
08

ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ+ ãîä- 54+ êí- 0,2+ 1//3+ ñ- 08,13

QDUHDV NE SGD ATKF@QH@M FDNKNFHB@K RNBHDSX+ unk- 54+ o`qs 0,2+ 1//3+ o- 08,13

Ïðîìåíè íà ïåòðîãðàôñêèÿ ñúñòàâ íà àëóâèàëíèòå êúñîâå
íà ð. Èñêúð îò íåéíèòå èçâîðíè ÷àñòè äî Ñòàðà ïëàíèíà.
II. Ïðè÷èíè

Ãåðãàíà Ïàíàéîòîâà Áàêàëîâà

æê „Ìëàäîñò“ 3; áë. 330À; âõ. 2; àï. 42; Ñîôèÿ
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Abstract. Sgd Hrj`q Qhudq rs`qsr hm sgd Qhk` Lntms`hm+ qtmr sgqntfg sgd R`lnjnu jdsskd+ dmsdqr sgd O`mbg`qdun cdehkd+
o`rrdr sgqntfg Rneh` jdsskd+ qd`bgdr sgd A`kj`m Lntms`hmr 'vgnrd adfhmmhmf qdfhnm hr jmnvm `r Jntqhkn sgqdrgnkc( `mc
bnmshmtdr mnqsg-

Sgd qdftk`qhshdr ne chrsqhatshnm `mc bg`mfdr ne odsqnfq`oghb bnlonrhshnm ne `kktuh`k bk`rsr `knmf sgd Hrj`q Qhudq u`kkdx
eqnl hsr rntqbdr sn A`kj`m Lntms`hmr g`ud addm chrbtrrdc hm sgd ehqrs o`qs ne sgd `qshbkd- @m `ssdlos sn bk`qhex sgd qd`rnmr ne
sgd drs`akhrgdc qdftk`qhshdr hr oqnonrdc hm sghr rdbnmc o`qs-

Vd bnmehqldc sgd otakhrgdc c`s` 'enq nsgdq qdfhnmr bnmbdqmhmf sgd chrbtrrdc oqnakdl( sg`s `krn hm Hrj`q Qhudq u`kkdx
bg`mfdr ne sgd odsqnfq`oghb bnlonrhshnm ne `kktuh`k bk`rsr `qd ctd sn sgd bg`mfdr hm sgd fdnknfhb`k rsqtbstqd ne sgd eddchmf
b`sbgldms `qd` `mc ne sgd q`sd ne vd`sgdqhmf ne sgd dwonrdc qnbjr- Hs hr `krn oqnudm sg`s sgd bg`mfdr ne sgd odsqnfq`ogx ne
sgd `kktuh`k bk`rsr `qd ghfgkx hmektdmbdc ax sgd adg`uhnq ne sgd Hrj`q Qhudq adhmf ` rdke,qdftk`shmf cxm`lhb rxrsdl-

