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         Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание на 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

I.1. Актуалност на темата 

         Темата на настоящата дисертация предразполага разработването на един от актуалните 

проблеми на съвременната геоморфоложка наука, а именно съвременните морфодинамични 

процеси. Те играят съществена роля при моделирането и подчертаването на формите на 

релефа в Люлин, Вискяр и Завалска планина. Тяхната динамика и сезонна активност е от 

важно значение за предвиждане на техния ход във времето и за прогнозирането на рисковите 

процеси, представляващи опасност (потенциална и действителна) за стопанството и хората.  

          Самостоятелно геоморфоложко изследване върху Люлин, Вискяр и Завалска планина 

до сега не е правено. Геоморфоложката литература за района е стара и оскъдна. Липсват 

данни за скоростта на протичане на съвременната морфогенеза. Липсва и класификация на 

съвременните морфодинамични процеси, тяхната феноменология и хипсометрично 

проявление. 

         Дисертационният труд представлява първото цялостно самостоятелно проучване на 

трите планини. Характеризирани са подробно етапите в неогенското развитие на района, 

изяснени са условията и факторите, влияещи върху активността на съвременната 

геоморфогенеза, направена е и прогноза за нейния ход във времето. Използването на 

полеви и лабораторни методи, техният анализ и синтез, доведе не само до характеристика 

на процесите, но и до получаването на емпрични данни за скорост на редица екзогенни 

процеси (изветряне, денудация, ерозия и др.), характерни за ниско- и среднопланинския 

пояс на страната. За получаването на такива данни са подбрани ключови участъци, които 

да характеризират различни процеси, различни топографски условия и различна литология. 

Поради това те изразяват разнообразието на трите планини. Тези данни дават основание на 

автора да раздели нормалните от рисковите процеси, а оттам и опасността, която те крият 

за хората.  

         Получените резултати дават данни за скоростта на акумулация и денудация. Те са 

първите за района, поради което за сега не могат да бъдат сравнявани и съпоставяни, но 

при бъдещи геоморфоложки изследвания, обхващащи ниско- и среднопланинския пояс на 

страната това би било възможно. Актуалността на темата произтича от необходимостта за 

получаването на такива данни, които за съжаление липсват в нашата геоморфоложка 

литература. Актуалността произтича и от факта, че се предлага геоморфоложко изследване 

на един от най-слабо проучените в геоморфоложко отношение район, разположен в 

западните покрайнини на Р. България.  
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I.2. Обект и предмет на изследването 

         Обект на изследване в настоящата дисертация са планините Люлин, Вискяр и Завалска, 

разположени в най-западната част на Софийското Средногорие. 

         Предмет на изследването е неогенското и съвременното развитие на изследваната 

област. Особено важни са формите и наслагите, образувани в резултат от протичането на 

съвременните морфодинамични процеси в трите планини и оформящи съвременния облик на 

техния релеф.  

 

I.3. Цел и задачи на изследването 

         Цел на настоящата дисертация е да се направи детайлно геоморфоложко изследване на 

Люлин, Вискяр и Завалска планина, което да завърши със съставянето на геоморфоложка 

карта на района. С постигане на целта може да бъде направин опит за класификация на 

процесите и формите, които те изграждат в зависимост от надморската височина. 

         Очакваните резултати са свързани с разкриване на тенденциите в протичането на 

цялостното релефообразуване и особено в протичането на рисковите процеси, които могат 

да нанесат щети на стопанството и хората. 

         За постигането на целта бяха поставени следните задачи: 

1. да се проследи формирането на инициалния палеорелеф, неговата неогенска 

еволюция и неотектонски деформации, както и основните етапи от развитието на 

оградните корелативни басейни. 

2. да се определи инициалната денудационна повърхнина, формирането и 

разпространението на миоплиоценските и плиоплейстоценските 

морфостратиграфски нива в района. 

3. да се проследят съвременните геоморфоложки процеси в района, факторите, 

влияещи върху тяхната интензивност и феноменология и да се направи оценка на 

ролята им за моделирането на релефа в изследвания район. За тази цел авторът си е 

поставил следните подзадачи: 

 оптимален избор на ключови участъци, в които да се заложат маркирани 

репери и да се проведат експерименти. 

 оптимален избор на времеви интервал, в който да се отчитат измененията в 

маркираните репери. 

 анализ и синтез на получените емпирични данни, както и изработване на 

качествени приложения, коита да ги онагледят. 
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 сравняване и съпоставяне на получените резултати, както и прогнозиране на 

техния ход във времето. 

4. да се състави общогеоморфоложка карта на района, като за целта се изисква 

съставянето на серия от работни тематични карти, анализиращи допълнителна 

геоморфоложка информация (морфохидрографска карта, геоморфоложки схеми на 

ключовите участъци и т.н.). 

 

I.4. Методика на изследването 

         Изборът на методите на изследване е определен от поставената цел за детайлно 

геоморфоложко проучване на Люлин, Вискяр и Завалска планина. То е осъществено чрез 

набор от геоморфоложки методи. Геоморфоложкият метод се дефинира като сбор от 

способи и подходи за изучаване на морфологията, генезиса и възрастта на релефа (Чолеев, 

2007). Основните използвани методи и технологии за решаване на поставените задачи са 

морфотектонски и морфоструктурен метод, морфоклиматичен метод, картографски и 

морфометричен метод, седиментоложки метод, методите на морфоскопския и 

гранулометричния анализ. 

         Морфотектонският метод е използван при проследяването на неогенското развитие на 

района. Той изучава ендодинамичните прояви, фиксирани във формите на релефа.  

         Деформациите на земната повърхнина, породени от ендогенните сили в района, са 

изследвани с помощта на морфоструктурния метод. Той разглежда морфоструктурите от 

различен ранг, които са най-ярките представители на ендогенезата, а така също и някои по-

малки тектонски деформации - денудационни и полифациални заравнености, речни тераси 

и др. (Балтаков, Кендерова, 2003).  

         Смяната на различни климатични обстановки през неогенския етап от развитието на 

района и създадените от тях реликтни форми (останали от предишни морфолитогенези) са 

изследвани с помощта на морфоклиматичния метод. Обект на изследване на този метод са 

формите на релефа, които са резултат от екзогенната морфогенеза (Балтаков, Кендерова, 

2003).   

         Теренните изследвания са използвани за проследяване интензивността и 

феноменологията на различни екзогенни процеси и за получаване на емпирични данни за 

скорост на денудация и акумулация в района.  

          Неспоените наслаги в района, които са ценен източник на информация за развитието 

на релефа, са изследвани с помощта на седиментоложки методи. Размерите, формата, 

степента на огладеност, петрографския състав, изветрялостта, ориентировката и др. 
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показатели на неспоените наслаги са изследвани с помощта на морфоскопския анализ. 

Съдържанието на частици с различни размери в наслагите, тяхната сортировка и 

съотношението между отделните фракции е изследвано с помощта на гранулометричния 

анализ.  

         Картографският метод е използван при съставянето на серия от работни карти, като 

финалният етап на картографиране завърши със съставяне на геоморфоложка карта на 

района. За съставянето на картатите и схемите на ключовите участъци са използвани 

различни морфометрични разработки. 

         Получените резултати са обработени и анализирани чрез сравнителния и математико-

статистически методи. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

         Дисертационният труд съдържа въведение, шест глави, заключение и основни изводи, 

списък на използваната литература. Общият обем е 142 страници текст, вкл. 12 таблици, 31 

фигури (диаграми, схеми, теренни снимки) и 4 страници литература с 84 заглавия на 

научните публикации на български и чужди автори. Текстът е онагледен с 3 карти 

(морфохидрографска, геоложка и геоморфоложка), 5 геоморфоложки схеми на ключовите 

участъци и свързаните с тях фигури, както и таблици с пълния спектър на ситата от 

гранулометричния анализ на пробите, които са подредени последователно в приложенията. 

         Номерацията на таблиците и фигурите от дисертацията е запазена в настоящия 

автореферат.  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Актуалност на темата.  

          Във въведението се разкрива актуалността на поставения научен проблем. Тя е 

дефинирана в общата характеристика на дисертационния труд.  

 

         1.2. Постановка на въпроса. 

         Люлин (вр. Дупевица, 1256 m), Вискяр (вр. Мечи камък, 1077 m) и Завалска (вр. Китка, 

1160 m) не са високи планини - територията им попада в ниско- и среднопланинския пояс. В 

орографско отношение те се състоят от две вериги – Люлинско-Вискярска и Гребено-

Завалска (Балтаков, 2003). Между тях е разположен силно податливият на денудация 
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Пернишко-Ярославски коридор, запълнен с горнопалеогенски материали. Билните 

заравнености на трите планини представляват фрагменти от инициална денудационна 

повърхнина, разположена на около 1100 m н.в. в билните части и силно денудирана и 

деформирана от екзогенните процеси в рамките на котловинния коридор. Между планините 

са разположени изолирани и орографски затворени котловинки или долинни разширения, 

образувани вследствие на селективната денудация. Оградните склонове на котловините имат 

сложни очертания, предопределени от разседни структури. Дъната им са запълнени с 

кватернерни наслаги. 

         Областта има сложен геоложки строеж, който е резултат предимно на херцинската и 

алпийската тектоника. Основно значение има допалеогенското тектонско развитие. Областта 

е изградена главно от горнокредни вулканогенно-седиментни задруги, но в района се срещат 

и разновъзрастни плутонични скали (гранити, монцонити, диорити). Вулканогенния 

комплекс е представен предимно от диабази, андезити, риолити и туфити, а седиментния от 

пясъчници, конгломерати, мергели, варовици, неспоени пясъчници и чакъли. Разнообразният 

литоложки състав е една от причините за различния облик на релефа в трите планини и се 

явява предпоставка за протичането на различни морфодинамични процеси. 

         В досегашните геоморфоложки изследвания трите планини са били анализирани от 

гл. т. на това, че те са част от Средногорската морфоструктурна зони (Канев, 1989) или от 

Южнобългарската (Трако-Анадолска) провинция (Вапцаров и др., 1997) и др. 

Самостоятелно изследване върху геоморфоложката ситуация в трите планини не е 

извършвано. Слабата изученост и разнообразните природни условия правят района 

интересен за анализ на съвременните геоморфоложки процеси. 

 

         1.3 Обект, предмет, цел и задачи на научното изследване. 

         1.4 Методика на научното изследване. 

         Обекта, предмета, целта, задачите и методиката на научното изследване са дефинирани 

в общата характеристика на дисертационния труд, поради което няма да бъдат посочвани 

отново.  

         1.5 Геолого-геоморфоложка изученост на изследваната територия. 

         В геоложко отношение територията на трите планини е неравномерно, но сравнително 

подробно проучена.  

         В геоморфоложко отношение изследваната област е слабо проучена. Цялостно 

геоморфоложко проучване на трите планини не е правено, като изключим кондиционното 
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геоморфоложко картиране в М 1: 50 000, направено от комитета по геология и съпътстващо 

кондиционното геоложко картиране в М 1:25 000.  

         Геоморфоложките изследвания, правени до сега в Люлин обхващат само отделни части 

от планината, като показателни в това отношение са разработките на И. Иванов (1960) и Р. Н. 

Христов (1977). Изследване на Люлинското подножие е направено от А. Велчев (1998). При 

изясняването на основните постановки на изследванията на геоморфоложките условия са 

използвани работите на Г. Балтаков (1979, 1986, 2003 и др.), както и терминологичният 

речник на Г. Кънев (1999) и работите на Д. Канев (1989) и А. Динев (1986). 

         В геоморфоложко отношение отделни части както от Вискяр, така и от Завалска са 

изучени от В. Константинов (1992), А. Велчев (1998), Хр. Константинов и Г. Кънев (1986).  

Публикации за района имат още Ст. Бояджиев (1962), Ив. Вапцаров (1972, 1985), Д. Канев 

(1965, 1976, 1978), Ю. Карагюлева (1967), В. Костадинов (1971, 1974, 1977) и др. 

