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Предмет на настоящата работа са геоконсервационните качества на Якорудските езера при изворите на р. Бела Места, над гр. Якоруда. Това е група от седем езера, три от които са съвсем малки,
плитки и през лятото пресъхват. С по-голяма площ
са Синьото, Мъртвото и Рибното езеро, представляващи тарни (циркусни езера), разположени
в началото на ледниковата долина на р. Голема
Баненска.
Рила е първата планина на Балканския полуостров, в която сръбският физикогеограф Jован
Цвиjиħ (Cvijić, 1897, p. 82) установява следи от
ледникова дейност. В описанието на маршрут № 7
между Караула и извора на Бела Места, той отбелязва циркусите на Якорудските езера: „По източната разложка страна на Налбантов чал се виждат
два циркуса с езера, от които изтичат реките Голема
и Малка Баненска.“ Циркусите са врязани в гранодиоритите от I фаза на Рило-Западнородопския батолит (Valkov et al., 1989) или I наставка (Kamenov
et al., 1997). Скалите варират от кварц-диорити,
тоналити, гранодиорити, трьондемити до адамелити, изградени от плагиоклаз, K-фелдшпат, кварц,
амфибол и биотит. Въпреки бедното георазно
образие, тук са развити впечатляващи ледникови
форми, които стоят в основата на концепцията за
Геопарк Рила.
Районът на Якорудските езера се разглежда
като геотоп с естетическа и научна стойност, чиито
естествени граници минават по заобикалящите го
вододелни била. Той обхваща зоната на подхранване на ледника, запълвал долината на р. Голема
Баненска през Вюрмското заледяване, чиято дължина от 4 km се определя от местоположението
на челната морена в местността „Нехтеница“. Тя
е отделена от водосборните басейни на р. Малка
Баненска от юг, р. Бели Искър от СЗ и Грън
чарските езера от север от високи и стръмни вододели (arêtes), чиито най-високи точки са ясно изразени хорни – върховете Ковач (Налбант) (2634 m)
и Суа Вапа (2639 m), отбелязан на географските
карти като „Суха Вапа“. Топонимът, обаче, идва

от турски и означава „Воден връх“. От север гео
топът е ограничен от билото на рида Нехтеница,
който се спуска на ЮИ от вр. Суа Вапа до вр. Нех
теница (2001,9 m). Това е вододелът между р. Го
лема Баненска и р. Рополица, водеща началото
си от циркусите на Рополишките езера (2458 m)
и ез. Грънчар (2180 m). От южната страна гео
топът се ограничава от билото на вододела с
р. Малка Баненска, водеща началото си от тарна на
Баненските езера (2374 m). Долината на р. Голема
Баненска е плитка и широка, отворена на изток
(фиг. 1a).
Дължината ѝ е 4 km, а широчината – 1,5 km в
най-високата горна част, където са трите високи
циркуси – на Синьото езеро от север, на Мъртвото
езеро от юг и един сух циркус между тях. Под тях
е циркусът на Рибното езеро, в който се вливат водите от първите три (фиг. 1b).
От постоянните езера най-високо e Синьото
езеро (2353 m), което е в средата на северния от
трите високи циркуса, с диаметър 100 m и водна
площ едва 0,86 ha. Мъртвото езеро (2304 m) е найголямо и най-дълбоко от трите Якорудски езера.
То има триъгълна форма с дължина 330 m, широчина – 220 m и дълбочина – 16,5 m (фиг. 1c).
Езерото се намира в най-южния от трите високи
циркуса с диаметър ~960 m. В него е вложен помлад циркус с диаметър 700 m, в който се намира
езерото. Последователността в образуването на
циркусите свидетелства за поне две фази на заледяване, през по-късната от които е оформен съв
ременният облик на релефа. Над периферията на
младия циркус по задния склон (headwall) са образувани малки езера, вследствие на натрупването на
супраглациален скален материал през по-късната
фаза. Рибното езеро (2204 m) е разположено в дол
ния циркус, който е на 150 m под този на Синьото
езеро и на 100 m под Мъртвото езеро, които се явяват висящи спрямо него. Той е с диаметър 680 m и
е широко отворен на изток към долината (фиг. 1c).
Езерото е удължено в СЗ-ЮИ посока с дължина
460 m и широчина 260 m и от ЮИ е ограничено от
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Фиг. 1. a – сателитна снимка на четирите циркуси в района на геотоп Якорудски езера; b – циркусите в зоната на акумулация на глетчера:
на Мъртвото езеро (вляво) и средния (сух) циркус над Рибното езеро (вдясно); c – циркусът на Мъртвото езеро; d – челната морена на
глетчера по долината на р. Голема Баненска

дига. Дълбочината му е 14 m, а площта – 28,7 hа,
но преди построяването на дигата е била по-малка.
Захранва се от другите две езера и малки пресъхващи притоци от всички страни.
Ледниковите отложения в геотопа са представени от четирите основни типа морени: супраглациални склонови морени, заобикалящи всеки един
от циркусите, странични (латерални) морени по
склоновете на долината и дънни морени в основата и челна морена.
Склоновете на циркусите са покрити с ръбати
гранодиоритови блокове – супраглациални склонови морени, образувани от падащи върху леда
късове от стръмните циркусни стени. С такъв произход са страничните морени по северните склонове на Синьото и Рибното езеро. Страничните
морени по склоновете на долината са изградени от
ръбати супраглациални късове в по-високите нива
и от добре заоблени от ледника блокове в по-нис
ките нива на склона. В дънната морена се срещат
и двата типа отложения, като на места са запазени
огромни ератични блокове с размери до няколко
метра. Челната морена в местността „Нехтеница“ е
от полузаоблени до заоблени гранитоидни блокове
(фиг. 1d).
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Описаният геотоп представлява един забележителен геоморфоложки обект с висока научна и
естетическа стойност. За разлика от другите известни геотопи в Рила, като Седемте Рилски езера, Мусаленските езера или Рибните езера по долината на р. Манастирска, до него има асфалтов
път и разработена туристическа инфраструктура,
което създава отлични предпоставки за развиване
на геотуризъм. Със своите естетически качества
Якорудските езера са един от най-ценните геотопи, разработени в рамките на Национален парк
Рила, който при правилно използване на природните ресурси може да допринесе за устойчивото
развитие на една от най-бедните рилски общини.

Литература
References
Cvijić, J. 1897. Troughs of old glaciers in Rila. – Vois Serb.
royal acad., 54, I sec., 19, 1–103 (in Serbian).
Valkov, V., К. Doncheva, N. Antova. 1989. Granitoides of the
Rila-Rhodope batolith. – Geologica Balc., 19, 2, 21–56.
Kamenov, B., I. Peycheva, L. Klain, Y. Kostitsin, K. Arsova.
1997. New mineralogical-petrographical, isotopic-geochemical and structursl data on the West Rodope batholith.
– In: Aniversary Еdition “50 Years Curriculum Geology”.
Sofia Univ. Publ. House, 95–98.