Sgdqd hr ` ltkshokd `ksdqm`shnm ne rs`fdr ne cddo dqnrhnm vhsg rs`fdr ne rhcdv`xr dqnrhnm hm sgd O`mbg`qdun cdehkd ne sgd
Hrj`q Qhudq- Sq`mronqshmf etmbshnm ne sgd v`sdq rsqd`lr qhrdr ghfgkx ctqhmf sgd cddo dqnrhnm rs`fd- Sg`m ahf pt`mshsx ne knb`k
bk`rs l`sdqh`k dmsdqr sgd Hrj`q Qhudq- Sghr kd`cr sn q`ohc bg`mfd ne sgd `kktuh`k bk`rs odsqnfq`ogx `esdq sgd lntsg ne dudqx
ahffdq sqhats`qx- Sgd pt`mshsx ne sgd bk`rsr eqnl Qhk` fq`mhsnhcr 'sg`s `qd dwonrdc hm adcqnbj ntsbqnor to sgd adfhmmhmf ne sgd
O`mbg`qdun cdehkd( chlhmhrgdr sn sgd onhms ne sns`k dwshmbshnm- Hs knnjr `r he sgd cdehkd hr mns kdsshmf sgd bk`rsr nts- @esdq g`uhmf
qd`bgdc dpthkhaqhtl rs`sd '` rs`sd sg`s hr bg`q`bsdqhydc ax ansg k`bjr ne hmbhrhnm `mc `bbtltk`shnm(, rs`ahkhy`shnm hm sgd v`sdq
rsqd`lr nbbtqr `mc sgd v`sdq dmsdqr ` rs`fd ne rhcdv`xr dqnrhnm- Ansg sgd mtladq `mc sgd hmektdmbd onvdq ne sgd bk`rsr
b`qqhdc ax sgd sqhats`qx ghfgkx chlhmhrg- Sg`s hr vgx sgd mtladq ne sgd bk`rsr sg`s nqhfhm`sd eqnl sgd b`sbgldms rhst`sdc to
sgd O`mbg`qdun cdehkd fqd`skx qhrdr `knmf sgd Hrj`q Qhudq- Sghr dwok`hmr vgx sgdqd hr ` k`bj ne bk`rsr eqnl Qhk` fq`mhsnhcr hm sgd
btqqdms cdonrhshnmr ne sgd Hrj`q Qhudq `s sgd dmc ne sgd O`mbg`qdun cdehkd- @s sgd r`ld shld sgdqd hr `m `atmc`mbd ne sgd r`ld
bk`rsr ansg hm sgd qdkhbr ne `kk ne hsr tmeknncdc sdqq`bdr `mc hm sgd Okhnbdmd bntqrd,bk`rshb rdchldmsr hm sgd Rneh` jdsskd-

Sgd qhrd ne sgd Jntqhkn sgqdrgnkc kd`cr sn rv`lo enql`shnmr `mc sn hm`ahkhsx ne sgd qhudqr sn sq`mronqs qnbj bk`rsr hm sgd
`qd`r bknrd sn hs 'hm sgd enns ne sgd A`kj`m Lntms`hmr(- Sg`s hr sgd qd`rnm vgx hm sgd `kktuh`k cdonrhshnmr ne sgd Hrj`q Qhudq
sgdqd hr ` k`bj ne bk`rsr sq`mronqsdc eqnl sgd A`kj`m Lntms`hmr- Sg`s hr `krn sgd qd`rnm vgx sgd bk`rsr sg`s cn athkc sgd Hrj`q
Qhudq `kktuhtl g`ud adcqnbj ntsbqnor nmkx sn sgd rntsg `mc rntsgvdrs ne sgd Rneh` jdsskd- Sgd btqqdms cdonrhshnmr `qd qdrtks
ne cddo dqnrhnm `mc sgd qdrs nmdr `qd sq`mronsdc ctqhmf rhcdv`xr dqnrhnm-

Drs`akhrgdc qd`rnmr enq sgd bg`mfd ne sgd `kktuh`k bk`rs odsqnfq`ogx `knmf sgd rstchdc o`qs ne sgd Hrj`q qhudq u`kkdx 'vghbg
`qd ` qdrtks ne hsr adg`uhnq adhmf ` rdke,qdftk`shmf cxm`lhb rxrsdl( `qd u`khc enq sgd u`kkdx o`qsr ne nsgdq qhudqr ne rhlhk`q
rsqtbstqd `mc dunktshnm+ `r vdkk `bbnqchmfkx sgd `tsgnq-

Jdx vnqcr9 `kktuh`k bk`rsr+ qhudqr `r rdke,qdftk`shmf `mc cxm`lhb rxrsdlr+ sqhats`qhdr+ cdehkd+ Vdrs Atkf`qh`-

Âúâåäåíèå

Характеристиката и закономерностите в проме-
ните на петрографския състав на алувиалните
късове в долината на р. Искър от нейните извор-
ни части до Стара планина са разгледани в пър-
вата част на статията (Бакалова, 2002). С настоя-
щата, втора част се прави опит да бъдат изясне-
ни причините за установените закономерности.

