-пролувиални шлейфове и срутищно-сипейни 

конуси са общо 29. В зависимост от произхода и типа на всеки обект в рамките на 

ключовите участъци са вземани от 1 до 6 проби. 

 

I. Ключов участък „Извори на Сушицка река”: 

1. Обект „Голямата река” – изследване на ерозионни морфодинамични 

процеси. 

II. Ключов участък „Източен склон на Малешевска планина” – изследване на 

процесите върху заравнените повърхнини и склоновете: 

2.1. Обект „Денудационно ниво 1400 – 1600 m” – денудационни процеси 

2.2. Обект „Денудационно ниво 900 – 1000 m” – денудационни процеси 

2.3. Обект „Денудационно ниво 600 – 800 m” – денудационни процеси 

2.4. Обект „Денудационно ниво 400 – 500 m” – денудационни процеси  

2.5. Обект „Денудационно ниво 200 – 400 m” – денудационни процеси 

2.6. Подножие на Малешевска планина – склонови процеси 

III. Ключов участък „Басейн на река Лебница” – изследване на флувиални 

морфодинамични процеси: 

3.1. Обект „Долина на р. Лебница” 

3.1.1. Алувий от горното течение (р. Дворищенска), Македония 

3.1.2. Алувий от средното течение 

3.1.3. Алувий от долното течение 

3.2. Обект „Долината на Добрилашка река”  

3.3. Обект „Долината на р. Тролски андък”  

3.4. Обект „Долината на р. Селското дере”  

3.5. Ембрионални ерозионни морфосистеми – овраг 

IV. Ключов участък „Басейн на река Градешница” – изследване на флувиални, 

ерозионни и склонови процеси: 

4.1. Обект „Долината на река Градешница” 

4.1.1. Алувий от долното течение (устие) 

4.1.2. Пролувий от наносния конус 

4.2. Обект „Долината на Чуриловска река” 

4.3. Ембрионални ерозионни морфосистеми – ровина 

4.4. Обект сипеен конус – склонов материал 

V. Ключов участък „Басейн на Долнорибнишка река” – изследване на флувиални, 

ерозионни и рискови процеси: 
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5.1. Обект „Долината на Вазанска река” 

5.2. Ембрионални ерозионни морфосистеми 

  5.2.1. Овраг в Бановска махала 

  5.2.2. Овраг в горната част на басейна 

  5.2.3. Ерозионна бразда в горната част на басейна 

VI. Ключов участък „Басейн на река Рибник” – изследване на флувиални 

процеси: 

6.1. Обект „Долината на река Рибник” 

VII. Ключов участък „Южен склон на Огражден” – изследване на денудационни, 

ерозионни, склонови и рискови процеси 

7.1. Обект „Денудационно ниво 600 – 800 m” – денудационни процеси 

7.2. Обект „Денудационно ниво 200 – 400 m” – денудационни процеси 

7.3. Подножие на Огражден планина – склонови процеси 

  7.3.1. Делувиален шлейф 

  7.3.2. Плоскостен смив – земни пирамиди 

7.4. Ембрионални ерозионни морфосистеми 

  7.4.1. Суходолие при с. Струмешница 

  7.4.2. Суходолие при ГКПП Златарево 

  7.4.3. Суходолие (р. Василица), Македония 

  7.4.4. Ерозионна бразда при с. Самуилово, Македония 

 

ГЛАВА III. АНАЛИЗ НА МОРФОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ФОРМИ  

3.1. Денудационни процеси и заравнени повърхнини 

В планините Малешевска и Огражден са образувани три неогенски 

морфостратиграфски и две плио-плейстоценски (вилафранкски) акумулативно-

ерозионни нива, издигнати на различна надморска височина (Връблянски , 1970, 

Kojumdgieva et аl, 1982). Те са покрити от елувиални и изветрителни покривки, 

характеризиращи развитието на денудационните процеси. Формирани са два типа 

изветрителни кори – сиалитова и феритно-сиалитова. Сиалитовият тип е формиран 

върху инициалната денудационна повърхнина и билата на планините и е представен 

от бяла (каолинитова) изветрителна кора, образувана върху гнайси и гнайсошисти, 

при която плагиоклазът е заместен от каолинит (глинесто вещество). В състава й 

участват главно глинести минерали. Върху амфиболитите и върху гнайси в участъци 

от понт-старолевантийското денудационно ниво, с по-малка надморска височина и 

южна експозиция, е образувана т.н. червено-кафява феритно-сиалитова 

изветрителна кора, богата на железни хидроокиси. По обезлесените и стръмни южни 

склонове на Огражден изветрителната покривка е изнесена от ерозията и върху 

младолевантийската денудационна повърхнина е формиран ортоелувий с плитък 

профил и силно изветряла напукана скала в основата, подсказващ активност на 

изветрителните процеси. Материалът от ниската част на младолевантийската 
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денудационна повърхнина в Малешевска планина, където има вид на абразионно 

стъпало, се отличава съществено от този на другите четири нива по отношение на 

структура и сортировка. Върху вилафранкските заравнености са развити маломощни 

елувиални профили под плитки почви (регосоли или ранкери) и пролувиални 

наноси, маркиращи участието на водни потоци в денудационния процес. 

Пролувиалните наслаги се разкриват върху младовилафранкското денудационно 

ниво (или склоново стъпало). Седиментационният материал, развит върху петте 

денудационни нива е от различен генетичен тип (фиг. 3.2, табл. 3.2). 