 

2. ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА. 

         В тази глава са описани подробно физикогеографските условия в изследвания район и е 

направена оценка на ролята им за развитието на съвременната морфогенеза. 

 

         2.1. Морфохидрографска характеристика.  

         В геоморфоложко отношение Люлин, Вискяр и Завалска планина заемат западната част 

на Софийското Средногорие (Канев, 1976). 

         Планината Вискяр има югоизток – северозападна посока на простиране и е 

разположена между долината на р. Дервент (Новоселска река) и Радуйската седловина (830 

m). В тези граници Вискяр планина заема площ от около 170 km², като дължината и достига 

30 km, а средната ширина – 5 km.   

         Връзката на Вискяр планина с Люлин се осъществява чрез Радуйската седловина. От 

двете страни на Радуйската седловина се издигат люлинските върхове Кървавия камък (1127 

m) и Чардаклия (975 m) и  вискярските върхове - Вискярска могила (1048 m) и Радуйски 

кръст (926 m). Ярославско – Мещицкото понижение, изразено в Брезнишкото и 

Ярославското котловинно поле ограничава планината от югозапад. Западната граница е ясно 

изразена – р. Дервентска (до вливането си в Габерска река) и тя отделя Вискяр от Завалска 

планина. 

         Връзката между Вискяр и Завалска планина се осъществява чрез вододелна седловина 

над с. Завала, по която минава главният вододел на полуострова.  
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         Планината Люлин се простира между Владайската седловина (860 m) от изток, която я 

отделя от Витоша и Радуйската седловина (830 m) от северозапад, която я отделя от Вискяр. 

Люлин планина на изток граничи със Софийската, а на запад с Пернишката котловина. 

Дължината и достига 20 km, а ширината  7 - 8 km. В тези граници планината заема около 130 

km² площ.  

         Люлин планина се състои от две ясно изразени тела – южно и северно. Южното тяло 

има високо било и в него се издигат най-високите люлински върхове – Дупевица (1256 m) и 

Райловско градище (1199 m). Склоновете на южната част са стръмни, а към Софийското поле 

са разседно обусловени.  

         В северната част планинското било е по-ниско и едва достига 1000 m височина. По него 

са наредени върховете Форта (1025 m) и Кръстато дърво (1012 m). На запад и северозапад 

планинското било е ниско и почти незабелязано преминава в хълмистото подножие.  

         Завалска планина се простира на северозапад от Ярославския пролом до седловината 

между селата Врабча и Проданча, която я отделя от планината Гребен, продължаваща на 

сръбска територия. На югоизток се продължава от Брезнишкия Гребен (дължина 15 km и 

ширина 8 km). Основната по-висока част на планината достига до с. Завала, а в югоизточна 

посока продължава с рида Црънча, който има дължина 6 km. Югозападните склонове на 

планината се ограничават от Бутроинското и Врабченското понижение, а в североизточна 

посока ридовете достигат малката Габерска котловина, която представлява западно 

продължение на Софийската котловина. 

         Завалска планина е изградена от две основни тесни била в направление северозапад – 

югоизток, които са отделени помежду си от долините на реките Горноселска и Красавска. 

Южното било е по-дълго и по-високо и в него се издига най-високата точка на Завалска 

планина – вр. Китка (1181 m). Продължението му в югоизточна посока (рида Црънча) е 

високо 1145 m. На много места това било е проломено от левите притоци на р. Конска. 

Билото на Завалска планина е изградено от горнокредни седименти. Северното било е по-

късо и по-ниско – върховете му са между 900 и 1000 m, а най-високият е 1059 m. 

 

         2.2. Геотектонски и морфотектонски прегелед. 

         Изследваната територия има сложен тектонски строеж. Тектонското развитие се 

характеризира с интензивна проява на няколко тектогенези: дохерцинска, херцинска, 

ранноалпийска (раннокимерска и австрийска фаза), средноалпийска (субхерцинска и 

ларамийска фаза) и късноалпийска (Загорчев и др., 1995). 
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        Една от най-характерните особености на западните отдели от Средногорската зона у нас 

е, че тя най-общо може да се диференцира надлъжно на три различно широки части - две 

външни и една централна, които в действителност представляват структурно-

седиментационни зони от втори ред. Характерно за външните, които отговарят съответно на 

Пернишката разломна зона от югозапад и Бурелската разломна зона от североизток, е че в 

тях няма или почти не е проявена вулканска дейност, докато централната се отличава с 

широкия спектър горнокредни седиментни и вулкански скали (Загорчев и др., 1995). 

 

         2.3 Скални комплекси. 

         Скалите, изграждащи Люлин, Вискяр и Завалска планина са с горнокредна възраст и 

имат вулканогенен и седиментен произход. Описанието на скалните комплекси в района е 

извършено по Геоложка карта на България, М 1:100 000, к.л. София, к.л. Перник и к.л. 

Власотинце и Брезник (Загорчев и др., 1995). 

         Скалните комплекси в района на Люлин, Вискяр и Завалска планина са представени от 

следните горнокредни литостратиграфски единици:  Въгленосна задруга, Мергелно-

варовикова задруга, Варовито-мергелна задруга, Долна вулканогенно-седиментна задруга, 

Задруга на тефроидния флиш, Горна вулканогенно-седиментна задруга, Задруга на 

амфиболовите и биотит-амфиболовите андезити, Задруга на грауваково-алевролитовия 

флиш, Флишка задруга,  Глинесто-мергелно-варовикова задруга, Пясъчниково-

конгломератна задруга, Пясъчниково-мергелна задруга. Палеогенската система е 

представена от Конгломерато-пясьчникова задруга, Битуминозна задруга, Пьстроцветна 

моласова задруга. Неогенската и кватернерната система са представени от Лозенецка свита, 

Алувиалните отложения, Пролувиални образувания, Пролувиално-делувиални образувания и 

Делувиални образувания. 

         В заключение можем да кажем, че. Люлин, Вискяр и Завалска планина имат сходен 

геоложки строеж, като са изградени от горнокредни вулканогенно-седиментни комплекси. 

Еднаквият скален състав, в съчетание с приблизително еднаквата средна надморска височина 

в трите планини, разположени в ниско- и среднопланинския пояс, обуславят и 

разпространението на едни и същи почвени типове, а оттам и на еднаква растителност. 

Скалните комплекси, в съчетание с останалите елементи на природната среда (води, климат, 

почви, растителност) се явяват ключов фактор, който обуславя развитието на различни 

екзогенни процеси. От друга страна вулканските и седиментните скали със своите 

специфични физико-химични свойства водят до образуването на разнообразни форми на 
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релефа в трите планини. Това голямо разнообразие от вулкански и седиментни скали се 

явява основна предпоставка за развитието на различни морфодинамични процеси в района.  

 

         2.4. Проблеми с Люлинския конгломерат 

         Относно възрастта и произхода на Люлинския конгломерат са водени дългогодишни 

спорове. Конгломератът е бил обект на редица изследвания. 

         В състава на конгломерата влизат късове от червеникави пясъчници с косо наслоение, 

белезникави кварцити и кварцитизувани пясъчници, късове от млечнобял кварц, сиенити, 

андезити с андезитови туфобрекчи, късове от пегматити и гнайси, като преобладават 

кварцити и червеникави пясъчници, а след това сиенити и андезити. На отделни места обаче 

процентното съдържание на сиенитните късове е по-голямо. Петрографският анализ на 

късовете, които изграждат конгломерата, показва, че те са от витошки скали (Христов, 1963). 

         Счита се, че конгломерата има речен произход и е образуван от река, текла през 

значително по-ниската Люлин планина. Вероятно тази река е съществувала при по-различни 

от сегашните палеоклиматични условия и водният й режим е бил подобен на селевия. 

 

         2.5 Климатични и хидроложки условия. 

         В климатично отношение Люлин, Вискяр и Завалска планина се отнасят към умерено-

континенталната климатична област, Южнобългарска котловинна подобласт (Димитров, 

1968). Изключение правят земите над 1000 m надморска височина, които се отнасят към 

планинската климатична област. 

         Най-студеният месец е януари, който се отличава и с единетвената отрицателна средна 

месечна температура. За станция София тя е -1.9°C, за станция Перник: - 2,0°C, а за станция 

Трън -3.3°C. Най-топлият месец е юли. За станция София средната месечна температура е 

20.5°C, за станция Перник е 19,6°C, а за станция Трън тя е 18.0°C. Средната годишна 

температура на въздуха има значение за височината на хионосферата, характерна за 

крионивалните, периглациалните и глациалните процеси. Средната годишна температура в 

района е по-ниска  в сравнение с тази за страната (10,5°C). Тя се колебае от 10.0° C при 

станция София, 9,5°C при станция Перник и стига до 8.2°C при станция Трън. Тъй като във 

височина стойностите на температурата на въздуха намаляват, то за разглежданият район те 

са по-ниски. 

         Най-високите средномесечни валежни количества се отчитат през май-юни, когато 

нахлуващите от запад и югозапад океански въздушни маси са особено активни. През лятото 

те водят до падане на интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. Есента е 
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сравнително влажна, поради югозападния въздушен пренос и влиянието на Средиземно 

море. В годишния ход на валежите преобладава летния максимум и зимния минимум 

         Според хидроложкото райониране на България, районът на Люлин, Вискяр и Завалска 

планина попада в област с европейско-континентално климатично влияние, район с 

дъждовно-снежно подхранване на реките и неустойчиво фазово разпределение на оттока. 

Гъстотата на речната мрежа е от 1 до 1,5 km/km². (Хидроложки атлас на НРБ, 1964). 

Долинните системи в Люлин, Вискяр и Завалска планина са свързани с Егейския (чрез 

Струма) и Черноморския (чрез Искър и Нишава) басейни. 

          Реките, извиращи от Люлин, Вискяр и Завалска планина са къси и малки по водно 

количество. По отношение на годишния режим на оттока се наблюдават следните 

особености: 

          Годишния модул на оттока за по-голямата част от изследваната територия е в рамките 

на 5 l/s/km², като само в пояса над 800 m н.в., обхващащ горните течения на по-големите реки 

в района, той варира в границите 7,5 - 5 l/s/km². Сезонното разпределение на оттока се 

характеризира с летен минимум (0,5 - 2 l/s/km²) и пролетен максимум (4 - 10 l/s/km²). 

Средната продължителност на пълноводието в района е четири месеца, като обикновено 

настъпва февруари-март и продължава до май-юни. Периодът на маловодието е с 

продължителност 3 - 4 месеца, като средно настъпва през юли и продължава до октомври. 

Обемът на оттока през периода на пълноводието представлява 50-60% от годишния отток, а 

през периода на маловодието той е едва 5-10% от годишния отток. Част от изследваната 

територия попада в район с частично пресъхващи води, като продължителността на 

пресъхването на реките е 45-75 дни и се повтаря всяка година. 

 

         2.6. Почвена и растителна покривка. 

         Почвената покривка е формирана под влияние на климатичните елементи, скалния 

субстрат и особеностите на релефа. Почвената покривка и растителността се намират под 

пряка зависимост. Под влияние на растителността протича механично и химично изветряне 

на скалите и тя взима участие в процеса на хипергенеза. Почвите от своя страна създават 

предпоставки за развитието на определени видове растителност. 

         На територията на Люлин, Вискяр и Завалска планина са развити следните типове 

почви: Chromic Luvisols (излужени канелени горски почви), Cambisols Chromic (канелени 

горски почви), Cambisols Albic (светлокафяви планинско-горски почви), Colluviosols 
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(делувиалните почви), Fluvisols eutric (aлувиално-ливадни почви), Leptosols (плитки и 

неразвити почви).  

         В заключение можем да кажем, че най-разпространените почвени типове в трите 

планини са излужените канелени горски почви . Те са резултат от еднаквия геоложки строеж 

и еднаквите климатични условия в трите планини, които предопределят и сходно 

елувиообразуване и сходни почвени типове.  

