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Въведение. Мусаленските езера са циркусови езера 
(тарни), образувани в два каскадни циркуса в зо-
ната на акумулация на ледника, съществувал през 
Вюрмското заледяване в долината на р. Мусаленска 
Бистрица, северно от вр. Мусала (фиг. 1a). Те са с 
висока научна, образователна и естетическа стой-
ност като пример на ледникова дейност и предста-
вляват интерес за включване в списъка от гео топи 
на геопарк „Рила“. Високата им геоконсервационна 
и геотуристическа стойност се допълва от лесния 
достъп и поддържаната туристическа инфраструк-
тура, свързана с близостта на един от най-големите 
планински курорти на Балканите – Боровец.

В геоложко отношение геотоп Мусаленски езе-
ра пoпада изцяло в Мусаленското тяло на Рило-
Западнородопския батолит, изградено от средно- 
до едрозърнести биотитови гранити с лютеска въз-
раст (40–35 Ma), отнесени към II фаза гранитоиди 
на Рило-Западнородопския батолит (Kamenov et 
al., 1999). Гранитите са левкократни, светлоси-
ви до сиво-бели, с масивна равномернозърнеста 
текстура. Структурата им е пойкилитова и хип-
идиоморфнозърнеста. Основните скалообразува-
щи минерали са плагиоклаз, K-фелдшпат, кварц и 
биотит. Амфиболът се среща рядко, а акцесорните 
минерали са аланит, циркон, ксенотим, монацит, 
апатит и руден минерал. 

Морфоложка характеристика. Мусаленските 
езера са образувани в два свързани помежду си 
каскадни циркуса, даващи началото на леднико-
вата долина на р. Мусаленска Бистрица. Първият 
от тях започва с циркуса на Леденото езеро, кое-
то е най-високото ледниково езеро на Балканите  
(2709 m). То е разположено на 350 m СИ от вр. Му-
сала и представлява малък тарн, в самостояте-
лен циркус с размери 740×490 m с площ 1,8 hа и 
дълбочина 16,4 m. Второто, третото и четвъртото 
езеро са разположени в каскаден циркус с три стъ-
пала, който тук наричаме циркус Алеко (фиг. 1b). 
Второто езеро е в най-високото стъпало (2576 m), 
с площ 1,24 hа и дълбочина 5,8 m. Повърхността 
му е на 133 m под Леденото езеро. Денивелацията 

с най-високата точка на южната стена на циркус 
Алеко е 254 m. Третото езеро (2544 m) (Тъмното 
езеро или Алеко), е в средното стъпало, само на 
32 m под второто. То е с площ 2,39 hа и дълбочи-
на 14,0 m. Денивелацията с най-високата точка на 
западната стена на циркуса е 146 m. Четвъртото, 
Мусаленско езеро (2486 m), на 58 m под третото, е 
с непостоянна площ и дълбочина и заема най-нис-
кото стъпало на циркус Алеко. 

Следващите три езера са разположени в друг 
каскаден циркус с дължина 1500 m и широчина 
500 m, за който тук е използвано името Каракашев 
циркус. Връзката на двата циркуса се осъществява 
между четвъртото и седмото езеро. Най-горната 
му част представлява по-стар циркус, в който 
след това е вложен циркусът на петото езеро (Ка-
ракашевото) (2393 m). То е на 93 m под четвърто-
то, с площ 2,62 hа и дълбочина 6,6 m. Шестото езе-
ро (2391 m) е на 1 km СЗ от Каракашевото, с площ 
едва 0,26 hа и дълбочина 0,5 m, а седмото (2389 m) 
е непосредствено до х. Мусала, на 1 km северно от 
шестото, с площ 1,34 hа и дълбочина 1,6 m. 

Двата каскадни циркуса на Мусаленските езе-
ра са образувани независимо един от друг. Според 
взаимоотношенията между циркусовите чаши, 
най-напред са образувани циркусът на Леденото 
езеро от първата каскада и най-горният сух циркус 
от втората каскада. След това при акумулацията на 
леда и придвижването му надолу те се съединяват 
като очевидно ледът на по-малкия циркус Алеко 
се е вливал в по-големия, Каракашев циркус, по-
ради което първият остава висящ спрямо главната 
ледникова долина. Анализът на геоморфоложките 
данни показва, че в района са проявени поне две 
ледникови фази. Това може да се наблюдава в най-
горната част на Каракашевия циркус, където в об-
разуваната през по-раната фаза най-висока чаша, е 
вдълбан циркусът на Каракашевото езеро. 

Ледникови долини. Очевидно подхранването 
на глетчера по долината на р. Мусаленска Бист-
рица се е осъществявало от описаните циркуси. Тя 
е типична U-образна ледникова долина, по чиито 
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склонове са запазени обилни странични морени. 
Ледникът е достигал почти до курорта Боровец. 
Едно по-внимателно вглеждане в морфологията 
на долината, обаче, показва, че основната ледена 
маса на глетчера се е формирала в обширния цир-
кус СЗ от вр. Дено, където благодарение и на по-
стъпващата от Каракашевия циркус ледена маса, 
долината се разширява значително и придобива 
облик на типична U-образна ледникова долина 
(фиг. 1c). Вероятно ледената маса, формирана под 
вр. Дено, е била по-мощна от тази, постъпваща от 
Каракашевия циркус, тъй като последният остава 
висящ на 100 m над главната долина. Западно от 
долината на р. Мусаленска Бистрица се намира 
най-дълбоката и дълга ледникова долина в Рила и 
на Балканския полуостров – долината на р. Бели 
Искър, чиято челна морена се намира южно от  
с. Бели Искър (Kuhlemann et al., 2013). Източно от 
нея е долината на р. Марица, която е по-къса и зна-
чително по-плитка. 

Глациални отложения. Стените на цирку-
сите са покрити от ръбати гранитни валуни със 
супраглациален произход (фиг. 1d), образувани 
при въздействието на циркусовите ледници със 
заобикалящите ги скални откоси. По склоновете 
на ледниковата долина са запазени латерални мо-
рени със същия произход. В съседните долини на 

реките Бели Искър и Марица има кватернерни от-
ложения, представени от флувиоглациални насла-
ги – блокове и валуни от гранитоидите на I и II 
наставка на Рило-Западнородопския батолит. 

Геоконсервация. Геотопът се намира на тери-
торията на Национален парк „Рила“ и разработва-
нето му за целите на бъдещия геопарк трябва да 
бъде съобразено със строгите изисквания за този 
тип защитена територия. Поради високата си ес-
тетическа стойност, езерата привличат голям брой 
туристи, но за целите на геотуризма е необходимо 
да се разработят информационни табла, с подхо-
дяща за широката публика интерпретация на тер-
минологията, свързана с ледниковата дейност, гео-
ложката история на района и събитията, случили 
се през кватернерната история на Рила.
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Фиг. 1. a – Мусаленски езера, циркус Алеко, Каракашев циркус и долината на р. Мусаленска Бистрица; b – циркус Алеко с второ, трето 
и четвърто езеро; с – U-образната ледниковата долина на р. Мусаленска Бистрица; d – cупраглациални отложения по стените на циркуса 
на Леденото езеро