Гранулометричният анализ потвърждава езерния произход на ниската част на 

описаната от Връблянски (1970) младолевантийска денудационна повърхнина (600–

800 m) чрез глинесто-песъчливата структура на материала и добрата сортировка. 

Гранулометричната структура на седиментите от това ниво обаче се доближава до 

тази на акумулативните делувиални седименти, поради което предположението за 

езерния му произход е хипотетично обосновано на базата на неговото 

хипсометрично ниво и корелацията му с палеогеографското развитие на областта. 

Седиментите от изветрителната покривка се характеризират с умерено добра степен 

на сортировка, което показва напреднал стадий на изветряне. 

 

Таблица 3.2 
Статистически параметри и индекси на резултатите  от зърнометричния лабораторен анализ на 

събрания полеви материал, развит върху денудационните  нива, изчислени на основата на 

кумулативните  криви 

 

Изследван обект Md Mx So Sk 

Денудационен материал от заравнените повърхнини в Малешевска планина 

Староплиоценска денудационна (1200–1500 m) 0.1 0.38 0.65 0.8 

Понт-старолевантийска ерозионно-денудационна (900–1100 m) 0.55 1.28 1.63 0.73 

Младолевантийска полифациална (600–800 m) 0.2 0.45 0.47 0.76 

Старовилафранкска акумулативно-ерозионна (400–550 m) 0.1 0.53 1.06 0.91 

Младовилафранкска акумулативно-ерозионна (200–400 m) 0.55 1.67 2.4 0.82 

Елувиален профил върху младо-левантийската заравнена повърхнина в Огражден 

Хоризонт 0–50 cm 1.8 4.47 6.29 0.66 

Хоризонт 50–150 cm 20.9 16.25 11.02 - 48 

Пролувиален материал върху младо-вилафранкска заравнена повърхнина в Огражден 

Хоризонт 0–30 cm 0.38 0.85 2.03 0.79 

Хоризонт 30–130 cm 2.5 6 6.59 0.71 

 

За елувиалният материал от денудационните нива с акумулативно-ерозионен 

генезис е характерна лоша и много лоша степен на сортировка. Много лошият 

коефициент на сортировка в плейстоценския пролувиален материал показва 

голямата кинетична енергия на флувиалните потоци. Елувиалните и изветрителните 

покривки от денудационните нива се характеризират с псамито-алевритна структура 

с изключение на сиалитната изветрителна кора от инициалната заравнена 

повърхнина, която показва напреднал стадии на изветряне. Петрографският състав 



 14 

на материала съответства на подхранващата провинция – гнайсово-мигматитовия 

комплекс на Огражденската надгрупа. 

3.2. Склонови процеси и форми 

Склоновите процеси, при които основна роля играе силата на тежестта са 

определени като гравитационни. Балтаков (1981), използвайки схемата на Жуков ги 

поделя на: собствено-гравитационни, аквално-гравитационни и гравитационно-

аквални. Това, което отделя тези процеси от флувиалната морфогенеза, е 

цикличното действие на формиращата ги морфодинамична сила, изразяващо се в 

определена стадийност в развитието им, представена от редуване на етапи на 

активизация с етапи на затихване. По този признак, към склоновите процеси са 

отнесени и ерозионните, протичащи под действието на временните повърхностни 

води и формиращи ембрионални ерозионни морфосистеми.  

За планините Огражден и Малешевска са типични собствено-гравитационните 

процеси, представени от срутища, сипеи и каменопади и гравитационно-аквалните – 

плоскостната и струйчатата ерозия, които протичат под въздействието на валежни 

води и води от снеготопене и образуваните от тях акумумулативни форми на релефа 

– срутищно-сипейни конуси, делувиални шлейфове, плоскостен смив и ерозионни 

микроформи във вид на земни пирамиди.  Аквално-гравитационните процеси, 

изразени чрез свлачищата и крииповите явления имат слаба проява в района. Те се 

наблюдават само на отделни места по склоновете и са с малки размери. Много 

широко развитие имат ерозионните процеси. 

3.2.1. Собствено-гравитационни процеси и форми – срутища и сипеи. 

Собствено-гравитационните процеси в планините Огражден и Малешевска имат 

широка проява. Те се наблюдават навсякъде по оголените стръмни терени на двете 

планини, но най-голяма активност проявяват в обсега на долинните склонове, 

където наклонът е най-голям. В настоящото изследване тези процеси са 

регистрирани чрез изследване на срутищно-сипеен конус по десния долинен склон 

на р. Градешница. Резултатите от гранулометричния анализ – големия среден 

теглови размер и медианен диаметър на частиците и изключително лошата степен 

на сортировка – са потвърждение за генетичния тип на материала (табл. 3.3). 

3.2.2. Гравитационно-аквални процеси и форми – делувиални шлейфове. 

Гравитационно-аквалните процеси, свързани с преноса на вещество от вододела към 

талвега, предимно във водна среда, по самата физическа повърхнина на склона в 

условията на плоскостно придвижваща се водна пелена, са свързани с формирането  

на делувиалните шлейфове в подножията на двете планини. В процеса на своето 

придвижване водните струи образуват вдлъбнати ерозионни форми с малки размери 

(от няколко сантиметра), но в дебелата изветрителна покривка на Малешевска 

планина те достигат до 0.5 m. Там, където наклонът на терена и живата сила на 

плоскостния смив намаляват, се отлагат и преотлагат носените изветрели материали, 

като образуват делувиални покривки и различни акумулативно-делувиални форми 

на релефа. Плоскостната ерозия се развива на терени с малки наклони. При слабо 
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увеличение на наклона (от 2
о
 до 5

о
) започва да се проявява струйчатата ерозия, която 

постепенно, но неравномерно по склоновете преминава в браздова.  