         Естествената растителност е основен фактор при формирането на природната среда и 

за подържане на нейното равновесие. Според последното фитогеографско райониране 

(Бондев, 1982), територията на Люлин, Вискяр и Завалска планина попада в Европейската 

широколистна горска област, Илирийска (Балканска) провинция, Софийско–Краищенски 

окръг. 

         В геоморфоложко отношение растителността играе главна противоерозионна роля. За 

съжаление естествената широколистна горска растителност в Люлин, Вискяр и Завалска 

планина е била изсечена в миналото. Голямата степен на обезлесеност в трите планини, 

благоприятства за развитието на почвената ерозия и склоновата денудация. Тези процеси 

придобиват голяма активност през късна пролет, когато падат интензивни валежи. В 

резултат иначе малките рекички и суходолия се превръщат в мощни порои. Образуват се 

свлачища от земни маси и единични дървета, които отнасят изградените мостове и пътеки в 

планините. Днес значителна част от планините е заета от с тревна растителност, издънкови 

гори и изкуствено залесени площи.  

         За трите планини е характерна сравнително ниска степен на залесеност. Горите са 

нискостеблени, представени предимно от дъб, габър, бук, леска и др. Сравнително по-добре 

са залесени северните склонове на Люлин, северните склонове на Завалска и 

североизточните склонове на Вискяр. В миналото в района е имало вековни широколистни 

гори. Днес дървесната и храстова растителност е от естествен произход – предимно 

издънкова.  

 

         2.7 Антропогенно преобразуване на релефа. 

         Антропогенната дейност оказва влияние върху естествения ход на процесите, тяхното 

усилване или отслабване, възникване или изчезване. 

         Територията на Люлин, Вискяр и Завалска планина още от началото на неолита е място 

на развитие и процъфтяване на първите земеделски цивилизаци, довели до неолитната 

земеделска революция. 
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         По всяка вероятност първите чувствителни въздействия върху релефа са от времето на 

халколита. Тогава започва разораването на по-обширни площи, включително и на такива 

върху по-слабо наклонени терени. Земеделските цивилизации през последните 5000 години 

са се сменяли и са оказвали значителни въздействия чрез унищожаването на горите и 

неправилна обработка на почвите върху ерозионното въздействие върху терените. 

         През последните няколко десетилетия на места са били извършени залесителни 

мероприятия със смърч, бор, ела, бреза и др., които да укрепват пороищата и за ограничаване 

на ерозията. 

         Тъй като Люлин, Вискяр и Завалска са сравнително безводни планини в областта има 

изградени няколко язовира, най-голям от които е Мещица. Други микроязовири има край с. 

Гърло, с. Ярловци, с. Лялинци, с. Брезнишки извор, с. Красава и др. 

 

         3. ФОРМИРАНЕ НА ИНИЦИАЛНИЯ ПАЛЕОРЕЛЕФ. 

 

         Като начална фаза на формирането на съвременния релеф в района е взета инициалната 

протоповърхнина на средномиоценския пенеплен. Времето на нейната първична 

денивелация е щирийската тектонска фаза (Балтаков, 1978, 1980, 1983, 1988, 2000). 

         Начало на формирането на изходния палеорелеф се явява приабона и долния олигоцен, 

т.е. времето на последния активен вулканизъм. Тогава се образуват наложени грабенови 

депресии. Тяхното синорогенно компенсиране протича през интервала горен олигоцен - 

долен миоцен. Новият морфотектонски план силно усложнява детайлизирането и 

палеогеоложката обстановка. Поради това като основни седиментационни басейни се взимат 

тези, с най-добре проследена геологична летопис. За нашата територия такива са 

Пернишкият и Софийският бесейни. 

 

         3.1. Синорогенни седиментационни басейни. 

         Като модел за седиментацията и връзката и с палеоклиматичните и 

палеогеоморфоложки условия е разгледан Пернишкият акумулационен басейн, свързани със 

синорогенното седиментоотлагане за времето горен палеоген - долен миоцен. 

         Отношение към възрастта на седиментите от Пернишкия грабен са взели Р. Берегов 

(1945), Д. Йорданов (1951), Е. Бончева (1960), С. Чернявска и З. Ипатова (1962) и Е. 

Паламарев (1980). Специално изследване върху палеофлората в битумните хоризонти е 

провеждано 
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 за разкриващите се хоризонти в Брезнишко от Ботаническия институт на БАН (Паламарев, 

1980). На базата на някои видове с ограничено стратиграфско разпространение, като 

Rhabdochara stokmasi (горен еоцен-среден олигоцен), Grabastichara tornata (среден 

олигоцен-среден миоцен), Sphaerochara ulmensis (среден олигоцен - среден миоцен) и др., Е. 

Паламарев допуска, че на базата на палеофлористичния комплекс отлагането на тези 

материали е протекло през средния олигоцен. До същото заключение достига и С. Чернявска 

(Cernjavska, 1977) след провеждането на спорово-поленов анализ на материали от същите 

пластове. 

 

         3.2. Палеогеографска характеристика на изходния палеорелеф. 

         За начало на палеогеоморфоложката еволюция на проторелефа е приет горния еоцен 

(приабона). Тогава се проявява пиринейската тектонска фаза, която води до резки орогенни 

деформации на среднопалеогенския пенеплен. В седиментационните басейни върху древните 

денудационни повърхнини се отлага транспортираната от водните потоци стара 

изветрителна кора, заедно с материали от вулканските ерупции и ефузии. С прекратяване на 

вулканизма в края на средния олигоцен, през хата (32 млн.г. назад) протича т.нар. зряла фаза 

на протопланационния цикъл. Денудационните процеси протичат в условията на семиариден 

климат. Тогава са отложени ранните въгленосни и битумови хоризонти в Пернишкия 

седиментационен басейни. Фациалните особености на проторелефа се характеризират с 

равнинен релеф, широки речни легла, ниски брегове, низинни блата и т. н. (Константинова, 

1961; Паламарев, Балтаков и др., 1979). 

 

         3.3. Скулпторна морфогенеза на изходния пенеплен. 

         Инициалният палеорелеф, от който е започнала скулптурната морфогенеза е формиран 

през средния миоцен (16-14 млн.г. назад). Окончателното му заравняване и моделиране като 

финална денудационна повърхнина от типа на пенеплените е протекло за времето преди 24-

14 млн.г., от началото на миоцена до волина. Палеоклиматичната обстановка е била влажна и 

топла. През сармата, при по-различна палеоклиматична картина, но при стабилен тектонски 

режим, характера на пенеплена се запазва. Изключение правят югозападните части, където 

протича интензивно грабенообразуване (Балтаков, 2003). 
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         3.4. Географско разпространение на морфостратиграфските нива, свързани с 

изходния пенеплен. 

         През горния миоцен в релефа се фиксира първата ясно обособена повърхнина с 

младомиоценска възраст. През този етап, освен формирането на корелативни наслаги, 

запазени в структурно-грабеновите понижения, се образува и една ясно развита 

денудационна повърхнина, запазена сега в границите 1000–1200 m. Същата повърхнина се 

наблюдава по билото на Люлин планина на 1000–1200 m, а във Вискяр и Завалска планина е 

на 1000–1100 m. В Люлин част от тази повърхнина представлява обширното и равно било на 

върховете Пралев камък (1201 m) и Площак, което се повишава към североизток. В 

северозападна посока голяма част от тази повърхност е еродирана от розетната мрежа на р. 

Люлинска. Остатък от тази повърхнина представлява и билото на вр. Райловско Градище 

(1199 m), което е слабо запазено. По-голяма площ заема тази повърхнина между вр. Криви 

камък (1127 m) и вр. Чучул. Върху най-старата и най-високата заравнена повърхнина в 

Люлин е запазена тънка изветрителна и наносна покривка. В Завалска планина фрагменти от 

най-старата денудационна повърхнина са запазени около върховете Драговски камък (1118 

m) и Стакев камък (1051 m). В югоизточна посока части от тази повърхност са запазени 

около върховете Острило (1156 m), Китка (1181 m), Клепало (1064 m). По билната 

повърхнина в Завалска планина на отделни места са запазени флувиални наслаги. Във 

Вискяр, по тази инициална повърхнина се разкриват слабоспоени флувиални конгломерати, 

приемани за младомиоценски. 

 

         4. МИОПЛИОЦЕНСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНАТА ТЕРИТОРИЯ. 

 

         4.1. Геохронологична и литостратиграфска характеристика. 

         Официалната граница миоцен-плиоцен е свързана със смяната на тетиската фауна с 

атлантическата преди 5,4 млн.г. Тогава става затваряне на Тетиския басейн от север през 

месина (6,8 млн.г. назад), трансгресия на Понтийския басейн в югаозападна посока и 

изплитняване на Панонския басейн в условията на диференцирани епейрогенни движения. 

Тогава ерозионните базиси на долинните системи са били изцяло свързани с морските 

басейни на Паратетиса. 

През този период протичат две основни тектонски фази. Първата е атийската. Тя 

протича през босфорския интервал от понтийския век (7.23-5.33 млн.г. назад). Активността й 

е била по-добре изразена в южните райони и се приема като една от фазите на егейската 

тектоника (Яранов, 1937; 1939). В останалите части на територията се е проявила 
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диференциация на вертикалните движения, вследствие на което е засечено наедряване на 

гранулометричния състав на корелативните отложения от горномиоценските хоризонти 

(Коюмджиева, Станчева, Дикова, 1982). 

Втората тектонска фаза е Роданската. Тя е протекла в края на горния дак. Тогава е 

извършена денивелацията на миоплиоценската денудационна заравненост (3,5-3,3 млн.г. 

назад). По това време започва и ново грабенообразуване, характерно за следващия 

скулптурно-геоморфоложки етап - плиоплейстоценския. 

През миоплиоценския етап последователно са се развили два фаунистични комплекса 

– пикерийски и русцински, съответсващи на понта и дака (кимерия). Палеобиогеографската 

обстановка през първия е била горска, с характерната за нея динотериева фауна. По време на 

втория са преобладавали биомите от саванен тип, с характерната за тях хипарионова фауна. 

 

         4.2.  Палеогеографска обстановка през пикермиена (меота, долния и среден понт). 

         През меота палеоклиматичната обстановка е била доста контрастна. Данните са за 

топъл, сух и влажен климат. Общото захлаждане на Северното полукълбо е довело до 

появата на мезофитни листопадни видове. Северното тропично пространство по това време е 

било ограничено на север от Паратетиса. Това е причина за приток на влажни въздушни маси 

от север и хладни от североизток. Тогавашните циклони са преминавали основно северно от 

Паратетиса. Над неговата акватория е протичала регенерация на някои от тях и те да са 

овлажнявали земите на юг от Панонския и Гетския басейн (Балтаков, 2003). 

         Меотската морфогенеза е протичала при сухи и горещи от юг и югозапад, влажни и 

умерени от север и северозапад, влажни и хладни от североизток. Тектонската обстановка е 

била с бързи движения на югозапад, а в останалите части на тогавашната суша -  бавни и 

постоянни, негативни и позитивни. Всичко това е довело до врязване на палеодолинната 

мрежа и до засилване на денудационните процеси. 

         По времето на понта са съществували два вида палеогеографски условия - туролийски и 

русцински. 

         Туролийският (пикермийски) етап обхваща интервала между 8,5 и 6 млн. г. назад. 

Палеоклиматичната обстановка е била сравнително топла, с по-дълъг влажен и по-къс сух 

сезон. Основните горски масиви са близки до влажните тропически. Отделните дървета от 

лигнитните басейни от това време (Болшенски, Първенецски и др.), са без изразени годишни 

пръстени. Това показва, че през сухия сезон вегетацията не е спирала. 

         Русцинският етап обхваща месинското време (босфора от понта) и целия плиоцен. 