Четирите главни долинни участъка на р. Ис-
кър в разглеждания район, а именно Рилски
планински, Самоковски котловинен, Панчарев-
ски проломен и Софийски котловинен са дадени
на фиг. 1.

В ползваните литературни източници като
причини за изменението на петрографския със-
тав на алувиалните късове по течението на реки-
те се посочват:
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Ôèã. 1. Ãëàâíè ó÷àñòúöè ïî ïîðå÷èåòî íà ð. Èñêúð îò íåéíèòå èçâîðíè ÷àñòè äî Ñòàðà ïëàíèíà ñ ìåñòîïîëîæåíèåòî è
íîìåðàòà íà êëàñòè÷íèòå ïðîáè çà îïðåäåëÿíå íà ïåòðîãðàôñêèÿ ñúñòàâ íà êúñîâåòå èì
H – Ðèëñêè ïëàíèíñêè ó÷àñòúê: HH – Ñàìîêîâñêè êîòëîâèíåí ó÷àñòúê: HHH – Ïàí÷àðåâñêè ïðîëîìåí ó÷àñòúê: HU –
Ñîôèéñêè êîòëîâèíåí ó÷àñòúê: U – Êóðèëñêè ïðàã

Fig. 1. Main districts along the Iskar River valley from its spring parts to the Balkan Mountains with the locations and numbers
of the alluvial samples taken for determination of the clast petrography
H+ Qhk` Lntms`hm chrsqhbs: HH+ R`lnjnu jdsskd chrsqhbs: HHH+ O`mbg`qdun cdehkd chrsqhbs: HU+ Rneh` jdsskd chrsqhbs: U+ Jntqhkn sgqdrgnkc

– промени в геоложкия строеж на подхранва-
щия басейн (Борсук и др., 1966; Осовецкий, 1977;
Благоволин, 1989 и др.). Геоложкият строеж на
района обуславя алувиалните късове на р. Ис-
кър да бъдат в участъците Рилски планински и

Самоковски котловинен само от рилски грани-
тоиди, пегматити, метаморфити и малко от
кварц (фиг. 2). В Панчаревския проломен учас-
тък към тях последователно се прибавят късове
от червеноцветни до белезникави пясъчници,
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карбонатни скали, филити, диабази, андезити и
средногорски интрузиви, а в Софийския котло-
винен участък – и реседиментирани късове от
плиоценски грубокластични наслаги;

– различна устойчивост на късовете (Сигов,
1947; Макавеев, 1955; Гриднев, 1962; Благово-
лин, 1989 и др.). Неустойчивостта на късовете
може да се дължи на: а) първична неустойчивост –
присъща например на аргилитните късове;
б) вторична неустойчивост – резултат на извет-
ряне. В изследвания район подхранването на
алувия на р. Искър е в силна зависимост от сте-
пента на химическата изветрялост на разкрива-
щите се скали. Планско-Гуцалският интрузив е
с относително големи размери, но той е много
слаб източник на алувиални късове. Причината
е, че той е силно грусиран, поради което е дос-
тавчик предимно на пясъчников материал. Друг
факт е, че при реседиментацията на неогенските
грубокластични наслаги от тях постъпват късо-
ве в съвременния алувий главно от по-устойчи-
вите петрографски разновидности – рилски гра-
нитоиди, пегматити, левкократни гнайси и пя-
съчници. Останалата част от късовете на неоген-
ските грубокластични наслаги, представени от
амфиболити, метадиорити, филити, диабази, ан-
дезити, средногорски интрузиви и по-голямата
част от мезократни гнайси, лесно изветрят и се
разрушават при реседиментационните процеси.
Ето защо те почти липсват в алувия на р. Искър
в Софийския котловинен участък на реката, къ-
дето тя реседиментира плиоценски грубоклас-
тични наслаги.

 Освен гореизложените две причини петро-
графският състав на алувиалните късове в доли-
ната на р. Искър силно зависи от поведението £
като саморегулираща се динамична система.