 

Таблица 3.3 
Статистически параметри и индекси на резултатите  от зърнометричния лабораторен анализ на 
събрания полеви материал, характеризиращ склоновите  процеси, изчислени на основата на 

кумулативните  криви 

 

Изследван обект Md Mx So Sk 

Склонов материал от басейна на р. Градешниц, Огражден 

Сипеен конус 0.98 4.86 6.16 0.87 

Делувиален материал от южния подножен шлейф на Огражден 

Хоризонт 50–160 cm 0.08 0.13 0.21 0.65 

Плоскостен смив от делувиалните подножия на Огражден и Малешевска планина 

Огражден 0 0.15 0.99 1 

Малешевска планина  0.28 0.84 1.52 0.83 

Материал от профил на ерозионна бразда в басейна на Долнорибнишка река, Огражден 

Хоризонт 0-75 cm     

Подхоризонт 0-30 cm 1.44 4.6 5.62 0.81 

Подхоризонт 30-75 cm 0.93 2.38 3.37 0.77 

Хоризонт 75-180 cm     

Подхоризонт 75-125 cm 2.24 5.58 6.38 0.73 

Подхоризонт 125-180 cm 0.93 2.22 3 0.75 

Хоризонт 180-225 cm 0.43 2.26 3.36 0.89 

Материал от профил на ерозионна бразда в южното подножие 

 на Огражден, Република Македония 

Хоризонт 0 – 40 cm 0.11 0.65 1.3 0.92 

Хоризонт 40 – 90 cm 2.48 3.02 2.87 0.39 

Хоризонт 90 – 200 cm 1.1 1.55 2.32 0.58 

Материал от ровина в басейна на р. Градешница, Огражден 

Дъно 0.56 1.71 2.51 0.85 

Материал от ровина в басейна на Долнорибнишка река, Огражден 

Дъно 2.6 3.32 3.22 0.4 

Материал от дъната на два оврага в басейна на р. Лебница, Малешевска планина 

Овраг I 0.28 1.71 2.65 0.91 

Овраг II 0.57 2.05 2.85 0.84 

Материал от овраг в басейна на Долнорибнишка река, Огражден 

Дъно 0.57 0.97 1.35 0.64 

Материал от суходолие в южното подножие на Огражден, с. Струмешница 

Русло 0.4 2.73 3.93 0.92 

Материал от ерозионен профил на суходолие в южното подножие  
на Огражден, ГКПП Златарево 

Хоризонт 0-30 cm 1.1 3.49 3.99 0.79 

Хоризонт 30-50 cm 0 0.44 2.06 1 

Хоризонт 50-110 cm 0.5 0.76 1.07 0.63 

Материал от ерозионен профил на суходолие в южното подножие на Огражден, с. Самуилово 

(Република Македония) 

Хоризонт 0-80 cm 1.73 2.51 2.99 0.55 

Хоризонт 80-110 cm 0.09 0.17 0.3 0.72 

Хоризонт 110-140 cm 1.43 1.83 1.86 0.46 
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В основата на склона в планинските подножия на Малешевска планина и 

Огражден са образувани мощни акумулативни делувиални наслаги. Те изграждат 

както подножията на планините, образувайки непрекъснат делувиално-пролувиален 

шлейф, така и части от склоновата покривка и заравнени участъци от 

денудационните повърхнини и склоновите стъпала с малък наклон (до 12
о
), 

припокривайки в повечето случай друг генетичен тип седиментен материал. Тези 

форми на релефа в настоящото изследване са регистрирани чрез изследване на 

делувиален профил в южното подножие на Огражден, представляващ компактна 

скала със светло жълт цвят и неконсолидиран строеж. Гранулометричният анализ 

показва, че изследваният хоризонт има характерната за делувия дребнозърнеста 

алеврито-псамитна структура, като съотношението на глинестите спрямо 

песъкливите частици е равномерно разпределено. Много добрата степен на 

сортировка е указание за устойчивост на преноса. Малките стойности на медианния 

диаметър и на средния теглови размер на частиците показват, че той е отложен от 

плоскостната ерозия, при ниска минимална енергия, необходима за 

транспортирането му. 

3.2.3. Гравитационно-аквални процеси и форми – земни пирамиди. В 

различните участъци на делувиалното подножие, в зависимост от морфометричните 

характеристики на релефа, са образувани акумулативни форми – делувиален смив, 

представляващ преотложен материал, който в различните части на подножията се 

характеризира с различна структура и състав. За изследването на този материал, са 

взети проби от два участъка – южното подножие на Огражден и източното 

подножие на Малешевска планина, където плоскостната и струйчатата ерозия 

формират в плоскостния смив ерозионни микрообразувания, изграждащи земни 

пирамиди с височина от 1.5-2 до 3.3 m. И в двата участъка материалът има 

финозърнеста структура, но при детайлния гранулометричен анализ се наблюдават 

съществени различия. При плоскостния смив в Огражден значително преобладава 

глинестата компонента, докато съотношението между фракциите в материала от 

Малешевска планина е обратното – в състава преобладава пясъчната фракция, 

указваща по-високата транспортна сила на водните потоци.  