Флористичният комплекс е представен от колхидски горски екосистеми. Голямото 
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количество на костен материал от Zygalophodon borzoni, Anancus arvernensis, Hipparion 

meditherraneum, приматите от родовете Dolicopitecus, Mesopitecus, зайцевидни и други 

гризачи, порове, хиени и други, говорят за типична саванна обстановка. Саванни биоми 

обаче са били усложнени от крайречни гори от колхидски, а вероятно и от галериен тип. По 

речните палеотечения са разкрити и твърде разнообразните по видове палеонтологически 

"гробища", където животните са отивали на водопой. Там са били нападани от хищниците от 

родовете Machairodus, Ursus, Lupus, Hiena и др. Това е причината да не са открити напълно 

запазени скелети. 

 

         4.3. Скулптурна морфогенеза на подхранващата територия.   

         В началото на горния понт (Босфора) протича активната атийска тектонска фаза. Тя е 

съпроводена от вулкански ерупции в Карпатите и планината Кожуф (в Македония). С тях е 

свързано отлагането на туфогенни материали в Софийския грабен (Алексиев, Гноевая, 1963). 

В тези условия протича залагането на нови грабени като Софийския, северозападно 

продължение на който е Бурелския. Други пък се преустрояват или започва нова фаза на 

потъване. Всички те се оформят като нови местни ерозионни базиси и зони на акумулация. 

Това води до преоформяне на палеохидрографската мрежа. По този начин отделни части от 

инициалния пенеплен, последователно деформиран през сармата, меота и долния понт, 

потъват и се засипват от конседиментационни наслаги от подхранващатата територия. Този 

процес е протичал бавно, поради което в основата им не са образувани базални хоризонти от 

едрокъсов конгломерат и брекчоконгломерат. 

 

         4.4. Миоплиоценски морфостратиграфски нива. 

         Районът на Люлин, Вискяр и Завалска планина попада в обхвата на подхранващата зона 

на Панонския басейн. През миоплиоценско време тя е обхващала една грабенообразна 

линейно ориентирана в посока северозапад-югоизток зона от грабенови езерни басейни, 

пропаднали в началото на понта или в края му, запълнени от езерен тип водоеми (Яранов, 

1940). Тъй като самото потъване е протичало бавно, натрупаната моласа няма характера на 

базален конгломерат, а на постепенно отложена изветрителна кора от средномиоценския 

пенеплен.  

         В изследвания район меотско-понтийският век много добре се фиксира в една 

разкъсана и силно денивелирана повърхнина, с височина между 1000 – 1150 m 

(Константинов, Кънев, 1986). Тя се формира в онези блокови структури, в които се 

установяват най-ясно диференцираните блоково-разломни и отседни нарушения с посоки 
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120-140° и 45-60°. В Завалска планина същата повърхнина се маркира от вр. Острило (1156 

m), при Црънча (1145 m), Гребен (1084 m), а по Вискяр – при Криви камък (1015 m), 

Плашивец (1045 m), Забел (1017 m), Мелича (1170 m), Шинов Кръст (1067 m), Петреви 

Орници (1102) и др. 

          В Люлин планина високото подножно стъпало е силно разкъсано от ерозионния и 

денудационен процес (плоскостна денудация - свлачища). Под планинския склон на вр. 

Пралев камък цялата местност Кошари (1000 m) е обхваната от свлачища. На запад по-

запазена част от това подножно стъпало е повърхността под рида Кочани на 920 m. Западно 

от долината на р. Големобучинска около манастирите Св. Спас и Св. Никола на височина 

около 830 m има запазени части от това подножно стъпало. От долината на р. Мошинска на 

запад остатъците от това ниво за запазени само като твърдици, кота 860 m и могилата 

Църковище - 860 m. 

          От по-ниското стъпало в люлинското подножие се наблюдават форми в следните 

пунктове: на височина 850 m е изоставеното сега селище на с. Драгичево, местността 

Торище, както и махала Големобучински егреци на 870 m. На изток към Владайска 

седловина това ниво е еродирано и вместо него са образувани ерозионни форми долове и 

ровини в местността Вуковия. Западно от р. Големобучинска части от това подножно 

стъпало представляват най-високата част на местността Аврамова кория (815 m), Мошинска 

могила (830 m) и могилата Свилен (854 m). Долинната мрежа на р. Дивотинска е еродирала 

седиментационна повърхнина и от нея на запад са запазени ридовете Усойца (854 m), и 

Стража (854 m). Запазването на части от ниското ниво на седиментационната повърхнина 

между долината на р. Тева и р. Големобучинска се обяснява с това, че речните мрежи на Тева 

и Мошинска са слабо развити. С малки изключения се забелязва, че нивата на подножните 

стъпала на Люлин планина се повишават от запад към изток, което се констатира и при 

морфоложкото проследяване на планинския склон.  

 

          5.  ПЛИОПЛЕЙСТОЦЕНСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕЛЕФА. 

 

          5.1. Геохронологична и литостратиграфска характеристика на прилежащите 

седиментни басейни. 

         Плиоплейстоценът обхваща този интервал от геологическо време, през който е 

възможно да се прекара, в по-близко или по-далечно бъдеще, границата между неогенската и 

кватернерна системи (Балтаков, 2003). 
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         Неогенът и кватернерът са отделни периоди или системи от неозойската (кайнозойска, 

ценозойска) ера. Като всички останали системи в стратиграфия, те трябва да имат ясна 

граница, отделена съгласно Международния стратиграфски кодекс (МСК).            

         Имайки предвид отделените досега официални литостратиграфски единици (Речник на 

..., 1993), към плиоплейстоцена се отнасят наслагите, отложени върху Новоханския член на 

Лозенецката свита в Софийския грабен и свързаните с него млади депресии по 

Суббалканската неотектонска зона. 

         Върху по-грубозърнестите материали, залягащи като дебели хоризонти върху 

новоханските, следват пясъци, песъчливи глини, алеврити и отделни хоризонти от чакъли с 

песъчлива или песъчливо-алевролитова заплънка. Основно тези материали са алувиални или 

пролувиални по произход, отложени във Вилафранкският езерен басейн. В гранулометрично 

отношение едрината им намалява от периферията към средата на басейна. Това може да се 

обясни и с наличие на вклиняващи се пластове от чакъли и пясъци, значително по-едри в 

периферните части и напълно изклиняващи навътре в Лозенецките наслаги. 

         Наслагите от плиоплейстоцена в Пернишката котловина все още не са 

биостратиграфски доказани. Те са отнесени към т.нар. “покриващи чакъли”. Разпространени 

са сред Вилафранкските ерозионни пространства, върху педиментите и старите речни тераси. 

Наслагите лежат върху разнообразна донеогенска основа и върху Батановската чакълесто-

песъчлива свита (Ангелова, Матова, 1993). 

          Вилафранкските или плиоплейстоценски наслаги в Пернишката котловина и оградните 

и планински склонове са представени от няколко свити. 

          Църнелската глинесто – чакълеста свита (Ангелова, Матова, 1993) се характеризира 

с неогладени, до слабо огладени скални частици и различно оцветени глини. Холотипът на 

свитата е в м. Църнел на с. Люлин. Долната граница е дискордантна, а горната представлява 

ясен постепенен преход към химически преработени седиментни скали или директно към 

почвата. Църнелската свита заема определени площи в планинските склонове на Люлин, 

както и на другите оградни планини. Дебелината и е непостоянна, като достига до 20 m.  

Наслагите имат делувиален произход. 

           Голямобучинската чакълесто – песъчливо – глинеста свита (Ангелова, Матова, 1994) 

е представена от чакъли, пясъци и глини. Чакълите са изградени от неогладени до слабо 

огладени скални материали, с разнообразен състав. В свитата се наблюдава увеличено 

съдържание на пясъци и глини, различни по цвят, с кръстосано или ветрилообразно 

наслояване. Долната граница е дискордантна и покрива различни палеогенски формации. 

Горната граница представлява ясен и постепенен литоложки преход към елувиални 
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образувания (почви), с плейстоцен – холоценска възраст. Седиментите от свитата заемат 

някои части от източната част на Пернишката котловина. Дебелината им варира от няколко 

сантиметра до 30 – 40 m. Произходът им е делувиално – пролувиален. За сега ги приемаме 

като синхронни на тези от Лозенецката свита на Софийския грабен. 

           Богдановдолската чакълеста свита (Ангелова, Матова, 1994) е представена от добре 

заоблени чакъли от средно- до едрокъсови материали с разнообразен състав. Долната 

граница е с Батановската свита, а горната граница представлява ясен и постепенен 

литоложки преход към елувиални наслаги с плейстоцен-холоценска възраст. 

Разпространението и е ограничено, по-компактно около с. Богданов дол и в северната част на 

с. Студена. Дебелината на свитата достига 18 – 20 m и има алувиален произхид. 

 

         5.2.  Морфотектоника. 

         Плиоплейстоценският морфогенетичен етап не е чисто планационен. Тогава са се 

осъществили значителни деформации на предишния морфогенегичен комплекс, който през 

миоценския си денудационен цикъл е достигнал до планационна фаза, близка до финалната. 

Тази физическа повърхнина в много участъци е била близка до педипланационната. 

Протеклата през този етап реювенация на изходния палеорелеф вероятно е била енергична, с 

интензивни вертикални движения без гънкообразуване и вулканизъм.  

         Залагането и активизирането на новия морфотектонски план, започнало от началото на 

плиоплейстоцена, определя рамката на съвременната морфоструктура и ендодинамика на 

изследвания район. Този процес на подмладяване на морфотектониката на района, определя 

стила и динамиката на съвременните морфотектонски единици. Заложените като депресии, с 

негативно развитие, вече са в състояние на компенсация и седиментацията. Техните граници 

са в равновесие с ендодинамиката на морфоструктурните единици с положително развитие. 

Възникналата тогава контрастна морфоструктура продължава същия стил на развитие, с по-

бавни темпове при чувствително променена морфоклиматична обстановка. 

         Краят на плиоцена се бележи от значителна тектонска активизация, проявена както по 

старозаложените структури, така и по младите коси и напречни разломи с посока между 45 и 

60°. Същата активизация довежда до разкъсване на вътрешните плиоценски басейни. Докато 

в предишните етапи превес имат контрастните движения в северозападната част (района на 

Трънската котловина), сега същите тенденции се преместват в югоизточна посока към 

Пернишкия ров. В тези балансирани и диференциирани движения активна роля играят 

Пернишката разломна зона и двата успоредни шарнирни разлома, които дивергират в 

противоположна посока. Единствено по напречната ос Ребърска могила – Црънча, 
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представена от хорстовите остатъчни възвишения Голяма Кулоница, Букова глава и Мали 

Косман, се запазват почитивните тенденции. Те постепенно довеждат до открояването в 

релефа на един нисък напречен вал, който по-късно повишава ранга си до Главен вододел на 

Балканския полуостров. Морфоложкото подреждане в посока юг-югоизток на Граовското 

понижение, Радомирския басейн и “отварянето” на Земенския пролом между Земенска и 

Конявска планина се отразява веднага върху залагането на палеодолинната мрежа в 

изследвания район. Ето защо тя мигрира в югозападна посока и придобива своя съвременен 

облик в края на кватернера. 

 

5.3. Палеогеографска характеристика. 

         През плиоплейстоцена се извършва смяната на русцинския типично саванен 

зоокомплекс с вилафранкския, който постепенно се изменя в посока саванен – саванностепен 

– степен. Типично степните видове започват да стават доминантни в края на вилафранка и 

през целия кромер. Тук изключваме горските видове, които са характерни предимно за по-

топлите и по-влажни междуледникови епохи. За вилафранкската палеоклиматична епоха 

данните са за териториите на Украйна и Румъния на север и за някои райони на Северна 

Гърция. За територията на България можем да използваме само палеоклиматични 

характеристики, резултат от интерполация. 