Въпросът за реките като саморегулиращи се
динамични системи е детайлно разработен по
отношение на промените, които настъпват в ко-
личеството на транспортирания и отлагания ма-
териал, без, доколкото ни е известно, да е обръ-
щано внимание върху измененията на петрог-
рафския състав на алувиалните късове. За да мо-
же да се разбере тази взаимовръзка, е необходи-
мо да се отчете механизмът, по който реките се
проявяват като саморегулиращи се динамични
системи.

Ôèã. 2. Íîìåðà íà êëàñòè÷íèòå ïðîáè è ïåòðîãðàôñêè
ñúñòàâ íà êúñîâåòå èì
Êúñîâå îò9 0 – ðèëñêè ãðàíèòîèäè: 1 – ïåãìàòèòè è ìåòà,
ìîðôèòè: 2 – ôèëèòè+ äèàáàçè è àíäåçèòè: 3 – ñðåäíî,
ãîðñêè èíòðóçèâè: 4 – ÷åðâåíîöâåòíè äî áåëåçíèêàâè
êëàñòè÷íè ñêàëè: 5 – êàðáîíàòíè ñêàëè: 6 – êâàðö

Fig 2.  Numbers of the clastic samples and their petrography
Bk`rsr eqnl9 0+ Qhk` fq`mhsnhcr: 1+ odfl`shsdr `mc lds`lnqoghb
qnbjr: 2+ ogxkkhsdr+ ch`a`rdr `mc `mcdrhsdr: 3+ Rqdcmnfnqhd
oktsnmhb qnbjr: 4+ qdc sn vghshrg bk`rshb qnbjr: 5+ b`kb`qdntr
qnbjr: 6+ pt`qsy

→
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Според Карташов (1972, с. 18) динамичното
равновесие на реката може да се изрази чрез ба-
ланса на късовия материал. Той представлява
съотношението между  количеството материал,
който реката изнася, и количеството материал,
който постъпва в нея. При равновесен баланс
реката изнася толкова материал, колкото пос-
тъпва, и тя нито се удълбава в подложката си,
нито акумулира наслаги. При нарушено равно-
весно състояние балансът може да бъде: а) отри-
цателен – износът на материал става по-голям
от привноса и се извършва врязване; б) положи-
телен – привносът е по-голям от износа и започ-
ва акумулация.

Факторите, които контролират динамичното
равновесие на реките (Аллисон, Палмер, 1984;
Карташов, 1972), са водното количество, твър-
дият отток и размерът на транспортираните къ-
сове, неотектонските движения, формата на лег-
лото и неговият наклон. Например, при увели-
чаване на водното количество, намаляване на
твърдия отток и размерите на късовете, поява на
неотектонско издигане или оформяне на стеснен
участък скоростта и турбулентността на течени-
ето нарастват. Реката не само изнася постъпилия
материал, но започва и да разрушава дъното си.
С врязването на реката наклонът на леглото, а
заедно с него скоростта и турбулентността на те-
чението £ все повече намаляват. Това продължа-
ва до достигане на равновесен баланс на късовия
материал.

Âëèÿíèå íà ð. Èñêúð êàòî
ñàìîðåãóëèðàùà ñå äèíàìè÷íà ñèñòåìà
âúðõó èçìåíåíèåòî íà ïåòðîãðàôñêèÿ
ñúñòàâ íà àëóâèàëíèòå £ êúñîâå

Âëèÿíèå íà ïðèòîöèòå íà ð- Èñêúð

Водното количество и твърдият отток нарастват
в главната река след устието на всеки по-голям
приток. Увеличеното водно количество причи-
нява износ на материал, а нарасналият твърд
отток – подмяна на този материал с привнесен
от притока. Това довежда до изменения в пет-
рографския състав на късовете в главната река.
В зависимост от конкретните условия тези изме-
нения могат да бъдат проявени в различна сте-
пен.