3.2.4. Ерозионни процеси и форми - ембрионални морфосистеми. Ерозионните 

форми на релефа, образувани от временно течащите потоци, са ембрионалните 

ерозионни морфосистеми. Те се намират в парагенетична връзка с гравитационно-

аквалните процеси и представляват следващото по степен на развитие стъпало на 

склоновата морфогенеза.  

Тези процеси са регистрирани чрез изследване на ерозионни бразди, ровини, 

оврази и суходолия по южния склон на Огражден и басейните на реките 

Градешница, Лебница и поройната Долнорибнишка река. Анализът показва, че 

всички те са експанзивно активни. Формирането им се е извършило в условията на 

голяма морфодинамична енергия на водните потоци. Изследван е материал от 

ерозионните профили и дъната на морфодинамичните форми. Разграничаването и 

класифицирането им е извършено на базата на техните морфометрични показатели и 
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гранулометрични параметри. Анализът на статистическите коефициенти показва 

много лоша степен на сортировка във всички ерозионни профили и дъна на 

изследваните форми. Много високи са средният теглови размер и медианният 

диаметър на частиците. Тези стойности показват, че протичането на изследваните 

склонови процеси има рисков характер. Много от ерозионните профили се 

характеризират с едрочастична псефитна или псамито-псефитна структура. 

Изследванията на суходолията в южния склон на Огражден показват протичането в 

тях на интензивни кално-каменни потоци. С най-голяма разрушителна енергия 

протича ровинообразуването и формирането на селеви потоци в басейна на 

Долнорибнишка река. В басейна са изследвани набор от ерозионни бразди, ровини, 

оврази и суходолия, които се явяват източник на подхранване на селевия поток. 

Материалът в техните профили и дъна се характеризира с изключително лоша 

степен на сортировка, много голям медианен диаметър и среден теглови размер и 

чакълно-блокова структура (приложение II, фиг. 13). Текстурата на профилите дава 

основание да се предположи двукратно прииждане (активизиране) на потока или 

еднократно протичане с две последователни вълни, при което едрите блокове са 

отложени в горната част на всеки от хоризонтите. Кумулативните криви на 

гранулометричния състав показват съпоставимостта на отделените два селеви 

хоризонта (0-75 и 75-180 cm) и стратификацията в тях, изразена чрез положението 

на техните подхоризонти (фиг. 3.8). Припокриването на кумулативните криви на 

едномерните подхоризонти от двата хоризонта може да се получи единствено при 

изравняване на стойностите на физическите параметри на морфодинамичните 

фактори и енергията на потока. 

3.3. Флувиални процеси и форми 

Флувиалната морфогенеза, обусловена от дейността на постоянните водни 

течения, оставя следи в релефа на Малешевска планина и Огражден чрез 

формирането на речните долини и акумулационни форми – алувиалните конуси в 

подножията на планините.  

3.3.1. Речни долини. Речните долини, развити в изследвания район са планински 

тип. Повечето от тях са от 1-ви и 2-ри ред, като нарастването на порядъците става на 

кратко разстояние, без да се увеличава дължината на водните течения (фиг. 3.17). 

Съотношението между различните порядъци на долините свидетелстват за проявата 

на позитивни неотектонски движения. Големи долинни морфосистеми в 

изследвания район образуват реките Лебница, Сущицка, Брезнишка, Цапаревска, 

Рибник, Градешница и Долнорибнишка. 

Долината на р. Лебница е заложена вероятно преди неотектонското и 

палеогеографското развитие на планините Малешевска и Огражден, върху 

пенеплен, формиран през сарматско и меотско време (Иванова и др., 2009). 

Неотектонското развитие на долината протича под влиянието на Дворищенския 

локалитет с по-ниска скорост на положителните земекорни движения, образуван от 

пресичането на разломи и разположен на територията на Република Македония.  
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Дворищенският локалитет попада в границите на описания от Дилинска и др. (1986) 

стабилен блок на вътрешнопланинско понижение образувано между Огражденския 

свод и Малешевския хорст, в зоната на Лебнишкия дълбочинен разлом. Голямата 

скорост на положителните земекорни движения в средната, висока част на басейна, 

променя местния ерозионен базис и засилва вертикалната ерозия. Този процес е 

съпроводен с проломяване на планинската система между Дворишенското 

тектонско долинно разширение и Санданския грабен. За анализирането на режима 

на седиментация по дължина на реката са взети руслови проби от р. Дворищенска в 

горната част на речния басейн (на територията на Република Македония, на около 1 

km от с. Дворище), от средното течение на р. Лебница – след водослива й с Тролски 

Андък, в района на с. Никудин и от устието на р. Лебница, при вливането й в р. 

Струма. Взети са проби и от три притока на главната река – Добрилашка река от 

Малешевска планина, Тролски Андък от Огражден в средното течение и Селското 

дере от Огражден в долното течение. Пробите за гранулометричен анализ са взети 

от речното легло. Най силно се различава съставът на алувия в горното течение на р. 

Лебница (Дворищенска) (фиг. 3.18).  

Стойностите на графичните параметри и индекси, показват, че има голяма 

разлика в условията на седиментация в различните части от течението на р. Лебница 

(табл. 3.5).  