         В края на плиоцена палеоклиматичната обстановка става по-суха и по-хладна. 

Кимерийският басейн съкращава акваторията си (Балтаков, 1988). Дори в Прибалканските 

участъци на шелфа бреговата му линия почти достига горната пречупка на континенталния 

склон (Кръстев, Брюкнер, 1980). 

         Началото на плиоплейстоцена се бележи от захлаждане, свързано с началото на 

акчагилското заледяване на Кавказ, Аркутино в Алпите и покровния ледников щит Фурувик 

в Исландия – 3,1-2,8 млн.г. назад (Никифорова и др., 1982). Характерно за долния вилафранк 

е засушаване на климата във вътрешността на континента. По крайбрежието, и особено по 

Средиземноморието, палеоклиматичната обстановка е била влажна. Постепенното 

остепняване е протичало откъм вътрешността на континетите. Характерно за тях е било 

разрастването им в следствие на намаляване площта на акваторията. Това според Д. Канев 

(1970-1989) се дължи на интензивните вертикални движения, свързани с издигането на 

сушата и потъването на морското дъно. 

         Второ значително захлаждане през вилафранка е свързано с Биберското заледяване на 

Алпите и Апшаронското на Кавказ. По косвен път, чрез реконструкция на палеогеографската 

обстановка, през Претиглия (2.5 млн.г. назад) бе доказано първото късноценозойско 
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заледяване на Скандинавия. Ледниковият щит е достигал с фронталната си част района на 

Санкт Петербург, Онежкото и Ладожко езера, какато и акваторията на сегашното Бяло море 

(Гричук, 1981). Според реконструирания модел създалата се зоналност е съответствала на 

тази в края на Висленския ледник. По сондажни данни, проведени в Холнщайн, Нидерландия 

и Беларус, в началото на палеомагнитната епоха Матуяма са установени четири захлаждания 

в интервала 2,5-1,9 млн.г. назад (Zagwijn, 1974, Гричук, 1981). 

 

 5.4.  Морфостратиграфски нива. 

         Това са денудационни нива, известни в нашата геоморфоложка литература като 

левантийски, младо- и староплиоценски, плиоплейстоценски, еоплейстоценски и 

вилафранкски. Всички те са най-много три на брой. Представляват склонови стъпала с или 

без чакълеста покривка по тях, високи речни тераси или долинни педименти.  

         Вилафранкският етап от развитието на релефа в изследваната област се изразява във 

запазване на основните му моделиращи функции, фиксирани от полигенните акумулативни 

нива, запазени на височина 700 – 720 m. Някои от тези нива са припокрити с дебели до 40-50 

m полигенни чакълища с песъчлив и алевритов заплънител и с железиста спойка. Възрастта 

им е приета за долен-среден вилафранк (Джуранов и др., 1993, Балтаков, 1998), базирайки се 

на палеомагнитните измервания, при които границата Матуяма-Гаус е по средата им 

(Кръстев и др., 1990). По-нагоре от дебелите покривки има постепенно изтъняване и преход 

в денудационната им фация. Полигенетичният характер на нивата би следвало да се свърже 

със засилената ерозионна дейност, причинена от палеоклиматичните промени на прехода 

плиоцен – кватернер. 

         Подножието на Люлин е оформено от две стъпала – педименти, постепенно и бавно 

прехождащи в котловинното дъно на Софийския басейн. Поради слабото неотектонско 

издигане на Люлинско-Вискярския блок двете подножни повърхнини имат разлика във 

височините от 50-60 m. Това особено добре личи на терена източно от Клисурския манастир 

„Св. Петка”. Горният по-стар педимент има разкъсани и надробени ареали, разположени на 

височина 700-800 m. Този по-стар педимент е изсечен в андезитни туфи, а неговата 

акумулативна фация е отнесена от последвалите педипланационни процеси. От регресивната 

ерозия на реките Скакач, Църна бара, Белица и Суходолска това ниво е силно разкъсано и от 

него са запазени само малки фрагменти. Най-добре е запазена неговата заравнена 

повърхнина в подножието на Люлин в местността „Кърлежа”, ето защо то може да бъде 

именувано като повърхнина на „Кърлежа” (Велчев, 1998). 
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         Следи от това ниво се забелязват, като началото му представлява широкото равнище на 

Гола могила (1081 m), и на североизток повърхностите на местностите Равнище, Смиляница, 

Метлите, Почивалото и др. (Иванов,1960). 

         Второто по-ниско ниво заема значително по-големи площи в междудолинните ридове и 

е изградено от две ясно обособени (денудационна и акумулативна) фации. Последната е 

развита върху плиоценски глини, пясъци и аргилити, припокрити с тънка вилафранкска 

покривка от глини и чакъли. В хипсометрично отношение то заема пространството от 630-

650 до около 700 m височина, като се вдава заливовидно навътре в планиниските долини, 

където повишава надморската си височина до около 800-850 m. Най-добре запазените 

фрагменти са разположени северно от кв. Вердикал, ето защо то може да бъде наречено 

Вердикалско ниво (Велчев, 1998). 

         Около 60 m под нивото на местността Гола могила се наблюдават следи от ръбове, 

които може да се считат остатъци от това ниво. Такива форми представляват местностите 

Над извора и Коленото (Иванов, 1960). 

         Подножните стъпала са увлечени от издигането на планинските ридове и 

хипсометрично лежат над високите речни тераси, които са съвсем слабо развити. По време 

на тяхното образуване и развитие през подножните стъпала транзитно са преминавали 

спускащите се рекички от планинските склонове. Тези речни течения са накъсали стъпалата 

и твърде често са образували дълбоки и тесни долини в тях. Понастоящем тяхната 

относителна дълбочина под второто ниво е от порядъка на 40-80 m, като обикновено там 

образуват и асиметрични долини. Върху заравнените повърхнини на педиментите 

понастоящем се проявява площната ерозия, която е довела до слабо наклоняване в 

направление на речните долини (Велчев, 1998). 

 

         5.5. Развитие на долинните системи.    

         Като най-съществена реакция на ендогенната геодинамика и настъпилите деформации 

на стария миоплиоценски релеф, подложен на залагането на нови грабенови системи и 

частични активизации на старите, се явява епигенетичното всичане на някои от основните 

долинни системи в старите им корита. Този етап се свързва с промяна в конфигурацията на 

водосборите на повечето реки в района. Тя се изразява в открадването и преориентирането 

на значителни части от водосборните басейни. Най-лесно осъществената пиратерия се 

долавя от конфигурацията на долините на реките Брезнишка, Романска, Изворщица, Топли 

дол и др. Водещ фактор при тези процеси е негативното поведение на напречното Граовско 

структурно понижение, което рязко понижава местния ерозионен базис на водосбора на р. 
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Конска. Неслучайно всички долини от посочения водосбор се събират като във фокус между 

селата Ноевци и Селищен дол, а всички акумулативни вилафранкски площадки се подреждат 

ветрилообразно около Граовското понижение и южно от него (Константинов, Кънев, 1986).     

         През вилафранка се осъществяват най-големите промени в общата конфигурация на 

хидрографската мрежа в района. Въз основа на настъпилите палеоклиматични промени на 

границата плиоцен - кватернер количеството на водния отток и съответно на ерозионно - 

акумулативната дейност се повишава неколкократно. Усилената ерозия в горните части на 

водосборите се проявява чрез осъществяване на върхова пиратерия между реките Завалска, 

Новоселска, Ноевска (Изворска) и Ябланишка. Странична пиратерия се проявява между 

реките Красавска и Брезнишка. През този етап се формират окончателно епигенетичните 

проломи Ярославски, Красавски, Гърленски и Брезнишки по р. Конска, Власински и 

Непразненски по р. Ноевска и Чупетловски, Крапецки, Червеномогилски, Кракра и 

Прибойски по Струма, които са извън изследвания район (Константинов, 1984). 

         Интересен е случаят на речно обезглавяване на р. Бученищица (Голямобучинска) от 

Люлинска река, разгледан от Динев (1986). Най-горните течения на двете реки се намират от 

двете страни на главното вододелно било. Ниското вододелно простанство между реките 

през прохода е късо – 400 m и се отличава като негативна форма, която всъщност е 

изоставената речна долина. Формирането на някогашните долини на Люлинска река и р. 

Бученищица е свързано с денивелацията на билната денудационна повърхнина на Люлин и 

разкъсването и по тектонско нарушение преминаващо през Бучин проход. През плиоцена р. 

Бученищица е използвала северозападния наклон на повърхнината и след това по 

тектонското нарушение се е насочвала към Пернишката котловина. Люлинска река е водела 

началото си от североизточната страна на вододелното било, в близост до завоя на 

Бученищица и се е спускала към Софийският плиоценски басейн. Реката е била 

предиспонирана по същото тектонско нарушение, което е улеснило по-нататъшното и 

развитие. 

         Преустройството на речната мрежа е довело до изместване на главното вододелно било. 

От ерозионната дейност на двете реки се е образувал Бучинския проход, вкопан на около 

250-300 m под билното денудационно ниво на Люлин планина (Динев, 1986). 

         Владайската река, като гранична на изследвания район има интересна история на 

формиране на речната си долина и на оформяне на Владайския пролом, отделящ Люлин от 

Витоша. По нея минава главния вододел на Балканския полуостров.  

         Диню Канев дава обяснение за причините р. Владайска да избере посока към 

устойчивите на ерозията вулканогенни скали, а не към слабоспоените скали към Пернишката 
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котловина. Тя не е използвала ниската седловина, нито подножния рид, за да стане приток на 

Праструма, а се е отправила към високото било на Витоша и Люлин планина (Канев, 1988). 

         На границата миоцен-плиоцен от района на Княжево и Бояна до Драгалевци бил 

образуван разсед, оформил от югозапад формиращия се Софийски езерен басейн. 

Създаденият нисък ерозионен базис подпомогнал врязването на Правладайска река. 

Отсъствието на стари алувиални наслаги по Владайската седловина показва, че Владайска 

река още през плиоцена е унаследила старата речна долина. През кватернера са се оформили 

съвременният релеф и конфигурацията на Люлин, Софийското поле, Владайска река и 

свързаният с нея Главен вододел на Балканския полуостров (Канев, 1988). 

         Плиоплейстоценският морфогенетичен етап от горноценозойската еволюция на релефа 

се характеризира с най-съществени ендодинамични деформации на остатъчната 

миоплиоценска котловина. През него денудационните процеси са протичали с най-голям 

интензитет и наслагите в прилежащите новоформирани басейни са изключително от 

песъчливи, чакълести, блокажни и много по-рядко от алевритови, глинести и още по-рядко и 

въгленосни пластове, свързани с краткотрайни заблатявания. Като най-съществени проблеми 

за плиоплейстоцена обаче са малкото палеозоологични, както и палеоботанични материали 

на плиоплейстоценските наслаги. 

 

         6. ПЛЕЙСТОЦЕНСКА И ХОЛОЦЕНСКА ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕЛЕФА. 

 

   6.1. Развитие на главните и местни ерозионни базиси.  

         През плейстоцена и холоцена хоризонталните преобразувания и плановите очертания 

на долинно-котловинния комплекс унаследяват тези на плио-плейстоценската долинна 

мрежа.  

         В района на Вискяр и Завалска планина се наблюдават множество проломи. Реките, 

които проломяват планиснката редица са Струма, Мещицка, Брезнишка, Гърленска и 

Ярославска (Канев, 1979). Най-тесен и стръмен е Гърленският пролом, следван от 

Ярославския и пролома Кракра. Широки проломи са Брезнишкият и Мещицкият. 

Ярославският и Брезнишкият пролом са уникални, тъй като те са образувани от реки с малки 

водосбори, чиято надморска височина е по-малка от проломените моноклинални гребени. 

