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Abstract. Recent calcareous soils and indurate calcrete horizons outcrop in the Tundzha depression, which is a part of East Thrace 
region, Southeast Bulgaria. The depression is filled with unlithified mollasic sediments of Neogene and Quaternary age. There are limited 
studies in Bulgaria on the origin and evolution of the calcrete. Until recently, the calcrete was described as infiltration type limestone and 
ascribed a particular stratigraphic position, which most likely it does not have in a strict sense. Carbonate soils outcrop in the agricultural 
areas, significantly influence the soil fertility. Resent study has shown that the calcrete, and the less indurate calcareous soils, have elevated 
magnesium content. Two genetic types of calcrete – a pedogenic crust and thick groundwater-related bodies, appear to be present in the 
area. Seasonal variations in the carbonate equilibrium products in the soil and water suggest that carbonate deposition is most likely discon-
tinuous in time and may have reflected the global environmental changes of the past and present. Spectral mapping of the carbonate min-
eralization in the studied area is underway by means of ASTER satellite data, collected for this area. In order to support the remote sensing 
data with field data, an attempt was made to design geochemical maps of sites of various geomorphologic positions. The results of the 
instrumental field mapping reflecting three of the geochemical parameters under consideration are shown in this paper. These parameters 
are soil acidity, conductivity and the activity of selected nutritious ions in the soil. The results of the mapping show, that high pH values 
are constantly measured in the sites, where carbonate soil is exposed. The conductivity and soil pH values do not show direct connection, 
probably because carbonate minerals such as calcite and dolomite have high specific resistivity, although in such soils higher inorganic 
content would increase conductivity. In general, carbonate soils appear to be infertile, because they are deprived of nutrients. 
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Резюме. В Тунджанското понижение, което е част от Източнотракийската низина в Югоизточна България, се разкриват съ-
временни карбонатни почви, под които като вместени тела се срещат калкретни хоризонти. Понижението е запълнено от слабо 
литифицирани моласови отложения с неогенска и кватернерна възраст. Досега в България са направени малък брой изследвания 
за произхода и еволюцията на калкретните отложения, които са описвани като инфилтрационни варовици с различна стратиграф-
ска позиция. Карбонатните почви се разкриват в земеделските площи, оказвайки значително влияние върху почвеното плодо-
родие. Последните изследвания показват, че калкретът и по-слабо уплътнените карбонатни почви са с повишено съдържание на 
магнезий. Установени са два генетични типа калкрет – педогенен и калкрет, свързан с подземните води. Сезонните изменения в 
продуктите на карбонатното равновесие в почвите и водите показват, че карбонатоотлагането не е непрекъснато във времето, а 
е повлияно от глобалните изменения в условията на средата в миналото и настоящето. При настоящото изследване е проведено 
дистанционно спектрално картиране на карбонатната минерализация, базирано на данните на сателитния инструмент ASTER за 
изследвания район. В подкрепа на дистанционните методи е извършено инструментално полево измерване на три геохимични 
параметъра – почвена киселинност, електропроводимост на почвата и съдържание на главните хранителни йони. Направен е 
опит за изготвянето на геохимични карти на избрани полигони с различна геоморфоложка позиция. Резултатите от полевите 
измервания показват, че високите стойности на pH са свързани с карбонатните почви. Електропроводимостта и рН стойностите 
на почвата не са пряко свързани, вероятно поради електросъпротивителните свойства на карбонатни минерали като калцита и 
доломита, въпреки че почви с повишено съдържание на неорганичен компонент биха демонстрирали повишена електропроводи-
мост. Като цяло карбонатните почви са с понижено плодородие, поради по-ниското съдържание на хранителни елементи. 

Ключови думи: карбонатни почви, калкрет, геохимия, Тунджанско понижение, Неоген, Кватернер. 
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Увод

В Източнотракийската низина, непосредствено под 
почвения слой и като вместени тела сред плиоцен-
ските и по-старите неогенски седименти, се сре-
щат масивни акумулации от карбонатни минерали. 
Най-голямо площно разпространение и вероятно 
най-голяма дебелина тези отложения показват в 
Тунджанското структурно понижение (Чаталов, 
1965; Савов, 1983; Ангелова и др., 1991). В лито-
стратиграфски аспект в българската геоложка ли-
тература тези карбонатни акумулации са описвани 
като Дугановски член на неогенската Елховска 
свита (Коюмджиева и др., 1984) и като Пръстнишка 
свита с еоплейстоцен-плейстоценска възраст (Ан-
ге  лова и др., 1991). В действителност те носят всич-
ки характерни черти на континентални хемогенни 
седименти (известни в световната литература като 
калкрет или каличе), което е установено от пред-
шестващи изследвания на Димитров и др. (2009), 
Dimitrov (2009) и Panayotova et al. (2010).