Посоченият механизъм на изменение на пет-
рографския състав на късовете е много ясно из-
разен по р. Искър в Панчаревския проломен
участък (фиг. 1, 2). Тук, над устието на р. План-
щица (проба 15 – фиг. 1, 2), с най-голямо коли-
чество са късовете от рилски гранитоиди. Значи-
телно по-малко са тези от пегматити и метамор-
фити и още по-малко – от червени пясъчници,
карбонатни скали и кварц. В долното течение на
р. Планщица късовете са само от пегматити и
метаморфити (проба 16 – фиг. 1, 2). Ето защо под
нейното устие, в р. Искър те рязко се увеличават

за сметка най-вече на късовете от рилски грани-
тоиди, които стават слабо разпространени (про-
ба 17 – фиг. 1, 2).

В долното течение на следващия значителен
приток  р. Ведена (проба 18 – фиг. 1, 2) домини-
ращи са късовете от филити и диабази. Под ус-
тието на притока, в р. Искър (проба 19 – фиг. 1,
2) тези късове скокообразно се появяват в твър-
де голямо количество, при което силно намаля-
ват късовете от пегматити и метаморфити, а от
рилски гранитоиди се срещат само единични
представители.

Не така ясно изразено е разглежданото влия-
ние на притока р. Гъбилщица. Причината е в то-
ва, че неговото устие е в края на пролома, след
което р. Искър навлиза в Софийската котлови-
на. Тук с доминиращо значение е вече реседи-
ментацията на грубокластичните плиоценски
наслаги.

Âëèÿíèå íà Ïàí÷àðåâñêèÿ ïðîëîì

В разширенията на Панчаревския пролом Геор-
гиев (1962) установява пет надзаливни тераси съ-
ответно на 90, 60, 35, 18 и 8 m над съвременното
ниво на р. Искър. Освен тях отбелязва високо-
заливна (3 m) и нискозаливна (1 m) тераса. Ре-
ликтите от надзаливни тераси потвърждават, че
оформянето на долината в проломния земеко-
ров блок се дължи на широко известния процес
с прекъснато-врязващ се характер, при който се
редуват стадии на дълбочинна ерозия (удълба-
ване на долината) със стадии на странична еро-
зия (разширяване на долинното дъно). Възмож-
ните три причини за този процес (Цейнер, 1963,
с. 43–52) са тектонска, евстатична и климатична.
Причината за наличието на надзаливни тераси в
Панчаревския пролом в статията не се обсъжда,
защото тя е без значение за  разглеждания проб-
лем.

Реставрирането на старите долинни дъна в
пролома по запазените реликти от надзаливни
тераси показва, че старите долинни дъна и нас-
лагите върху тях са резултат от странична еро-
зия. Сегашното долинно дъно (само от легло в
стесненията и със заливни тераси в разширения-
та) е продукт на последния, все още неприклю-
чил стадий на дълбочинна ерозия. След антро-
погенната намеса с построяването на Искърс-
кия, Пасарелския и Панчаревския язовир в раз-
витието на пролома се извършва деградация. По
долинното дъно престава да тече активен воден
поток. Това довежда до замиране на ерозионни-
те процеси, оформяне на множество заблатява-
ния и консервация на отложените грубокластич-
ни наслаги.

За установяването на влиянието на дълбо-
чинната и на страничната ерозия в Панчаревс-
кия проломен участък върху петрографския със-
тав на алувиалните късове на р. Искър изключи-
телно благоприятен е фактът, че Рилският грани-
тоиден батолит (който е коренен източник на
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алувиалните късове от рилски гранитоиди) се
разкрива единствено в началния долинен пла-
нински участък.

Едни от най-старите грубокластични наслаги,
в които се срещат късове от рилски гранитоиди,
са плиоценските, разкриващи се в Софийската
котловина в близост до р. Искър. Тук участието
на късове от рилски гранитоиди е доминиращо
(проба 31 – фиг. 1, 2).

В наслагите на надзаливната тераса на р. Ис-
кър в края на Панчаревския пролом късовете от
рилски гранитоиди са едни от най-разпростра-
нените (проба 29 – фиг. 1, 2). При разглеждането
на надзаливните тераси и техните наслаги в про-
лома Георгиев (1962, с. 72–80) няколкократно
отбелязва наличието на гранитни късове, за ко-
ито посочва рилски произход (т.е. това са късо-
ве от рилски гранитоиди по възприетата от нас
терминология). Следва, че разглежданите късо-
ве имат широко разпространение в наслагите на
надзаливните тераси в пролома.