Най-стар морфоложки произход има Брезнишкият пролом, следван от Гърленския, а най-

млад е Ярославският пролом (Константинов, Кънев, 1986). Хипсометричната разлика на 

долинните дъна на проломите е в същия ред - 760, 790, 900 m. Всеки от тези проломи е 
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заложен по тектонско структурно нарушение с коса посока, разкъсващо масивите Гребен и 

Црънча. 

 

         6.2. Развитие на долинните дъна и склоновете. 

         Кватернерният геоморфоложки етап в района се проявява чрез формираните 

морфостратиграфски нива след един спокоен тектонски период в неговото начало. 

Диференцираните неотектонски прояви се долавят едва към средата на кватернера. Тогава 

започва формирането на комплекса от надзаливни тераси по долините на реките Конска и 

Ябланица. По р. Конска акумулативните и смесените тераси са запазени твърде слабо и 

маркират следните височини: Т4 – 58-64 m,  T3 – 35-36 m, T2 – 22-24 m, T1 – 10-12 m. По-

добре са развити и запазени високите и ниските заливни тераси между селата Ноевци и 

Конска около Брезник (Константинов, Кънев, 1986). 

         Река Ябланица има сходно морфоложко развитие. Тук, за разлика от р. Конска, се 

установяват много по-редуцирани следи от кватернерната еволюция. Този извод се налага от 

височината на запазените тераси: Т4 – 35-40 m, T3 – 18-20 m, T2 – 10-12 m и Т1 – 5-7 m, 

развити най-добре по левия долинен склон на реката над селата Филиповци, Хедялково и 

Билинци.  

 

         6.3. Неотектонска активност. 

         Неотектонските движения заедно с колебанията на основните ерозионни базиси на 

големите реки определят както вертикалното, така и хоризонталното разчленение на 

повърхнините (Чолеев, 2007).  

         Рамките на изследваната област се открояват ясно в края на младия миоцен, когато се 

проявяват най-контрастните блоково-разломни тектонски движения, довели по-късно до 

поетапно развитие на релефа на областта със специфичен морфоложки облик. 

         В същата област са се проявили неколкократни свиващи и разтягащи напрежения, 

диференцииращи и провокиращи положителни и отрицателни движения в блоково-

грабеновите структури, които постепенно изпълват рамката с типичен релеф, формиран през 

следните геоморфоложки етапи: младомиоценско-староплиоценски (миоплиоценски), плио-

плейстоценски (вилафранкски) и плейстоценско-холоценски. При формиране на релефа в 

изследваната област подчертан приоритет има ендогенният фактор, проявен чрез типичния 

тектонски блоково-разломен строеж.  
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         7. СЪВРЕМЕННА ГЕОМОРФОГЕНЕЗА. 

 

         7.1. Изветряне на скалите. 

         От трите вида изветряне – физично, химично и биологично, в изследваната област е 

най-широко разпространено физичното изветряне или механичната дезинтеграция на скалите 

и минералите, което протича, без да се променя техният химичен състав. Слабото присъствие 

на карбонатни скали в района определя и ограничената роля на химичното изветряне. 

         Продукт на изветрянето са различни по състав и свойства изветрителни кори, върху 

които се развива почва. Най-широко разпространение в района имат вулканските скали. Те 

попадат в групата на средноустойчивите на изветряне и ерозия скали (Канев, 1983), заедно с 

делувиално-пролувиалните наслаги, които изграждат обширните подножни шлейфове.  

 

         7.2. Склонова денудация (срутища, сипеи, каменопади, почвен крийп, свлачища). 

         Една от най-известните класификации (Балтаков, 1978) поделя съвременните 

морфодинамични процеси на собствено-гравитационни (срутища, сипеи, каменопади), 

аквално-гравитационни (крийп, свлачища) и гравитационно-аквални (площна, струйчата и 

ровинна ерозия). 

           В изследвания район беше избран и описан един участък, характеризиращ собствено-

гравитационни процеси, а именно срутище. Заедно с това бяха поставени маркирани 

репери, с цел да се проследи интензивността и феноменологията на срутищния процес.  

 

         Втори ключов участък (R2) – се намира в района на с. Бутроинци (Фиг. 16). 

         Участъкът е разположен над водослива на две реки от I порядък, извиращи от вр. Бука 

(1018 m) и вливащи се във Филиповска река, десен приток на р. Ябланица. Експозицията е 

югоизточна.    

         Срутището има откос с височина около 6 m. В основата му е формиран подножен 

шлейф с около 3 m мощност. Скалите са варовити брекчи, силно натрошени, с хоризонтални 

и субвертикални пукнатини. Вертикалните пукнатини са вторични и се срещат по-рядко. 

Деструктивната част на срутището (откосът) представлява склон от силно напукан варовик с 

височина около 4 m. Акумулативнта част (шлейфът) е с дебелина над 2 m и дължина около 8 

m. И в нея  личат две части. Едната, относително по-стара,  е изградена от видимо по-дребен 

материал, ситнозем и чакъл, в който се наблюдават и скални късове с по-малки размери. 

Върху нея са се срутили едри блокове, максималните размери на които варират в следните 

граници: 88/78/60; 70/50/30; 90/60/75; 102/80/70; 80/60/40; 75/55/50; 142/110/100; 12/5/4. 

Пробата е взета от по-старата (с повече ситнозем) част. 



29 

 

         При последното обхождане на района (05.04.2010 г.), под действието на интензивните 

пролетни дъждове, срутището видимо се е изменило. Много нови срутени късове, стигащи 

до шосето, се наблюдават не само в района на ключовия участък, но и на много места по 

пътя към Бутроинци. Най-едрите късове, движени от силата на собствената си тежест, се 

придвижват на най-голямо разстояние, като стигат до самото шосе, а по-дребните материали 

се отлагат по самия склон, като се наслагват върху по-старите срутени късове. Максималните 

размери на новите срутени късове варират в следните граници: 19/18/7, 19/13/8, 19/12/7, 

15/11/7, 13/10/6.5, 42/32/13, 35/21/20, 23/19/16, 36/17/15, 17/13/7. Видно е, че най-голямата 

активност на срутищния процес е през пролетта, подпомогнат от интензивните валежи. 

Големите размери на срутените късове в близост до шосето налагат предприемането на 

укрепителни действия.  

 

                                                                                                  Фиг.16 Втори ключов участък – R2. 

Местоположение:   42° 50´ 125˝ с. г. ш. 

                                   22° 44´ 249˝ и. г. д. 

Надморска височина:  855 m  

Геоморфоложка ситуация: срутище под 

вр.Бука (1018 m). 

Скална основа:  пачки от варовици и мергели; 

силно натрошени варовити брекчи  

(по Геол. карта на България, М 1:100 000, к.л. 

Власотинце и Брезник, Загорчев и др., С, 1995)  

Дата на залагане:  07.07.2006 

Период на наблюдение:  2006 – 2010 г. 

 

 

Резултатите от гранулометричния анализ на пробата са следните: 

 Запълнителят е глинесто-песъчлив. Наслагите са смесенофракционни, като 

участието на пясъка, гравела и глината в пробата е почти равномерно представено. 

 Едрите късове – чакъл и гравел заемат 46% от пробата, а дребните – пясък и глина – 

54%. Участието на чакъла в пробата е най-малко, нещо нетипично за срутищен 

процес, но това се дължи на факта, че пробата е взета от по-старата - с повече 
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ситнозем част на срутището. След като са срутени, новите късове са подложени на 

допълнително екзогенно въздействие и това води до постепенното им издребняване 

с времето. 

 Огладеността на късовете е от 0 степен, което е характерно за срутищния процес.  

         За извършването на морфоскопския анализ бяха описани 30 скални къса. 

Петрографският състав на всичките е еднакъв – варовик, но при някои от късовете се 

наблюдава външна калцитна кора и оранжево оцветяване. Резултатите от морфоскопския 

анализ са обобщени в табл. 6. 

Табл.6 Резултати от морфоскопския анализ на R2.  

No 

Размери mm 
Петрографски състав 

форма 

a b c c/b b/a име 

1 62 48 28 варовик 0,58 0,77 дисковидна 

2 43 34 21 варовик 0,62 0,79 дисковидна 

3 44 29 18 
варовик, оранжево 

оцветен 
0,62 0,65 

плоскостно 

изтеглена 

4 90 36 25 варовик 0,69 0,4 цилиндрична 

5 56 46 31 варовик 0,67 0,82 сферична 

6 47 41 34 варовик 0,83 0,87 сферична 

7 78 63 39 варовик 0,62 0,80 дисковидна 

8 53 47 41 варовик 0,87 0,88 сферична 

9 45 37 34 варовик 0,92 0,82 сферична 

10 35 34 18 варовик 0,52 0,97 дисковидна 

11 55 44 37 
варовик, външна кора, 

оранжев цвят 
0,84 0,80 сферична 

12 45 26 21 варовик 0,80 0,57 цилиндрична 

13 41 34 24 варовик, външна кора 0,70 0,82 сферична 

14 41 27 18 варовик 0,66 0,65 сферична 

15 41 24 14 варовик 0,58 0,58 
плоскостно 

изтеглена 

16 43 38 37 варовик 0,97 0,88 сферична 

17 37 34 20 варовик 0,58 0,91 дисковидна 

18 35 19 16 варовик, външна кора 0,84 0,54 цилиндрична 

19 38 30 26 

варовик, външна 

калцитна кора, оранжев 

цвят 

0,86 0,78 сферична 

20 46 41 25 варовик 0,60 0,89 дисковидна 

21 40 25 21 варовик 0,84 0,62 цилиндрична 

22 36 25 23 варовик 0,92 0,69 цилиндрична 

23 35 25 17 варовик 0,68 0,71 сферична 

24 41 23 16 варовик 0,69 0,56 цилиндрична 

25 30 23 19 варовик 0,82 0,76 сферична 

26 31 27 24 варовик, оранжев цвят 0,88 0,87 сферична 

27 34 32 12 варовик 0,37 0,94 цилиндрична 

28 28 22 14 варовик 0,63 0,78 цилиндрична 

29 28 24 19 варовик 0,79 0,85 сферична 

30 26 23 22 варовик 0,95 0,88 сферична 
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         Данните от морфоскопския анализ дават основание да бъдат направени следните 

изводи: 

 по отношение на размерите – средните размери на късовете по ос “а”, “b” и “c” са 

съответно: 40, 30 и 22 mm. Максималните размери на късовете достигат до 90, 63 и 41 

mm. Тези размери са резултат от напукаността на масива в горната част, в която 

диаклазите са между 10 и 15 на линеен метър. 

 по отношение на петрографския състав късовете са еднородни и са с възраст горна 

креда (по Геоложка карта на България, М 1:100 000, к.л. Брезник). 

 по отношение на огладеността – всички късове са неогладени (0-ва степен). Ниската 

степен на огладеност на късовете е резултат от срутищния процес.  

 по отношение на формата – преобладават късовете със сферична форма (47%), 

следвани от тези с цилиндрична форма (27%). Формата е резултат от напукаността на 

масива, елувиообразуването и краткия транспорт.  

 

         Аквално-гравитационните процеси, по подялбата на Балтаков (1978), са свързани с 

транспортирането на частиците под действието на гравитацията, като водата има 

спомагателна роля. Основните морфодинамични процеси в среднопланинския пояс, които се 

отнасят към тази група са свлачищата и почвения крийп.  

         В изследвания район свлачищата имат най-голямо разпространение в Люлин планина. 

Тяхната проява се наблюдава главно в котловинната основа и по ивицата на допира и с 

планинския склон. Те преоформят подножните стъпала и речните тераси. Свлачищата заемат 

цели ивици в подножието на Люлин, в области главно с неспоени или слабоспоени 

материали. 

         Антропогенният фактор също оказва влияе върху преобразуването на релефа в района 

на трите планини. Пример за активизиране на склонов процес при строежа на пътното шосе е 

описан в първия ключов участък – R1. 

 

         Първи ключов участък (R1) –  представлява откос от пътното платно между селата 

Долна Невля и Несла (Фиг. 23). 