 

Таблица 3.5 
Статистически параметри и индекси на резултатите  от зърнометричния лабораторен анализ на 

събрания полеви материал, характеризиращ флувиалните  процеси, изчислени на основата на 

кумулативните  криви 

 

Изследван обект Md Mx So Sk 

Пролувиален профил от наносния конус на р. Градешница, Огражден 

Хоризонт 140–450 cm 0.52 1.69 2.26 0.83 

Хоризонт 450–500 cm 0.27 0.32 0.35 0.47 

Материал от водно-каменна река, десен приток на Голямата река, Малешевска планина 

Русло 2.25 4.24 4.51 0.64 

Руслов материал от различните части на течението на р. Лебница 

Горно течение 0.53 0.57 0.63 0.36 

Средно течение 1.47 2.28 3.91 0.67 

Долноо течение 0.5 2 2.87 0.88 

Руслов материал от някои притоци  на р. Лебница 

Добрилашка река 0.95 1.33 1.62 0.63 

Тролски Андък 0.85 3.05 3.81 0.87 

Селското дере 0.56 1.83 3.6 0.89 

Руслов материал от р. Рибник, Огражден 

Русло 0.49 0.53 0.5 0.33 

Материал от руслата на р. Градешница и нейният приток Чуриловска река, Огражден 

р. Градешница 0.51 1.95 2.98 0.87 

Чуриловска река 1.19 2.2 2.66 0.67 

Материал от Вазанска река, десен приток на р. Долнорибнишка, Огражден 

Русло 0.86 2.32 2.94 0.78 
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В горното течение речният материал има умерено добра степен на сортировка, 

докато в средното течение сортировката става много лоша и не се подобрява много 

до самото устие. Медианният диаметър и средният теглови размер на частиците се 

увеличават по посока на течението, вместо да намаляват. Те свидетелстват за 

преминаването от устойчив към силно неустойчив пренос и динамична 

седиментационна обстановка. За да се проследят причините за тази нестандартна 

ситуация в седиментацията на материала в руслото на р. Лебница са опробвани 

някои по-големи и характерни приточни долини – долините на Добрилашка река, 

Тролски Андък и Селското дере. Зависимостта между долинното врязване на 

главната долина и това на нейните приточни долини се откроява ясно чрез 

кумулативните криви (фиг. 3.19, 3.20 и 3.21). Резултатите от анализираните проби 

показват, че долината на р. Лебница е локален ерозионен базис на нейните приточни 

долини и контролира тяхното развитие, а не обратното. Тези данни са доказателство, 

че едрият материал в руслото на Лебница не се привнася от приточните долини, и 

увеличаването на интензивността на ерозията в него е по-скоро резултат от 

издигането на Огражден-Малешевският блок и тектонските процеси в Струмската 

разломна зона. 

Долината на р. Сушицка, в северния склон на Малешевска планина, е изследвана в 

нейната горна част – басейнът на началния й приток Голямата река, образувана от 

сливането на два малки планински потока с постоянно водно течение, десния от 

които е с пороен характер. Стойностите на медианния диаметър, средния теглови 

размер и коефициента на сортировка от поройния приток надвишават дори тези от 

поройните суходолия по южния склон на Огражден и някои от овразите в басейна на 

Долнорибнишка река (табл. 3.5). Те показват, че силата на ерозионните процеси по 

тези северни склонове на Малешевска планина не е по-малка от силата на 

ерозионните процеси по южния склон на Огражден, но е смекчена в някои части 

следствие от по-добрата залесеност. 

Река Рибник е единствената по-голяма река в Огражден, която протича в източна 

посока и се влива в р. Струма. Пробата за гранулометричен анализ е взета от 

речното легло при разклона за с. Дреново, в началото на сравнително дългия 

отточен канал на реката. Материалът е добре сортиран. Резултатите предполагат, че 

русловият материал е отложен при относително спокойна и постоянна 

хидродинамична обстановка, без големи колебания в скоростта и силата на потока. 

Късовете в руслото са сравнително добре огладени, което е условие за по-

продължителен воден транспорт. 

Река Градешница (от 4-ти ред) образува дълбоко всечена долина със стръмни 

склонове (над 30
о
), в която преобладава вертикалната ерозия. Тя, за разлика от 

долината на р. Рибник, е относително праволинейна, което предполага, че 

образуването й е станало на един по-късен етап от развитието на релефа – вероятно 

в края на плиоцена и началото на кватернера, и е свързано с тектонската 

активизация през атийската фаза и залагането на Струмешнишкия грабен. В 

подкрепа на тезата за тектонска предиспонираност са наблюдаваните фацети по 
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долинните й склонове. Конфигурацията на речната мрежа в басейна на р. 

Градешница е от дървовиден тип. Характерно е бързото нарастване на редовете на 

късо разстояние, доказателство, че районът е обхванат от съвременни неотектонски 

издигания. По дължина на цялото си течение, и в границите на водосборния си 

басейн, р. Градешница има много лоша степен на сортировка, което показва 

продължаваща динамична седиментационна обстановка. 

3.3.2. Алувиални конуси. Характера на ерозионните процеси в речните долини, 

развити в планините Огражден и Малешевска, определят типа на седиментацията 

като пролувиална. Отлагането на ерозиралия материал от постоянно течашите реки 

в подножията на планините става под формата на големи пролувиални наносни 

конуси. В подкрепа на това е изследван големия наносен конус на р. Градешница, 

отложен в южното подножие на Огражден. При вливането си в р. Струмешница 

реката се всича в собствения си конус на дълбочина от 7 до 10 метра, образувайки 

естествен 5-метров пролувиален профил, чийто хоризонти характеризират 

динамиката на потока при отлагането на материала. Той е относително еднообразен, 

като на места се наблюдава коса слоестост. Изграден е основно от едри валуни, 

чакъл и глинесто-песъчлив запълнител. 