В съвременния алувий на р. Искър късовете
от рилски гранитоиди, след като се появяват в
Рилския планински участък, продължават да са
с високо присъствие в Самоковския котловинен
участък. В началото на Панчаревския проломен
участък те все още доминират (проба 15 – фиг. 1,
2), но в средата му силно намаляват (проба 17 –
фиг. 1, 2) и в неговия край почти изчезват (проба
19 – фиг. 1, 2). След това в Софийския котлови-
нен участък количеството на късове от рилски
гранитоиди нараства първоначално бързо (про-
ба 21 – фиг. 1, 2), а след това по-бавно, като дос-
тига 50% (проба 25 – фиг. 1, 2). Тук постъплени-
ята са от реседиментацията на плиоценските гру-
бокластични наслаги.

Оказва се, че късове от рилски гранитоиди по
време на седиментацията на плиоценските нас-
лаги и тези на надзаливните тераси безпрепятст-
вено са пренасяни през Панчаревския пролом и
с лекота са достигали Софийската котловина.
Същите късове по време на седиментацията на
съвременните наслаги на реката сякаш не са
„пропускани“ да преминат пролома и да дос-
тигнат Софийската котловина. Обяснението е в
поведението на реката като саморегулираща се
динамична система в проломния участък. Вряз-
ването на реката в собственото £ долинно дъно
се предизвиква от причина (тектонска – издига-
не, евстатична – понижаване на нивото на све-
товния океан, или климатична – увеличаване на
влажността), която довежда до нарастване на
скоростта и турбулентността на течението.
Вследствие на това се установява отрицателен
баланс на късовия материал и съществено на-
раства влиянието на притоците. Привносът на
местни късове от тях е толкова значителен, че ко-
личеството на транспортираните от главната ре-
ка късове от рилски гранитоиди силно се разсей-
ва и намалява до пълно изчезване. Стадий на
странична ерозия настъпва след възстановяване
на равновесното състояние и протича в услови-
ята на равновесен баланс на късовия материал.

Влиянието на притоците е силно понижено.
Вследствие на това привносът на местни късове
намалява. Увеличава се количеството на тран-
зитните късове, в случая – на рилски гранитои-
ди. Те са транспортирани през целия Панчаревс-
ки пролом и достигат Софийската котловина.
Такива условия на равновесно състояние са съ-
ществували по време на плиоцена и на отлагане
на наслагите на надзаливните тераси.

Âëèÿíèå íà Êóðèëîâñêèÿ ïðàã

Канев (1965) отбелязва, че началният долинен
участък на р. Искър в Стара планина е изграден
от скали с различна ерозионна устойчивост и го
наименува Куриловски праг. Издигането на
прага, т.е. на Стара планина, се извършва по
разседи, принадлежащи на Задбалканския дъл-
бочинен разлом (Йорданов и др., 1971).

В развитието на Куриловския праг през ква-
тернера Канев (1965) описва 4 интензивни изди-
гания и устойчиви предпрагови заблатявания в
долинното дъно на р. Искър.

В статията се предлага по-обстойно обясне-
ние за влиянието на Куриловския праг върху
поведението на р. Искър като саморегулираща
се динамична система. Издигането на Курилов-
ския праг освен предпраговите заблатявания
предизвиква прогресивно намаляване на ско-
ростта и понижаване до изчезване на турбулент-
ността на водния поток на р. Искър в предзаб-
латения £ участък, а също така и в намиращите
се тук долни течения на двата £ големи притока
– р. Блато и р. Стари Искър. Това води до поя-
вата на отрицателен баланс на късовия матери-
ал. Понижаващата се скорост на водните пото-
ци са причина за акумулация на едрия алувиа-
лен материал и прогресивно намаляване на раз-
мера на транспортираните късове. Установява се
бърз преход на речните наслаги от чакълести в
гравийно-песъчливи до песъчливо-глинести и
тинести. Следва, че издребняването на алувия на
р. Искър в близост до Стара планина и на алу-
вия на притоците £ р. Блато и р. Стари Искър не
се дължи на дълъг воден транспорт, съпроводен
с пълно изтриване и раздробяване на по-устой-
чивите късове, а на издигането на Куриловския
праг по Задбалканския разлом. Река Искър и
притоците £ съответно реагират като саморегу-
лиращи се динамични системи, стремящи се да
възстановят нарушеното им равновесно състоя-
ние в предпраговия участък чрез акумулацион-
ни процеси.