         Участъкът представлява откос от пътното платно между селата Долна Невля и Несла. 

От югозапад минава Габерска река, а от североизток най-високият връх е кота 745 m. 

Изложението е югозападно. Откосът е с височина около 7 m. На терена ясно се вижда, че 

долната част на профила е изградена от по-фино изветрели и по-добре споени наслаги. В 

горната част на профила преобладава по-грубият материал. В него се забелязват включения 
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от валуни с различни размери. В най-горната част на профила върху плитка почва е развита 

тревна растителност. Границата между горната и долната част на профила е рязка и е 

разположена на около 4 m височина. Това дава основание той да бъде разделен на две нива – 

долно и горно. Долното ниво e означено с R1 (долна част) и е глинесто. Горното ниво е 

означено с R1 (горна част) и представлява преотложена стара изветрителна кора.  

 

Фиг.23 Първи ключов участък - R1. 

Местоположение:   42˚55´585˝  с. г. ш. 

                                   22˚47´242˝  и. г. д.  

Надморска височина:  549.9 m 

 

Геоморфоложка ситуация:  делувиално-

пролувиални наслаги. 

 

Скална основа:  Мергелно-варовикова 

задруга – мергели, глинести варовици и 

пясъчници (по Геол. карта на България,           

M 1:100 000, к.л. Власотинце и Брезник, 

Загорчев и др., С, 1995) 

 

 

         В заключение данните от гранулометричния анализ на пробата показват две различни 

фациални обстановки на образуване на наслагите – горна и долна. Разликите между тях са 

както в едрите, така и в дребните фракции. Всичко това ни кара да мислим, че двата 

хоризонта имат различен произход.  Горната част, със значително участие на едрите фракции 

носи белезите на пролувиален, а за долната предполагаме, че има седиментационен 

произход. 

 

         7.3. Ерозионна морфогенеза и ерозионни морфосистеми. 

         Ерозионните процеси водят до образуването на редица форми на релефа, които 

Балтаков (1986) класифицира като ембрионални и елементарни ерозионни морфосистеми. 

Ембрионалните ерозионни морфосистеми са млади форми на релефа. Образуването им е 

протекло еднократно или чрез неколкократно всичане на ерозионния поток, който в повечето 

случаи е временен и е свързан с интензивен валеж.  
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        От ембрионалните ерозионни форми в изследвания район са развити ровини, оврази и 

лъсчини. Ровините имат повсеместно разпространение, като образуването и развитието им се 

улеснява от липсата на растителност. В района на с. Радуй се наблюдават множество 

лъсчини – продълговати и затревени ерозионни форми с полегати скатове. Размерите им 

варират в следните граници: 10-15 m дължина и 1-2 m ширина. Разположени са паралелно на 

около 2-3 m една от друга, като завършват полегато, вливайки се в по-големи оврази или 

валози. Всичките са затревени и показват неактивен в настоящия момент ерозионен процес. 

Подобни форми има и в района на с. Вискяр. Те са описани подробно при характеристиката 

на четвъртия ключов учатък.  

         Гравитационно - аквалните процеси са свързани предимно с преноса на вещество от 

вододела към талвега във водна среда по самата физическа повърхнина на склона. Към тази 

група се отнасят площната и струйчатата ерозия. 

         По време на теренните обхождания на района беше избран ключов участък, който да 

характеризира именно такъв морфодинамичен процес - площна ерозия. Пример за такъв 

процес е третият ключов участък – R3. 

         Трети ключов участък - R3 – Йовичина махала над с. Филиповци (Фиг.26).  

         Участъкът представлява склон с наклон около 30˚ и дължина 18 m. Намира се в 

Йовичина махала на с. Филиповци. Има западна експозиция. От изток го огражда р. 

Филиповска, а от северозапад, запад и югоизток върхове с височина съответно 960, 900 и 940 

m. Склонът е без растителност и е покрит със склонов материал, като на места се показва 

основната скала. Видимо тя изветря много бързо. По повърхността се наблюдават недълбоки 

ерозионни бразди, които слабо (до 50 cm) са се всекли в основната скала. В тях има следи от 

движение на водни потоци. Придвижването на изветрелия метриал e от типа “mass 

movement” – масово движение на наслагите по склона и е пример за плоскостна ерозия. 

Подобни процеси бързо запълват канавките при интензивни валежи и образуват конуси на 

самите шосета. Възможно е материалът от горна оголена част при движението си и да покрие 

затревен участък. В него бързо се образуват бразди и ровини. За да бъде ограничен този 

процес е необходимо да се предприемат укрепителни действия. В противен случай е 

възможно районът да се превърне в “bad land”.  

         При последното обхождане на района (05.04.2010) прави впечатление, че системата от 

ерозионни бразди по склона се е развила и удълбала. По тях има следи от непостоянен отток 

и се осъществява движение на материал с помощта на водата. Вдясно и вляво от долния 

маркиран репер минават по две ерозионни бразди, които имат следните размери: 41/14 cm, 

43/7 cm, 58/8 cm, 39/13 cm. Под репера, по склона, те се обединяват в една система, която 
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стига до пътя. Придвижваните от тях наслаги (почва, чакъл и по-едри късове основна скала) 

също стигат до пътя, където и се акумулират. 

         Резултатите от гранулометричния анализ на пробата са следните:  

 Запълнителят е песъчливо-глинест. В това отношение пробата прави изключение от 

тези в останалите описани участъци. Тук процентното отношение на глината е най-

малко. 

 Едрите фракции – чакъл и гравел - заемат 63%, като на гравела се падат над 50% от 

пробата (51.75%). Това от своя страна говори за по-малко динамична среда на 

формиране на наслагите, по-бавна скорост на седиментация и по-продължителен 

транспорт. 

 Огладеността на късовете е от I степен. Това показва слабо участие на водата при 

движението на наслагите по склона и относително по-дълъг транспорт. 

                                                                                                   Фиг.26 Трети ключов участък – R3. 

Местоположение:  42˚49΄583˝ с.г.ш. 

                                  22˚44΄006˝ и.г.д. 

Надморска височина:  807.9 m 

Геоморфоложка ситуация:  площна ерозия 

Скална основа: : Горна вулканогенно-

седиментна задруга – трахиандезитови и 

трахиандезитобазалтови агломератови и 

псамитови туфи и тефроидни скали  (по 

Геол. карта на България, М 1:100 000,  к.л. 

Власотинце и Брезник, Загорчев и др., С, 

1995). 

Дата на залагане: 07.07.2006 г. 

Период на наблюдение:  2006 -2010 г. 

 

 

         Гравитационно - аквалните процеси са в тясна парагенетична връзка с ровинната 

ерозия. По време на теренните обхождания бяха избрани още два представителни участъка 

за гравитационно - аквални процеси – ровина при с. Проднча и ерозионен дол при с. Вискяр. 

Общото между тях е, че са развити във вулкански скали, а различното – че в единия участък 
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има наличие на отток, почва и растителност, докато при другия те отсъстват. Подробно 

описание на участъците следва по-надолу в текста. 

         Пети ключов участък – R5 – седловината при с. Проданча (Фиг. 27). Седловината 

между селата Врабча и Проданча разделя планините Завалска и Гребен. Скалната основа е 

представена от вулкански скали - андезити. Скалите са силно натрошени. На места обаче се 

подават здрави и малки по размери твърдици основна скала. Седловината е широка около 

300 m. В началото има слабо изразени малки падинки, ориентирани на юг – към Врабча. 

Наблюдават се и суфозионни понижения. От двете страни на седловината има рязко и 

дълбоко всечени долове, като тези на юг са по-слабо всечени. Изветрителната покривка е 

представена от маломощна почва и тънък елувиален слой. В по-голямата си част 

изветрителната покривка е зачимена и затревена. Самата ровина, в която са извършвани 

наблюдения е с 9 m ширина, 35 m дължина и 5 m всичане в дълбочина. По левия склон има 

неразвита част. 

 

Фиг.27.  Пети ключов участък – R5. 

Местоположение:  42º52΄628˝ с.г.ш. 

                                  22°44΄564˝ и.г.д. 

Надморска височина:  977.2 m  

Геоморфоложка ситуация:  ерозионен склон 

при с. Проданча 

Скална основа:  Горна вулканогенно-

седиментна задруга – трахиандезитови и 

трахиандезитобазалтови агломератови и 

псамитови туфи и тефроидни скали  (по Геол. 

карта на България, М 1:100 000,  к.л. 

Власотинце и Брезник, Загорчев и др., С, 1995) 

Дата на залагане: 29.10.2006 г. 

Период на наблюдение:  2006 -2010 г. 

 

 

         Резултатите от гранулометричния анализ на пробата са следните: 

 Запълнителят е песъчлив и при двете проби. 
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 При първата проба наслагите са двуфракционни, защото  над 90% от пробата се падат 

на фракциите на пясъка и гравела. Те имат почти еднакво участие – съответно 46.1% и 

44.6%. Във втората проба отново гравелът и пясъкът имат най-голямо участие, но то е 

по-малко, в сравнение с първата – 75%.  

 Крайните фракции – чакъл и глина - имат на практика незначително участие в 

пробата. Прави впечатление обаче, че във втората проба тяхното процентно участие е 

два пъти по-голямо, в сравнение с първата.  

 Направеният анализ на двете проби показва, че най-подвижната фракция е гравелът. С 

течение на времето се наблюдава издребняване на размерите на наслагите, като 

едрите фракции постепенно намаляват за сметка на дребните – пясък и глина. 

 

         Четвърти ключов участък – R4 – ерозионен дол в с. Вискяр (Фиг. 28). 

 

Фиг.28 Четвърти ключов участък - R4. 

Местоположение:  42˚42΄962˝ с. г. ш. 

                                   22˚58΄079˝ и. г. д. 

Надморска височина:  794 m  

Геоморфоложка ситуация:  ерозионен 

склон в района на с. Вискяр  

Скална основа:  трахиандезитови и 

трахиандезитобазалтови лавови разливи 

и послойни тела (по Геол. карта на 

България, М 1:100 000,  к.л. Власотинце 

и Брезник, Загорчев и др., С, 1995) 

Дата на залагане: 07.07.2006 г. 

Период на наблюдение:  2006 -2010 г. 

 

          

         Ключовият участък е част от ерозионен дол, образуван от сливането на два оврага, 

развити във вулканити. Реката води началото си от вр. Кале (1052 m). Слоновите наслаги не 

образуват дебела изветрителна покривка. В ерозионните бразди са натрупани по-едрите 

късове със средни размери (по a, b, c в cm) 20/12/10. Те имат заоблена форма на изветрели in 

situ вулканити. Вулканските бомби от трахиандезитови лави имат повсеместно 

разпространение. В този участък се наблюдават множество лъсчини – продълговати и 
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затревени ерозионни форми с полегати скатове. Техните размери варират в следните 

граници: 20-30 m дължина, 2-3 m ширина и 3-4 m дълбочина. Разпространени са повсеместно 

по склона и не образуват гъста мрежа. Някои от тях имат плътно или частично тревно 

покритие, а в други има наличие на отток ( 07/09/2006). Лъсчините са свидетелство за 

затихнал ерозионен процес. Подобни форми има и в района на Радуйската седловина. 

Затревените участъци показват неактивен към настоящия момент ерозионен процес.  

 

         Резултатите от гранулометричния анализ на първата пробата (от склона) са следните: 

 Запълнителят е песъчлив. 

 Едрите фракции (чакъл и гравел) заемат 68% от пробата, като на чакъла се падат 

56%. Високото съдържание на едрите фракции в пробата показва по-бърза скорост 

на развитие на процеса и по-кратък транспорт. 

 Огладеността на късовете е от 0 степен. Тя, в комбинация с преобладаващата едра 

фракция на късовете и лошата сортировка говори за относително рязко изменящи се 

условия и по-динамична среда на формиране на наслагите 

 

         7. 4. Карст и карстова морфогенеза. 