Отделени са четири хоризонта според размерите на материала. 

Гранулометричният анализ показва рязка промяна в условията на седиментация на 

височина 50 cm от дъното на профила. Най-долният 50-сантиметров хоризонт се 

характеризира с финозърнеста компактна структура, указваща спокойна 

седиментационна обстановка. След което следва мощен чакълест хоризонт (с 

дебелина 3.1 m), състоящ се от едри блокове и валуни, размерът на някои от които 

надхвърля 50 cm в диаметър. Горният хоризонт е с изразена псефитна структура 

(едрозърнеста блоково-чакълна). Запълнителят е глинесто-песъчлив до песъчлив. 

Долният е с ясна псамитна структура – пясъчната фракция надминава 70 % от 

общата проба. Двата хоризонта се отделят най-добре по коефициента на сортировка. 

Долният хоризонт се отличава с много добра степен на сортировка, докато горният е 

с много лоша. (табл. 3.5). 

3.3.3. Кално-каменни порои. Типичен пример за геоморфоложка и екологична 

опасност са кално-каменните порои в Долнорибнишкия водосборен басейн в 

южното подножие на Огражден. Линейно ориентираната Долнорибнишка река 

протича в юг-югоизточна посока по разломна система в силно натрошени кластични 

скали и образува дълбоко всечена долина със стръмни оголени склонове. 

Нарастването на редовете на Долнорибнишката речна система, която се явява от 3-

ти ред, става малко по-бавно в сравнение с другите речни системи в изследвания 

район, тъй като по-голямата част от притоците и представляват нискоразредни 

ерозионни системи (бразди, ровини, оврази и суходолия). Следствие от активността 

на нискоразредните ерозионни системи и гравитационните процеси, протичащи по 

оголените и ерозирали склонове, в руслото на реката са отложени стотици хиляди 

кубични метра наноси, едрите късове на които имат размери над 1 m по ос „b”. По 

данни на Зъков през 2000 и 2001 г. Долнорибнишка река има две опустошителни 
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прииждания, при които са нанесени големи щети на населението. Кално-каменният 

поток се отнася към типа склонови сели според класификацията на Флейшман 

(1978), които се зараждат в ерозионните врязвания на планинските склонове. За тях 

са характерни малки по площ басейни, неизработени речни легла, стръмни склонове 

и отсъствие на постоянно водно течение.  

Описаните катастрофални процеси протичат основно в горната част на 

водосборния басейн на Долнорибнишка река. В басейна на нейния десен приток – 

Вазанска река, където ерозионните процеси също имат интензивен характер, не се 

наблюдават катастрофални явления. Причина за това вероятно е значително по-

залесеният водосбор, тъй като останалите условия са сходни с тези във водосбора на 

Долнорибнишка река. 

3.4. Териториални закономерности и локална спецификация на 

морфодинамичните процеси 

Цялостната картина за еволюцията на релефа в планините Огражден и 

Малешевска се разкрива от пространствения анализ на морфодинамичните процеси. 

В нея се открояват някои закономерности и локална специфика в морфогенезата. 

Денудационният релеф е развит във всички хипсометрични нива на определените от 

Връблянски (1970) пет денудационни заравнености в изследвания район, с 

изключение на Крупнишкия дял на Малешевска планина (фиг. 3.27). На широки 

площи, по югоизточните склонове на Малешевска планина, в района на селата 

Игралище и Добри Лаки, по вододелните била на Добрилашка река се разкриват 

понт-старолевантийската, ерозионно-денудационна и младолевантийската, 

полифациална повърхнини. Те се открояват отчетливо и в югоизточните части на 

Огражден, очертавайки вододелните области на р. Рибник. Отделни фрагменти от 

староплиоценската инициална денудационна повърхнина се наблюдават само в най-

високите части и на двете планини – около върховете Кдийца, Маркови кладенци и 

Билска чука. От плио-плейстоценските (вилафранкски) денудационни нива най-

добре е представено старовилафранкското, което заема обширни площи по 

вододелните била между долините на реките Градешница и Долнорибнишка в 

югозападните части на Огражден. Младо-вилафранкското денудационно ниво се 

изразява по-скоро като склоново стъпало в най-ниските части на релефа – по 

югоизточните склонове на Огражден и източните на Малешевска планина. Липсата 

на денудационни заравнености в Крупнишкия дял говори за късна тектонска 

активизация (в началото на кватернера) на внедрените през олигоцена кресненски и 

брезнишки гранитоиди, която продължава и в момента и се изразява чрез 

сеизмичната активност в района на гр. Кресна. 

Речните долини са дълбоко всечени и праволинейни в някои участъци – 

свидетелство за разломната им обусловеност и млада възраст (Константинов, 1986). 

Голямата морфодинамична енергия на флувиалните процеси, изразяваща се чрез 

несортираността на речния материал в процеса на седиментация по цялото 

протежение на долинните дъна, е характерна закономерност за всички речни долини 
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в изследвания район. Изключение е долината на р. Лебница, в която се наблюдава 

инверсия на седиментацията, поради което тя трябва да се разглежда като локална 

специфика на морфогенезата. 

