Хидрогеоложки условия в района на Кюстендилската котловина
(материалът е любезно предоставен от Лазар Беров)
За характеризиране на хидрогеоложките условия в района са възприети
основните области и подобласти, които са описани в Хидрогеоложкото райониране на
България (Антонов и др. 1962). Съгласно подялбата, която е направена в него, обхватът
на изследване включва райони от две части: Подобласт Осогово и Област Краище.
В подобласт Осогово попадат двете големи планини Осогово и Лисец, както и
разположената между тях Каменишка котловина (Каменица). Малки части на изток са
застъпени в Църваришкия район. Характерни за терена на Осоговска и Лисец планина
са дълбоко врязаните десни притоци на р. Струма. Те създават условия за бърз
повърхностен отток и дрениране на подземните води. Реките водят началото си от
високите части, с надморска височина над 1300 m. В планинските масиви се формират
основно безнапорни пукнатинни води, които се разкриват като маловодни извори с
променлив дебит, който е в границите на 2–4 l/sec. Изворите са неравномерно
разпространени като се срещат както в ниските участъци (700–800 m) на двете планини,
така и по високите им части (<1300 m). Температурата на водите е ниска, често в
границите 12–15° С, с характерна малка минерализация до 0,5 mg/l.
С масивите на Осогово и Лисец са свързани и термоминералните води в района.
Само проявлението при с. Невестино – Топилата, не е привързано към тях. В ниските
части на подобласт Осогово, където е разположена Каменишката котловина, се
разкриват води, основно с пукнатинен характер. Котловината е разположена между
двете планини и създава условия за акумулиране на подземни води в палеогенските
седименти. Тяхната водообилност е слаба и често подземните води имат безнапорен
характер. В района на с. Гюешево се разкрива група от 7 извора с общ дебит 4–5 l/sec. В
дълбочина по напуканите разломни зони, главно в риолитите е възможно да има скрито
подхранване към Кюстендилския разлом и частично смесване с термални води. За
онагледяване на всички водопроявления в района, които са част от Подобласт Осогово
(Антонов и др. 1962), е съставена карта на всички известни извори описани в
различната литературата и на лични теренни наблюдения при посещение на място,
(основно чешми и маловодни сезонни прояви). Цялата събрана информация е
представена на фиг. № 1.
Съгласно Хидрогеоложкото райониране на България (Антонов и др. 1962),
северните участъци на изследвания район попадат в Област Краище. Интерес имат
районите на Кюстендилската котловина и двете планини, които я ограждат на
североизток – Земенска и Конявска. Частично е разгледана и Радомирската котловина,
която има много сходен режим с карстовите проявления в изследвания район.
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Фиг. № 1. Карта с водопроявления на термални и студени подземни води с пукнатинен
характер в района на Подобласт Осогово
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Районът на Краището може да се характеризира като силно водообилен, но е
слабо изучен в хидрогеоложко отношение. Подхранването на подземните води е
основно от валежи, а в някои ниски части и от речната мрежа. Във високите части се
формират пукнатинно – карстовите води, които имат предимно безнапорен характер.
Възможно е голяма част от подземния поток да се дренира скрито в р. Струма.
Основната водовместваща среда в двете планини са варовиците и доломитите на
средния и горния триас. Общата дебелина на триаските материали е около 350 – 400 m.
Характерно за района е бързото повсеместно проникване на атмосферните води в
триаските седименти, което предопределя малък повърхностен отток. Ниските части
(>600 m) на Конявска и Земенска планина имат по-голяма водообилност. Извори с поголям дебит има при с. Коняво, около 60 l/sec и при с. Ръждавица – 30–50 l/sec. На
много места се срещат маловодни извори с дебити около 10 l/sec. Интересно явление е
Чокльово блато (снимка 1), което е разположено в близост до село Байкалско, между
Конявска и Земенска планина. То се намира в по-ниска част от релефа и по естествен
начин дренира карстовите води на триаските и кредните седименти. Важно значение за
находището при с. Невестино – Топилата имат триаските седименти в Конявска
планина, където е най-вероятната зона на формиране и подхранване на минералните
води.
За онагледяване на всички водопроявления, които са част от Област Краище е
съставена карта на всички описани в различната литературата извори и на лични
теренни наблюдения. Събраната информация е представена на фиг. № 2.
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Фиг. № 2. Карта с водопроявленията на карстово-пукнатинни подземни води в района
на област Краище
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Снимка №1. Изглед към Чокльово блато до с. Байкалско и Конявска планина