         Във Вискяр преобладават повърхностните карстови форми – карни полета, въртопи, 

ждрела. Карстовите форми във Вискяр са развити в рида Бъклица и около с. Чеканец, където 

се намира и най-големия в района карстов извор - Врелото. Изключително живописно е 

ждрелото при с. Гургулят. То се намира на около 1 km от центъра на селото в източна 

посока, в местността Петлюка. Местността Петлюка представлява скален гребен, издълбан 

по средата от малка рекичка, образувайки внушително за порядъка и размерите и ждрело.  

Представлява стръмен овраг, от който се издигат две скали с височина повече от 100 m, 

разсечени по средата от река. Малката рекичка е издълбала ждрело, което въпреки че е дълго 

само 60 m, впечатлява с отвесните си скали. По-внушителен е източният гребен, на който се 

издига връх Петлючки камък. Тук именно е била крепостта Петлюка. Запазени са крепостни 

стени с височина до 1,20 m и дебелина до 1,50 m. Може да се види щерна за вода, разкрита 

до 8 m дълбочина. В близост до крепостта, в южното подножие на връх Петлючки камък се 

намира пещерата Петлюка. От тесния й вход надолу води тясна галерия, която отвежда до 

друга, непроходима. Смята се, че някога се е стигало до малка подземна зала, имаща връзка с 

отбраната на крепостта. От подземните карстови форми най-голяма за района е Бежанската 

пещера, разположена в Завалска планина, при с. Филиповци. 

 



38 

 

        7. 5. Антропогенна морфогенеза. 

         Антропогенният фактор винаги е оказвал въздействие върху елементите на природната 

среда и влияе върху изменението на релефа.  

         Хилядолетното използване на територията на Люлин, Вискяр и Завалска планина дава 

съществено отражение върху съвременното състояние на природната среда. Горските 

пространства са изсечени и в резултат се променя екологичното равновесие в района. Това от 

своя страна води до активизиране на ерозионни и свлачищни процеси. 

         В резултат на неправилно използване на почвите в редица части на планинското 

подножие се установява деградация, в резултат на ускорена ерозия.  Обширни площи са 

превърнати в неизползваеми и пустеещи земи. 

        Освен деструктивно, чрез нарушения в компонентите на природната среда,  

антропогенният фактор може да влияе и конструктивно. Целият район е богат на 

археологически и исторически паметници. Още от дълбока древност по тези места са 

минавали важни стратегически и стопански пътища, свързващи южния край на Балкански 

полуостров с р. Дунав и със Западна Европа. Траки, римляни, византийци и българи са 

оценявали важността на пътищата и на селищата около Люлин, Вискяр и Завалска планина. 

Римляните са използвали Бучинския проход за прокарване на път. Люлин бил югозападната 

защитна преграда на Сердика, особено след зачестилите нападения на византийците. 

Крепости е имало от двете страни на Бучинския проход. На вр. Райловско градище има 

останки от крепост на Кракра Пернишки. Руини от крепости, останки от селища, каменни 

обелиски, порутени манастири, стари пътища се срещат и по върховете Могилата, Калето, 

Свети Илия, Цървеняк и др. Интерес представлява разкритото неолитно селище в местността 

Петлюка – скален връх, разположен на десния бряг на едноименната река западно от вр. 

Шезул (959 m). Над стената на яз. Красава, по склона на рида Црънча е разположена римска 

баня – археологическа ценност. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ИЗВОДИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

         Изследването на съвременните екзогенни процеси в района дава основание да направим 

следните изводи:  

         1. Основните екзогенни агенти на денудацията в района на Люлин, Вискяр и Завалска 

планина са временните води и плоскостния смив. Те са насочени не към унищожаване на 

формите на релефа, а към тяхното подчертаване. В този смисъл екзогенните процеси в 
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района не водят до унищожаване на едрите форми на релефа, а само ги преобразуват в 

различна степен.  

         2. Собствено-гравитационните процеси са представени от срутища, сипеи и каменопади 

и имат повсеместно разпространение на територията на трите планини. Общото между тях е, 

че са развити в участъци с разпространение на горнокредни седиментни скали – варовици и 

доломити. Обикновено срутищата се срещат на откоси от пътя, където има наличие на 

оголен и напукан скален масив. Максималните размери на срутените блокове са значителни 

(142/110/100), което от своя страна налага предприемането на укрепителни действия. 

Сезонът с най-голяма активност на срутищния процес е пролетта. Свързан е с максимума на 

валежите. Проникващата в и без това силно напуканите варовици вода се явява ключов 

фактор за отслабване на механичните връзки между скалите. Подпомогнати от водата, едри 

скални късове се откъсват и придвижват на значителни разстояния по склона, движени от 

силата на собствената им тежест. Друга характерна особеност на срутищния процес в 

изследваната територия е наслагването на формите във времето: по-младите скални късове 

(обикновено с по-големи размери) се отлагат върху по-старите (по-дребни) изветрели 

материали. Това говори за една продължителност във времето на процеса, който не стихва и 

до днес. 

         3. Аквално-гравитационните процеси (свлачища, крийп) са широко представени, най-

вече в Люлин планина. Свлачищата в Люлин заемат значителни площи, като са развити не 

само в подножието, но и по планинския склон.  Свлачищният процес се улеснява от скалната 

основа (туфи, андезити) и значителната обезлесеност на планината. Плитки свличания с 

откос до 2 m са описани и в района на с. Филиповци. 

         4. Гравитационно-аквалните процеси (плоскостна, ровинна и струйчата ерозия) също 

имат повсеместно разпространение в района на трите планини. Флувиалната акумулация е 

развита в склоновите пречупки и в участъците с по-малка надморска височина. Районът се 

отводнява от притоците на р. Струма и р. Конска. Повечето от тях имат незначително водно 

количество и не образуват големи по размери акумулативни форми. Планинските склонове 

са набраздени от множество ерозионни врязвания с непостоянен отток. Представени са от 

ембрионални ерозионни форми с различни размери. Величината на ерозионното всичане е 

свързано с дебелината на неспоените наслаги, както и с наклона на топографската 

повърхнина. Характерна особеност за района на трите планини е наличието на затихнали 

ерозионни форми. Те са развити както по планинските склонове (в района на с. Вискяр), така 

и в по-ниските и заравнени участъци (Радуйската седловина). Развитието на различните 
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ерозионни процеси в района не е свързано със скалната основа. Ерозионни форми бяха 

открити и описани както в седиментни, така и във вулкански скали. 

         5. Комплексът от разнообразни морфодинамични процеси в района на Люлин, Вискяр 

и Завалска планина води до образуването на наслаги със следните характеристики  

 По отношение на размерите – масово преобладаване на едрите фракции (чакъл и 

гравел) при седиментните скали. Това е свързано с характера на процесите, които са 

развити в тях – срутище, изветрителна кора с делувиално-пролувиален произход и 

т.н. Що се отнася до ерозионните процеси във вулкански скали – масово 

преобладаване на фракцията на пясъка – във всички проби.  

 По отношение на запълнителя – глинесто-песъчлив за седиментните скали (варовици) 

и песъчливо-глинест или песъчлив за вулканските скали (туфи и андезити).  

 По отношение на огладеността – ниска степен на огладеност на късовете – 0 и I за 

всички проби. Това говори за малък транспорт и слабо участие на водата. 

 По отношение на фините фракции – голямо участие на глината при седиментните 

скали и ниско или незначително при вулканските скали. Значителното колиество на 

глината при седиментните скали се дължи на агресивното действие на водата и 

лесната им разтворимост. Това води до тяхната по-бърза обработка и превръщането 

на по-едрите фракции в глина. За разлика от тях, вулканските скали реагират по 

различен начин. В резултат се образуват наслаги с ниска степен на огладеност и най-

голямо участие на фракцията на пясъка.  

         6. Наблюдението на маркираните репери за целия 4 годишен период показа следните 

резултати: 

 По отношение на денудацията, с най-голяма скорост тя се развива при собствено-

гравитационните процеси (5,95 cm/год.), като абсолютната стойност е 23,8 cm за 4 

години. Тези данни са получени от наблюдението на срутище край с. Бутроинци. 

Освен голямата интензивност на денудацията, друго характерно за този процес са 

големите размери на срутените късове (142/110/100). С най-слаби темпове 

денудацията се развива по заравнените повърхнини (0,63 cm/год.). 

 По отношение на акумулацията, с най-голяма скорост тя се развива при аквално-

гравитационните процеси, където наслагите се преместват с помощта на временните 

потоци и плоскостния смив. Тази скорост е най-висока в основата на ерозионния 

дол при с. Проданча – 3.9 cm/год, като абсолютната стойност на акумулирания 

материал за 4 години е 15.6 cm. С най-бавни темпове акумулацията се развива в 
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ерозионния дол край с. Вискяр, характеризиращ затихнал ерозионен процес – 2,25 

cm/год. 

         7. Към групата на рисковите процеси, нанасящи щети на стопанството и хората, 

можем да отнесем срутището във втория ключов участък – R2. Особено опасен е този 

процес през пролетта, когато е неговата най-голяма активизация. Големите размери на 

новите срутени блокове, стигащи до шосето, налага предприемането на укрепителни 

действия. Средната скорост на денудация за този участък е 5.95 cm годишно. На 

базата на тези данни може да се направи прогноза (краткосрочна и дългосрочна) за 

бъдещото развитие на този рисков процес. В краткосрочен план, за следващите 10 

години се очаква денудацията в този участък да достигне 59.5 cm, като в същото 

време има реална опасност от срутване на скални късове със значителни размери. В 

дългосрочен план, за следващите 50 години се очаква денудацията в участъка да 

достигне почти 3 m, което от своя страна предполага значително моделиране и 

преоформяне на облика на срутището.  Друг процес, който крие риск е площната 

ерозия в третия ключов участък – R3. При него средната скорост на денудация е 3.25 

cm годишно, което за 10 години прави 32.5 cm,  а за 50 години - почти 2 m. 

Придвижването на склоновия материал може да доведе до покриване на затревен 

участък, в който бързо да се развият бразди и ровини. Склоновият материал, при по-

интензивни и продължителни валежи, може да достигне до самото шосе и да образува 

конуси от ситнозем върху него.  
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8. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

         1.  За първи път е направено цялостно самостоятелно геоморфоложко проучване на 

Люлин, Вискяр и Завалска планина, като са разкрити главните етапи в неогенското и 

съвременното развитие на района. Точно е определена северозападната граница на Завалска 

планина, а именно вододелната седловина между селата Врабча и Проданча, разделяща 

Завалска от планината Гребен, която преминава на сръбска територия. 

         2. Извършена е самостоятелна теренна работа, която е обоснована теоретически. В 

резултат на заложените експерименти са получени емпирични данни за скорост на редица 

екзогенни процеси – изветряне, денудация, ерозия и др., в ниско- и среднопланинския пояс, 

така дефицитни в екзогенезата на страната. Наблюдаваният период от 4 години (от 

07.07.2006 до 05.04.2010) е достатъчно дълъг, за да може да се счита, че получените данните 

са достоверни.  

         3.  След обработката и анализа на получените данни са изготвени паспорти на 

ключовите участъци и са дадени промените в наблюдавания период. Паспортите съдържат 

всички необходими данни, като посочването на географски координати е добра бъдеща 

основа за работа със специализиран софтуер. Изработени са приложения, които илюстрират 

не само движението на материала,  но и неговата характеристика. 

         4. На базата на получените данни от теренните наблюдения в района са разделени 

нормалните от рисковите морфодинамични процеси, а оттам и опасността, която те крият за 

хората. Направена е и прогноза за развитието на рисковите геоморфоложки процеси в 

краткосрочен и дългосрочен план.          

         5. Изработена е едромащабна  геоморфоложка карта на Люлин, Вискяр и Завалска, 

която представлява финалния етап от цялостното геоморфоложко изследване на трите 

планини.   
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