Към териториалните закономерности на морфогенезата се отнася и формираният 

в подножието на планините мощен пролувиално-делувиален шлейф. Освен 

флувиалните, там се проявяват активно и гравитационно-аквалните процеси, 

образувайки микроерозионни форми в делувиалния смив, във вид на неголеми по 

размери земни пирамиди. В тази част от изследваната територия временно и 

постоянно течащите води отлагат мощи пролувиални наносни конуси.  

Голямото пространство, което заемат активните морфодинамични процеси 

(свлачища, срутища, сипеи, криип, плоскостен смив и почвена ерозия, браздова 

ерозия, образуване на ровини, оврази, суходолия и поройни кално-каменни потоци) 

е следствие от съчетанието на големи наклони, неустойчив скален субстрат и 

обезлесеност. То обхваща всички склонове в изследвания район. Някои от тези 

процеси се проявяват като катастрофални по смисъла на Бручев и др. (2001). При 

географския анализ на морфогенезата се очертават райони с различна степен на 

геоморфоложки риск, вероятността за който е изразена чрез предложената в 

настоящото изследване четиристепенна скала (табл. 3.7).  

Значителна площ – 313.4 km
2
 (36.5 %) от планините Огражден и Малешевска се 

обособява като територия с геоморфоложка опасност от максималната трета степен. 

Тя обхваща по-голямата част от територията на Малешевска планина с изключение 

на северната периферия (Крупнишкия дял) и южната и източната периферни части 

на Огражден (фиг. 3.28). В посочените места процесите протичат под 

едновременното въздействие на факторите съчетаващи територии с наклон над 20
о
, 

обезлесени територии и територии, изградени от лесно разрушаващи се скални 

комплекси. 

 

Таблица 3.7 
Степени на геоморфоложки риск 
 

Степен Влияние на изведените фактори Териториален 

обхват (км
2
) 

Териториален 

обхват (%) 

0  Незначителното влияние на всички изследвани фактори 0.6 0.2 

1 
Съчетанието на един от главните и редица второстепенни 
фактори 

174.9 20.4 

2 
Съчетанието на два от главните и редица второстепенни 
фактори 

368 42.9 

3 
Съчетанието на трите главни фактора и голяма част от 
второстепенните 

313.4 36.5 

 

Районите с по-малката, втора степен на геоморфоложки риск, обхващат 368 km
2
 

площ (или 42.9 % от изследвания район). Те са в билните части на двете планини и 

обезлесените денудационни заравнености, както и в по-добре залесените склонови 

участъци при райони, изградени от податливи на ерозия скали. 
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С първа степен на геоморфоложки риск са източните подножия на двете планини, 

места от северната периферия на Малешевска планина (Крупнишкия дял), в която 

част скалите са относително устойчиви на изветрителни процеси и залесените 

денудационни заравнености по източните склонове на Огражден. Общата площ на 

местата с тази степен на риск е 174.9 km
2
 (20.4 % от територията на изследвания 

район). 

Местата с нулева степен на геоморфоложки риск заемат незначителна площ от 

района – 0.6 km
2
 (0.2 %). Такива са участъци с малка площ по билата на двете 

планини, по междудолинните ридове в северозападния склон на Крупнишкия дял, 

по южната периферия на Малешевска планина (в района на селата Игралище и 

Никудин) и в източната част на Огражден (по дясното вододелно било на р. Рибник). 

 

ИЗВОДИ  

Направените изследвания в източните склонове на планините Малешевска и 

Огражден дават основание за следните изводи, относно развитието на релефа през 

неоген-кватернера: 

1. Формираните три неогенски и две плио-плейстоценски морфографски нива са 

оформени при различни морфодинамични обстановки: 

 Изветрителните кори от сиалитов и феритно-сиалитов тип върху високите 

староплиоценска и понт-старолевантийска денудационни заравнености са 

свидетелство за напреднал стадий на изветряне и прекристализация на 

минералите в скалите.  

 Следите от предполагаеми езерни седименти в ниската част на младо-

леванитийската полифациална денудационна заравненост доказват 

наличието на плиоценски езерен етап.  

 Маломощните елувиални профили и плейстоценските пролувиални наноси 

върху по-ниските денудационни нива (под 900 m) са знак, за участието на 

повърхностно течащите води в денудационните процеси през плио-

плейстоценския етап от развитието на релефа. 

2. В планините Огражден и Малешевска ерозионните морфогенетични процеси 

протичат с голяма интензивност и формират ерозионни бразди, ровини, оврази и 

суходолия от експанзивен тип.  

3. Флувиалните процеси се отличават със силно неустойчив пренос и динамична 

седиментационна обстановка във всички части на речните долини с изключение на 

р. Лебница, при която се наблюдава преход от устойчив към силно неустойчив 

пренос – указание за по-слабата тектонска активност на Дворищенското тектонско 

понижение в Република Македония в сравнение с останалата част от територията. 

4. Териториалната локализация на морфодинамичните процеси е с добре очертани 

райони на различните генетични типове денудационни, склонови и флувиални 

процеси. 
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 В обсега на оголените и стръмни долинни склонове протичат активно 

гравитационните процеси. Собствено-гравитационните са с голяма скорост, 

транспортират изветрелите материали на кратко разстояние и формират 

срутищно-сипейни конуси. Гравитационно-аквалните процеси са типични 

за елувиално-акумулационната зона на подножията. Ерозионните процеси 

се проявяват активно в обезлесените части от района. Аквално-

гравитационните процеси (криип и свлачища) се наблюдават само на 

отделни места и заемат малки площи.  

