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По време на масовото застрояване на българското
Черноморие през деветдесетте години на миналия
и началото на настоящия век, въпросът за дюните
придоби изключителна актуалност. Той бе използван от природозащитните организации за привличане на общественото внимание върху опазването на околната среда в крайбрежните региони и
ограничаването на човешкото въздействие върху
крехките биоценози, свързани с пясъчната ивица.
За съжаление добрите намерения прерастнаха в
масирана негативна кампания срещу всичко, свързано с подобряването на туристическата инфраструктура в черноморските курорти, а пясъците по
плажната ивица масово се обявяваха за дюни без
професионална геоложка експертиза.
Къмпинг Юг, намиращ се между Китен и Ло
зенец, попадна във фокуса на медиите след телевизионен репортаж за две бетонни плочи, построе
ни върху „дюните“ на къмпинга. Назначената със
заповеди от МРРБ и МОСВ междуведомствената
експертна група установи индикаторни видове
растения за дюнни природни местообитания, въз
основа на които бе очертана площ със сиви (затревени) дюни.
Като цяло дюнните природни местообитания
включват сухолюбиви растения, характерни за
цялата пясъчно-плажна ивица на Черноморието.
Те се срещат върху пясъци с всякакъв произход,
включително и върху дюни, но не могат да се използват като критерий за определяне на геоложките образувания, върху които вегетират.
В настоящата работа са изложени геоложките
аргументи за характера на пясъците от къмпинг
Юг, след изследване по поръчка на заинтересованите страни.
По принцип в приморската част на плажната
ивица има три ясно обособени площадки, оформени от интензитета на вълните (Popov, Mishev, 1974).
Най-ниската е оформена от слабите вълни и е на
височина до 0,5 m над морското ниво. Следващата,

на ~10 m от бреговата линия, е на височина 1 m над
морското ниво. Третата площадка, дължаща се на
щормовите вълни през есенно-зимния период на годината, отстои на 30–40 m от бреговата линия и се
намира на 2–3 m над морското ниво. Зад нея откъм
сушата на много места са оформени различни по
дължина, форма и височина дюни, които на места
(гр. Несебър) достигат височина до 40–50 m. Част
от тях са обявени за природни забележителности и
са включени в Регистъра и кадастъра на геоложките
феномени в България.
Акумулационните форми по брега между Китен
и Лозенец са представени от пясъци на съвременната плажна ивица и по-стари плажни пясъци, покриващи новочерноморската и карангатската те
раса. Зад плажа Корал, южно от къмпинг Юг, Po
pov & Mishev (1974) характеризират дюнни пясъци
с височина до 7 m. Пясъците в самия къмпинг не са
били предмет на изследване, тъй като са погребани
под хумусен слой. Те представляват плейстоценски плажни образувания с максимална дебелина
2,5 m и покриват новочерноморската тераса на
4 m над морското ниво и карангатската тераса на
8–12 m над морското ниво (Popov, Mishev, 1974;
Shopov, 1996). Подложката на тези тераси е от сенонски бомбени и агломератови туфи с прослойки
от лавобрекчи.
Пясъците, обявени за „сиви дюни“, се наблюдават в изкуствени разкрития по пътя към издадената част на носа, върху който е разположен къмпинг
Юг. Те са безтекстурни и без организмови останки
(фиг. 1). За целите на настоящото изследване е направен гранулометричен анализ на пет проби: една
контролна проба от съвременната плажна ивица и
четири проби от „сивите дюни“.
Контролната проба от плажа се характеризира
с много високо карбонатно съдържание – 64,71%,
което се дължи на непрекъснатото набогатяване
на пясъка с черупчест биодетритус вследствие на
вълноприбойната дейност.
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границата между туфозната подложка на терасата и отложените върху нея пясъци, маркирана от
тревната линия на ~4 m над плажа (фиг. 2), което
показва че те са по-стари от съвременните плажни
пясъци. Тези пясъци са погребани под 10–20 cm
хумусен слой, който е затревен и залесен главно с
иглолистна растителност на повече от 30 години.
Те не са с еоличен произход, тъй като не притежават характерните за дюните вътрешни текстури и
външни морфоложки белези.

Фиг. 1. Пясъците на т. нар. „сиви дюни“ са безтекстурни и без
характерните за дюните външни морфоложки белези

Пясъкът в едната от пробите от „сивите дюни“ е
с карбонатното съдържание 44,06%, което е с 20%
по-ниско от плажа и 13% по-ниско от пробата на
Popov & Mishev (1974) от дюните зад плажа Корал.
Карбонатният компонент на пясъка е представен
от биодетритус – стрити черупки от съвременни
морски организми, главно бивалвии и гастроподи.
Те съставляват леката фракция, която по-лесно се
разнася от вятъра на десетки и стотици метри от
брега, където се образуват дюните. По тази причина съдържанието на карбонат в дюнните пясъци
е по-високо от това в погребаните плажни пясъци, които са били подхранвани с тежки минерали
(магнетит, амфибол, оливин, лимонит) от вулканската подложка. Очевидно разликата в карбонатното съдържание се дължи на разположението на
изследваните пясъци във вълноприбойната зона,
което е доказателство за техния плажен произход. Неразтворимият компонент в тях е 55,94%,
представен главно от аренитна фракция – 52,84%.
Алевритната фракция е 0,87%, а пелитната –
0,53%. В аренитната фракция преобладават частиците с размер от 0,25 до 0,5 mm, която е 50,55%
от общото съдържание на пробата. Главните минерали са кварц, фелдшпати, епидот, амфибол,
магнетит и лимонит. Преобладават левкократните
минерали, които заедно с литокластите съставляват 62% от неразтворимия компонент. Останалите
38% са епидот, амфибол, магнетит, лимонит и др.
тежки минерали от разрушаването на вулканската
подложка.
Останалите три проби от обявената за дюни
площ са с много ниско карбонатно съдържание
(20,66%, 32,96% и 26,94%), което е значително пониско от това в дюните. Това е доказателство, че
тези пясъци са образувани in situ, чрез директно
подхранване от вулканската подложка. Подобно
на случая с първата проба, това е указание за плажен или смесен, но не и за еоличен произход. По
източната и южната страна на носа се разкрива
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Фиг. 2. Носът на къмпинг Юг е изграден от сенонски бомбени
туфи, върху които са плажните пясъци на новочерноморската тераса (над тревната линия)

Допълнителен аргумент за отсъствието на дюни
е и фактът, че пясъчната покривка е по-дебела в
наветрената страна (СИ част на носа) и много тънка в по-високата, подветрена част, където на места
се разкрива вулканската подложка. Това показва,
че върху нея никога не е имало дюни, тъй като
преобладаващите СИ ветрове не биха могли да натрупват пясък върху издигащия се на ЮЗ терен.
Приложените геоложки аргументи доказват плаж
ния произход на пясъците в къмпинг Юг, образу
вани при високото морско ниво през следледни
ковия климатичен максимум в средата на атланти
ческия период на Холоцена (преди ~6000 г.). Това
показва несъстоятелността на подхода за идентифициране на дюни по природните местообитания
на сухолюбивите растения, използван от междуведомствената експертна група на МОСВ и МРРБ
през 2015 г.
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