Карбонатните тела нямат ясна стратиграфска 
позиция. В областта бяха установени калкрети от 
различен генетичен тип, заемащи различно хипсо-
метрично ниво, като в някои от изследваните раз-
рези се установяват две, а даже и три разположени 
едно над друго карбонатни нива. 

Поради геохимичният контрол на натрупване-
то на карбонатите, различните им нива в разреза не 
са непременно с различна възраст. При отлагането 
на калкрета, освен климатичните фактори, голяма 
роля играе хидродинамичният режим на подпочве-
ните води, определен от релефа и от филтрацион-
ните свойства на подложката, а също и наличието 
на геохимични бариери. 

Датирането на калкрета е един от най-големите 
проблеми, свързани с изучаването му. В калкрет- свързани с изучаването му. В калкрет-свързани с изучаването му. В калкрет-
ната кора непрекъснато протичат процеси на раз-
тваряне и отлагане на карбонати, така че възрастта 
на кората не отговаря на възрастта на нейния ми-
нерален пълнеж. 

Почвите, развити върху калкрет, обикновено са 
бедни на хранителни вещества и имат лоши хидро-
ложки свойства, поради което са неподходящи за 
интензивна земеделска дейност. Облагородяването 
на такива почви изисква наличието на карти на 
калкретизираните местности и познаване на меха-
низмите на мобилизация и ремобилизация на кар-
бонатния материал. 

В Тунджанското понижение бяха установени 
голям брой засегнати от калкретизация локалите-
ти. В настоящия момент точното картиране на тези 
локалитети се извършва чрез дистанционни спек-
трални методи, базирани на данните на сателитния 
инструмент ASTER, и в близко бъдеще ще имаме 
ясна представа за общия процент на калкретизи-
раните земеделски земи. Дистанционните данни 
обаче не могат да разкрият пълната картина. За 
калибрирането и пространственото обвързване на 

дистанционните и теренните изследвания са нуж-
ни детайлни карти, направени чрез опробване на 
място, които да показват основните геохимични 
параметри на карбонатните почви. 

С цел теренно изучаване на тези почви беше 
извършено геохимично опробване и географски 
информационен анализ на подбрани локалитети. 
Отделени са 8 представителни локалитета (полиго-
ни) с карбонатна почвена минерализация (фиг. 1). В 
тях са проведени теренни геохимични картировки, 
определяне на химичния състав на различни нива 
от почвения профил, петрографски анализ в про-
ходяща светлина, ситов и минераграфски анализ, 
хидрохимични изследвания, геоложко и геомор-
фоложко картиране, хидроложко моделиране на 
подземните и повърхностните води, дистанционен 
(сателитен) спектрален анализ, теренни и лабора-
торни ботанически изследвания, микробиологич-
ни изследвания на почви и води и др. 

В настоящата публикация се представят резул-
татите от инструменталното теренно геохимично 
картиране с отчитане на три параметъра: (i) рН, (ii) 
електропроводимост на почвата и (iii) съдържание 
на главните хранителни йони. При изследването 
бе установена пространствена корелационна връз-
ка между изследваните параметри. Резултатите от 
анализа могат да се използват за целите на почве-ве-е-
ната рехабилитация и за калибриране на дистанци-
онните спектрални данни за почвената минерали-
зация, събрани за същите полигони. 