 Долината на р. Лебница е локален ерозионен базис на нейните приточни 

долини и контролира тяхното развитие, а не обратното. Материалите в нея 

не се привнасят от приточните долини, а са резултат от интензивна ерозия, 

обусловена от издигането на Огражден-Малешевският блок и тектонските 

процеси в Струмската разломна зона. 

 За 36.5 % (313.4 km
2
) от територията на планините Огражден и Малешевска 

(във всички гравитационно-ерозионни склонови участъци с наклони над 

20
о
) е характерна максималната, трета, степен на геоморфоложка опасност, 

а за 42.9 % (368 km
2
) – високата втора степен. Или в значителна част от 

територията на района рисковите геоморфоложки процеси са с голяма 

вероятност за проява.  
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СПРАВКА  

ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на дисертационния 

труд теоретични и експериментални изследвания се свеждат до следните основни 

приноси:  

1. Характеристика на морфодинамичните процеси в слабо изучените от 

геоморфоложка гледна точка планини Огражден и Малешевска, която 

потвърждава резултати от предишни изследвания, разкрива развитието на 

отделни елементи на релефа през неоген-кватернера и описва морфодинамичните 

процеси чрез количествени показатели. 

2. Териториален анализ на морфодинамичните процеси в планините Малешевска и 

Огражден и оценка на геоморфоложкия риск, направена по предложената в 

изследването четири степенна скала. 

3. Създаване на авторски тематични цифрови карти (геоморфоложка, карта на 

потенциалния геоморфоложки риск, карта на порядъка на речните долини, 

цифров модел на релефа, карта на склоновите наклони, карта на формата на 

склоновете и карта на изложенията на склоновете), които отразяват състоянието 

и развитието на релефа в планините Огражден и Малешевска. 

4. Изучаване на морфодинамичните релефообразуващи процеси чрез методичен 

апарат, който съчетава теренни геоморфоложки изследвания, зърнометричен 

седиментоложки анализ, статистически методи и ГИС. 



 26 

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

1. Иванова, Е. 2008. Ерозия на почвата и загуба на земеделски земи в 

Югозападна България (Огражден и Малешевска планина). Национална 

конференция с Международно участие „Геонауки”, БГД, Сборник разширени 

резюмета, София, с. 127–128 

 

2. Иванова, Е. 2009. Геоморфоложки изследвания в Огражден планина на 

територията на България. Годишник на Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски”, кн. 2 География, 101, София, с. 69–89 

 

3. Ivanova, E. 2009. Negative erosion processes on the south-west slopes of 

Ograzhden Mountain (Bulgaria and Macedonia). International Scientific 

Symposium “Geography and Sustainable Development”, Macedonian Geographical 

Association, Ohrid, p. 81–88 

 

4. Ivanova, E., G. Baltakov, I. Milevski. 2009. Hydrographic and morphogenetic 

researches of valley of Lebnitsa River on the territory of Bulgaria and Macedonia.  

Macedonian Geographical Association, Geographical reviews, tome 43, Skopje, p. 

41–52 

 

5. Иванова, Е., Р. Недков. 2010. Изследване на рисковите морфодинамични 

процеси в района на Огражден и Малешевска планина на базата на 

спътникови и GPS данни. Екологично инженерство и опазване на околната 

среда, 9, кн.1, София, с. 17–24 

 

  



 27 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ФИГУРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АВТОРЕФЕРАТА 
 

 



 28 

 
 

Фиг. 1. Граници и териториален обхват на Огражден и Малешевска планина,  
представени чрез цифров модел на релефа 
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Фиг. 1.3. Тектонска карта на Малешевска планина и Огражден 
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Фиг. 1.7. Хидрографска схема на реките в Малешевска планина и Огражден  
в съчетание с фитологичният фактор 
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Фиг. 2.1. Карта на изследваните обекти 
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Фиг. 3.2. Кумулативни криви на материали, покриващи денудационните повърхнини в Огражден-

Малешевската планинска система 
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Фиг. 3.8. Кумулативни криви на материал от хоризонтите на профила на ерозионна бразда в басейна на 
Долнорибнишка река, Огражден 
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Фиг. 3.17. Порядък на речните долини 
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Фиг. 3.18. Кумулативни криви на материал от руслото в различни части  

от течението р. Лебница 
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Фиг. 3.19. Кумулативни криви на руслов материал от различни приточни долини  

на р. Лебница 
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Фиг. 3.20. Кумулативни криви на руслов материал от различни приточни долини на  
р. Лебница, спрямо нейното горно течение 
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Фиг. 3.21. Кумулативни криви на руслов материал от различни приточни долини на  
р. Лебница, спрямо нейното средно течение 
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Фиг. 3.27. Геоморфоложка карта на Огражден и Малешевска планина 
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Фиг. 3.28. Цифров модел на потенциалния геоморфоложки риск на територията на 

Огражден и Малешевска планина 
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Приложение I 

Допълнителни тематични карти 

 

 
 

Фиг. 1. Карта на наклоните на склоновете на триторията на планините Огражден и Малешевска  
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Приложение II 

Хистограми на гранулометричния състав на различните генетични типове седиментен 

материал, характеризиращи развитието на морфодинамичните процеси в Огражден и 

малешевска планина през неогена и кватернера 
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Хоризонт 30-75 cm
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Хоризонт 75-125 cm
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Хоризонт 125-180 cm
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Хоризонт 180-225 cm
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Фиг. 13. Ерозионен профил на бразда в басейна на Долнорибнишка река, Огражден 