Издигането на Куриловския праг, превръ-
щащ се в бараж, е причина за неспособността на
реките в близост до него да транспортират скал-
ни късове и обяснява защо в алувия на р. Искър
липсват късове, привнесени от притоците £
р. Блато и р. Стари Искър, значителни части от
чиито водосборни басейни са в Стара планина.
Затова липсват късове от скали с ордовишка, си-
лурска и девонска възраст. Всички налични алу-
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виални късове на р. Искър имат свои аналози
само южно и югозападно от Софийската котло-
вина, защото: а) тук са подхранващите коренни
източници както на самата главна река, така и на
останалите £ притоци; б) в реседиментираните
от р. Искър в Софийската котловина грубоклас-
тични плиоценски наслаги липсват късове на
скали, разкриващи се в Стара планина (това е
указание за аналогична роля на Куриловския
праг и през плиоцена).

Çàêëþ÷åíèå

В долината на р. Искър в разглеждания район е
потвърдена установената и в други райони зави-
симост на измененията в петрографския състав
на алувиалните късове от промените в геолож-
кия строеж на подхранващия басейн и степента
на изветрялост на разкриващите се скали.

Освен това се установи, че дейността на р. Ис-
кър като саморегулираща се динамична система
оказва съществено влияние върху изменението
на петрографския състав на късовете. В Панча-
ревския проломен участък на р. Искър има ня-
колкократно редуване на стадии на дълбочинна
ерозия (удълбаване на долината) със стадии на
странична ерозия (разширяване на долинното
дъно). При стадия на дълбочинна ерозия балан-
сът на късовия материал е отрицателен. Послед-
валите го удълбаване на долините в проломния
земекорен блок и увеличен транспорт на местни
алувиални късове води до: а) скокообразни из-
менения в петрографския състав на късовете на
р. Искър след устието на всеки нейн по-голям
приток; б) разсейване в главната долина на

транзитните късове от рилски гранитоиди до
почти пълното им изчезване. Това създава впе-
чатление, че проломът не ги „пропуска“. При
стадий на странична ерозия съществува равно-
весен баланс на късовия материал. Привносът
на късове от притоците е силно понижен и в до-
лината на р. Искър рязко се увеличава коли-
чеството на късове с източници на подхранване
преди пролома.

Поведението на р. Искър като саморегулира-
ща се динамична система в Панчаревския проло-
мен участък обяснява защо в края на пролома
липсват късове от рилски гранитоиди в съвре-
менните наслаги, отложени при дълбочинна
ерозия на р. Искър. Те са широко разпростране-
ни в реликтите на всички нейни надзаливни те-
раси, продукти на странична ерозия, и в плио-
ценските грубокластични наслаги, отложени в
Софийската котловина при равновесно състоя-
ние на реката през плиоцена.

Издигането на Куриловския праг предизвик-
ва в близост до него, т.е. до Стара планина, от-
рицателен баланс на късовия материал във во-
дотоците. Това е причина за неспособността на
реките да транспортират скални късове и за заб-
латявания. Като резултат късове, привнесени от
Стара планина, липсват в алувия на р. Искър, а
наличните имат свои коренни аналози само юж-
но и югозападно от Софийската котловина.

Може да се допусне, че промените в петрог-
рафския състав на алувиалните късове в изслед-
ваната част на долината на р. Искър, дължащи
се на поведението на реката като саморегулира-
ща се динамична система, се установяват и в до-
линни участъци на други потоци с подобен гео-
ложки и геоморфоложки строеж и неотектонско
развитие.
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