Сложният тектонски и пъстрият геоложки строеж са създали много специфични
хидрогеоложки условия. Районът на Кюстендилската котловина и оградните ѝ планини
е разнообразен и се формират различни типове води по своя генезис, дълбочина на
залягане, динамика и химичен състав. По данни на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“ в изследвания района се разкриват води, които са
обособени в 4 подземни водни тела. Водите, които се формират в проучвания район са
поделени както следва:


Порови води



Карстови и карстово-пукнатинни води



Пукнатинни води – с дълбока циркулация и с плитка циркулация

1. Порови води – този тип води е широко разпространен и обхваща големи площи в
обхвата на изследване. Характерни са за горните нива на геоложката среда и могат да
се поделят на два типа:
Порови води в кватернерните отложения – срещат се в песъчливите и чакълести
отложения в Кюстендилската котловина и най-вече по поречието на р. Струма. Такива
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води се формират също в руслата на другите по-малки реки в района, като Бистрица,
Банщица, Новоселска, Невестинска, Елешница и др. Средната дебелината на
кватернерните отложения е около 10,0 m. В делувиалните отложения, изградени
предимно от глинесто-песъчливи материали, също се разкриват порови води.
Коефициентът на филтрация е голям, като по различни данни варира от 100 m/d до
500 m/d. Водните нива са често от повърхността и образуват издържани водоносни тела
и по-големи лещи. Подхранването е основно от атмосферните валежи, което оказва
голямо влияние върху водните количества.
По данни на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район “ има обособено
подземно водно тяло в кватернерните и неогенските отложения на Кюстендилската
котловина и Каменишката котловина – №BG4G00000QN006. То попада почти изцяло в
обхвата на детайлно изследване и има важно отношение към водопроявленията на
Кюстендил, Барището и Николичевци. В участъците на разкриване на находищата в
горните нива са възможни смесвания с термоминералните води. В района на находище
Кюстендил кватернерните материали са с дебелина 12,0–26,0 m, имат добра
водообилност, която е в пряка връзка с водите на р. Банщица. За находище Барището,
кватернерните отложения достигат до около 20,0 m, имат много голяма водообилност,
която се обуславя от близостта на р. Струма. При находището до с. Николичевци,
кватернерните материали имат най-голяма дебелина около 50,0 m. Те не са много
водообилни и имат малко значение за термоминералните води, които са привързани
към палеозойската подложка, която се разкрива на по-голяма дълбочина (>150,0m).
Разпространение на ПВТ №BG4G00000QN006, в обхвата на изследвания район, е
показано на фиг. № 3.
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Фиг. № 3. Карта на разпространението на ПВТ в кватернерни и неогенски отложения, в
обхвата на Кюстендилската котловина
Порови води в палеогенските и неогенските отложения – те са акумулирани само в
пластовете и лещите от пясъци и чакъли, които са разделени от различни по дебелина
пластове и прослойки от глина. Подземните води са разпокъсани и не образуват общ
водоносен хоризонт. Характеризират се с далечна зона на подхранване, бавен
водообмен и нисък коефициент на филтрация от 0,5 до 2-3 m/d. В повечето случаи
водите имат слабонапорен или напорен характер.
По данни на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ има обособено
подземно водно тяло в палеогенските седименти с № BG4G00001Pg138. То попада в
обхвата на изследване и има по-важно значение за находищата при с. Берсин и
с. Невестино. Подземните води са привързани към конгломерати, пясъчници и мергели
с дебелина около 150,0 m. Тези седименти се характеризират като слабо водообилни, а
водите основно са с безнапорен характер. В района на находищата около с. Невестино –
Барището и Топилата е възможно да има смесване на минерали води с тези от поровопукнатинния комплекс на ПВТ. В участъка на находище Берсин, е малко вероятно да
има смесване с минералните води, които са привързани към палеозойските материали
на много по-голяма дълбочина (>500 m) и наличието на дебел слой екраниращи
седименти между тях. Разположението на ПВТ № BG4G00001Pg138, в обхвата на
изследвания район, е показано на фиг. № 4.
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Фиг. № 4. Карта на разпространението на ПВТ в палеогенски отложения, в обхвата на
изследвания район.
2. Карстови и карстово-пукнатинни води – срещат се на много места в северната и
северозападната част от района на изследване. Привързани са основно към средно
триаските варовици и доломити. Разкриват се на повърхността най-често като
естествени извори, които не са много водообилни и дебитът им е няколко l/s.
Температурата им е средно около 15оС. Режимът на изворите е непостоянен и се влияе
основно от сезонните колебания на атмосферните валежи. Възможно е голяма част от
водите на средния триас да се дренират скрито по каверни в р. Струма и съседните
водоносни хоризонти.
По данни на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ има обособено
подземно водно тяло с № BG4G000T2T3028. То попада в обхвата на изследване и има
по-важно значение само за находището при с. Невестино – Топилата. Подземните води
са привързани към варовици и доломити с дебелина около 350,0–400,0 m. Тези
седименти са характеризирани като слабо водообилни, а водите имат смесен режим с
напорен и безнапорен характер. В северните участъци на находище Топилата е
възможно да има смесване с минералните води и скрито подхранване към
палеогенските седименти. Много е вероятно част от водите на находището да се
формират в карстовия масив на по-голяма дълбочина. Разположението на ПВТ
№BG4G000T2T3028, в обхвата на изследвания район, е показано на фиг. № 5.