Стратиграфски бележки

Тунджанското структурно понижение е изпълне-
но със седименти на Неогенската и Кватернерната 
система, като неогенските отложения са предста-
вени от две свити – Елховска и Гледачевска. Данни 
за стратиграфията и литологията им се намират 
в относително малък брой публикации. Според 
Христов (1969) теренът между Ямбол и Елхово 
представлява грабеново понижение, изпълнено с 
плиоценски и кватернерни отложения. Той поде-
ля Плиоцена на три хоризонта – основен (подвъ-
глищен), въгленосен и надвъглищен, дава кратко 
литоложко описание и приема дакска възраст за 
въгленосния и левантска – за надвъглищния хори-
зонт. Савов (1983) приема тройната подялба на не-
огенските седименти на Христов, наричайки трите 
хоризонта съответно подвъглищна, въгленосна и 
надвъглищна задруга, и посочва, че те показват 
характер на късна въгленосна моласа. Авторът из-
тъква липсата на данни за възрастта на подвъглищ-
ната и въгленосната задруга, а за надвъглищната 
задруга приема руманска (левантска) възраст въз 
основа на намерените в нея от Бакалов и Николов 
(1962) останки от хоботни бозайници. 

Важна стъпка в разработването на по-солидна 
литостратиграфска схема за Неогенската система 
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Фиг. 1. Географска скица на района югозападно от гр. Ямбол, обхващащ части от Тунджанското структурно 
понижение, Светиилийските височини, Манастирските височини и Източномаришката депресия
Полигоните на детайлни геохимични изследвания са маркирани със запълнен кръг и номер

Fig. 1. Geographic sketch of the region located to southwest of the town of Jambol, encompassing parts of the Tundzha 
depression, Saint Iliya ridge, Manastir ridge and East Maritsa depression
Sites of detailed geochemical studies are marked with filled circle and a number
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е работата на Коюмджиева и др. (1984). В нея нео-
генските седиментни скали от района са обеди-
нени в Елховска свита с два члена – Изгревски и 
Дугановски. Изгревският въгленосен член съответ-
ства на въгленосния хоризонт на Христов (1969) и 
въгленосната задруга на Савов (1983). Авторите 
посочват, че седиментите му имат блатно-езерен 
произход. Въз основа на палиноложки данни въз-
растта му е приета за Понт. Седиментите под и над 
въгленосното тяло в стратотипа на единицата при 
с. Изгрев (Елховско) са описани съответно като 
долна неподелена част и горна неподелена част на 
Елховската свита. Авторите наричат Дугановски 
член едно тяло от „бели плътни и ядчести алевритни 
и песъчливи инфилтрационни варовици“ с дебели-
на 21–28 m, разкриващо се под формата на отделни 
петна между с. Изгрев и с. Дуганово (сега Капитан 
Петко войвода) югозападно от Елхово. По отно-
шение на възрастта на Елховската свита авторите 
цитират намерените от Бакалов и Николов (1962) 
останки от понт-плиоценска хоботна бозайникова 
фауна в горната неподелена част, както и меотска 
палиноложка асоциация в долната неподелена част 
на единицата. Така хроностратиграфският ѝ диа-
пазон е определен като Меот–Плиоцен. Долната 
граница на свитата е дискордантна с донеогенска-
та подложка, а горната е размивна с кватернерните 
отложения (Попов, 1993б). Разпространението на 
свитата е отразено на картни листове Нова Загора, 
Ямбол, Тополовград и Елхово от Геоложката кар-
та на България в мащаб 1:100 000 (Цанков и др., 
1992; Петрова и др., 1995; Кожухаров и др., 1994; 
Дабовски и др., 1994). 

Недялков и Коюмджиева (1983) описват надвъг-
лищните седименти от Източномаришкия басейн, 
обособявайки ги в Гледачевска свита. Авторите 
отбелязват, че скалите са образувани в недълбок 
пресноводен басейн. Въз основа на бедна форами-
ниферна и молюскова фауна възрастта на едини-
цата е определена като вероятен Сармат. Долната 
ѝ граница е постепенен преход с въгленосната 
последователност на Маришката свита, а горната 
е рязка, литоложка със задругата на дисперсни-
те глини (не е нанесена на карти), а най-често – с 
кватернерни отложения (Попов, 1993а). От картни 
листове Нова Загора и Тополовград от Геоложката 
карта на България в мащаб 1:100 000 (Цанков 
и др., 1992; Кожухаров и др., 1994) е видно, че 
Гледачевската свита се разполага в западната част 
на Тунджанското понижение непосредствено на 
север и запад от Манастирските височини. На из-
ток достига до долината на р. Калница в района на 
с. Крумово. 

Взаимоотношения между Елховската и Гледа-
чевската свита не са описани. 

