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Кално-каменните порои са сравнително рядко срещани явления на територията на страната за разлика от други опасни геоложки явления, като свлачища, срутища и др. Според класификацията на склоновите процеси на Varnes (1978) то се отнася към
онези процеси, при които механизмът се определя
като движение на обломъчни и земни материали
като течна маса (debris flow). Явлението възниква
при интензивни и продължителни валежи или бързо снеготопене, когато рохкавите склонови материали бързо се водонасищат, започват постепенно
да преминават в течна консистенция, образувайки

подвижни маси по склоновете. Те бързо се сливат,
увличайки допълнителни количества скален материал и формирайки по този начин мощен поток.
През последните години тези явления зачестиха
в Югозападна България, където периодично прекъсват шосе Е79 София–Кулата в северната част
на Кресненското дефиле (фиг. 1). В официалните
бюлетини и медиите се описват просто като „свлачища“, което означава непознаване на проблема, а
оттук и методите на борба с него.
Периодичните прояви на това явление следват
сравнително добра цикличност, подсказвайки на-

Фиг. 1. Район на проявления на кално-каменните порои в северната част на Кресненското дефиле
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личието на геоложка среда, благоприятстваща възникването им. Тя се характеризира с определени
стойности на наклона на терена и профила на поройното легло, геоложкия строеж, както и специфичните свойства на материала, участващ в това
явление. Границите на зоната на продхранване бе
очертана посредством полеви изследвания на района с помощта на GPS. Основните параметри на
зоната са показани в табл. 1. Установено бе, че е
развита основно в тясна ивица от гранитизирани
гнайси, разкриващи се при контактната зона между пиринските и крупнишките гранити в участък
южно от с. Крупник от десния бряг на р. Струма
(Георгиева, 2010).
Склонът от десния бряг на р. Струма представлява сложна система от циркусообразни откоси,
взаимно застъпващи се, бележещи различни етапи

Таблица 1. Обща характеристика на зоната на подхран
ване на кално-каменните порои

Таблица 2. Инженерногеоложки показатели на материалите в зоната на подхранване

от проявления по време на интензивни валежи.
Целият склон от левия бряг на дола е покрит с грусирали материали на гранитогнайсите, намиращи
се в сухо и несвързано (насипно) състояние, със
силно променлива дебелина. Най-дебела е изветрителната покривка в коритото на дола, по който
протичат пороите – в някои участъци тя достига до
3 m. През сухите периоди се наблюдава нестабилен слой, дебел до 0,10–0,20 m от тази маса, с голямо площно разпространение, с наклон, равен на
естествения наклон на терена. В отделни участъци
теренът е оголен, като се разкриват основните коренни скали – силно напукани и изветрели.
За инженерната геология от значение представляват свойствата на седиментите, участващи в
този процес. По тази причина бяха взети 5 проби
за анализ на физичните свойства, а на една от тях
(№ 5909) бе извършен рентгенов анализ на фракцията под 0,10 mm. Резултатите от изследванията
на материалите са показани на табл. 2. Само в една

от пробите (№ 5817) бе установена слаба пластичност. Рентгеновият анализ показва, че фракцията
под 0,10 mm e изградена главно от кварц, плагио
клаз, мусковит, хидрослюди и примеси от манганокалцит. Частиците с прахов и глинест размер обуславят слаба свързаност на зърната, изграждащи
материала. Интензивните и продължителни валежи спомагат за разрушаването на крехките връзки
между частиците, поради което масата преминава
в нестабилно състояние и потича по склона.
Направените изследвания до този момент
показват, че зоната на подхранване е развита в
тектонски смлян и изветрял участък в гранитогнайсите. За избягване или намаляване на риска
от периодичните проявления на тези процеси
могат да се приложат укрепителни мерки, като
залесяване на склона с подходяща растителност.
Изграждането на допълнителни баражи би намалило енергията на потока и количеството на изнесения материал.
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