8

Фиг. № 5 – Карта на разпространението на ПВТ карстови води „Конявска планина“, в
обхвата на изследвания район.
3. Пукнатинни води – те се срещат на доста места и заемат най-голяма площ в
изследвания район. Могат да бъдат поделени на два типа:
Студени пукнатинни води – това са води с плитка циркулация, основно в зоната на
естествена напуканост, развити по не дълбоки пукнатини. Подхранването е за сметка на
валежи и снеготопене, като водите се дренират основно от низходящи извори с малък
дебит. Литоложки са привързани основно към гнайси, амфиболити и гранити с
палеозойска възраст. В източните участъци в района на изследване, този тип води се
срещат и в палеогенски седименти, главно пясъчници и туфи. По данни на
Водоканалпроект, за химическия състав на 39 броя водни проби, водите са определени
като хидрокарбонатно-калциеви и по-рядко като хидрокарбонатно-магнезиеви. Общата
минерализация на водите варира в границите от 0,2 до 0,8 mg/l. Температурата на
водите е около 12–18°С.
По данни на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ има обособено
подземно водно тяло с № BG4G001PtPz125. То попада в обхвата на изследване и има
важно значение за термоминералните водопроявления. Разположението на ПВТ
№ BG4G001PtPz125, в обхвата на изследвания район, е показано на фиг. № 6.
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Термални пукнатинни води – този тип води са обект на подробно изследване в
настоящата докторантура. Те се срещат в района, както като естествени извори, така и
като проучвателно-сондажни проявления. Качествата на тези води са национално
богатство и са били обект на изследване от най-различни специалисти. Една от
основните характеристики на водите e повишената температура, варираща в различните
участъци от 24–25°С до 75°С. Общата минерализация на водите не надвишава 1 mg/l,
като обикновено е между 0,6 и 0,7 mg/l. Характерно за химическия състав на водите е
повишеното съдържание на флуор. Зоните на подхранване на води е основно във
високите части на оградните планини, югозападно от Кюстендилската котловина. В
различните части има предпоставки за подхранване от съседните водни тела, като
подробно всички тези въпроси са разискани и обяснени в глава трета, за всяко
отделно водопроявление на термоминерална вода.

Фиг. № 6. Карта на разпространението на ПВТ пукнатинни води, в обхвата на
изследвания район.
На фиг. № 7 е представен схематичен хидрогеоложки профил през изследвания
район. Той е съставен по данните от събраната геоложка, тектонска и хидрогеоложка
информация, която е анализирана и обобщена в описаните типове подземни води.
Използвани са също профили от района по данни на Костадинов (1946), Бончев (1960)
и от Геоложката карта на България, М 1:50 000 и 1:100 000.
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Фиг. № 7. Хидрогеоложки профил през изследвания район и схематично разпространение на типовете води
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