Кватернерните отложения се разкриват в те-
расите на реките Тунджа, Калница, Явуз дере, 
Ченгене дере, Бояновска и др. Христов (1970) 
прави първото детайлно литоложко описание за 

тях, отбелязвайки, че те са представени от алу-
вий, делувий и пролувий. По-сериозно внимание 
им обръщат Ангелова и др. (1991). Според тях в 
района се срещат следните генетични типове от-
ложения: алувиални, пролувиални, делувиални, 
елувиални, колувиално-свлачищни, cмесени, блат-
ни, химично утаени и антропогенни. Авторите 
ги отнасят към „еоплейстоцена, еоплейстоцен–
плейстоцена, плейстоцена, плейстоцен–холоцена 
и холоцена“. Разкриващите се в най-горните нива 
на Елховската свита „инфилтрационни варовици“ 
с дебелина до 2,5 m (заемащи най-горните нива 
на горната неподелена част на Елховската свита 
според Коюмджиева и др., 1984) са обособени в 
Пръстнишка свита с еоплейстоцен-плейстоценска 
възраст. Авторите приемат неправилно тези фи-
нозърнести кредоподобни слабо уплътнени кар-
бонатни отложения, разкриващи се при с. Изгрев 
(където те посочват стратотипа) и на други места в 
Елховско, за Дугановския член (плътни и яд чести 
варовици със значително по-голяма дебелина и 
различна позиция в разреза) на Коюмджиева и др. 
(1984). Долната граница с Елховската свита не е 
характеризирана, а горната граница е чакъли или 
почва (Попов, 1993в).

Dimitrov (2009), Димитров и др. (2009) и 
Колева-Рекалова и др. (2010) изтъкват, че споме-(2010) изтъкват, че споме-изтъкват, че споме-
натите в предшестващите публикации инфилтра-
ционни варовици представляват континентални 
приповърхностни карбонатни отложения (калкрет) 
и представят геоморфоложки, геохимични и седи-
ментоложки данни за калкретния хоризонт. 

Фактори за образуване на калкретите

Добре развитият калкретен профил отразява перио-
ди на активна акумулация, протичаща с различна 
скорост, периоди на ремобилизация, разтваряне и 
преотлагане и хиатуси в минералообразуването, 
обуславени от промени в климата, растителната 
покривка, геоморфоложката позиция на почвената 
повърхност и други фактори.

Климатична характеристика  
на изследвания район 

Карбонатните хоризонти се развиват в почви, в 
които има дефицит на влага, поради което карбо-
натните минерали, отложени през сухия сезон, се 
запазват през влажния сезон. Повечето от съвре-
менните калкрети се формират в райони със сух и 
топъл до горещ климат, където средногодишната 
температура е в интервала 16–20 °C, а валежите са 
в интервала 100–500 mm (Goudie, 1983). Вероятно 
горната, лимитираща калкретизацията, граница 
на валежите е в интервала 600–1000 mm (Mack, 
James, 1994). 
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Както може да се установи от справката, пока-
зана на фиг. 2, съвременната климатична характе-
ристика на изследваната област напълно отговаря 
на тази от други засегнати от калкретизация части 
на света. Разбира се, в геоложкото минало е имало 
климатични промени, които са отразени в калкрет-
ния профил от областта. 

От значение за климатичния анализ на калкре-
тообразуването в района е фактът, че минимал-
ните средногодишни температури са над 0 °С, 
кое   то предполага незначително замръзване на 
поч вата и активен водообмен през цялата година. 
Друга характерна особеност е голямата разлика в 
количеството на валежните води за августовско-
то засушаване и за ноемврийския валежен пик. 
Августовското засушаване практически съвпада и 
с температурния максимум за района. Това озна-
чава, че максимално натрупване на карбонати ще 
имаме именно през август, а през периода октом-
ври–декември ще протече активно разтваряне на 
карбонати и на някои други съпътстващи ги ефи-
мерни съединения от евапоритен произход. 

Периодичността в калкретообразуването се 
потвърждава при директните теренни наблюде-
ния непосредствено след есенната оран, когато на 
повърхността биват изведени прашести карбонат-
ни образувания, които се разпадат след първите 
дъждове. 

Анализите на плитки подпочвени води, прове-
дени в хода на това изследване, също потвърдиха 
сезонността в карбонатообразуването, тъй като бе 
отчетена малка, но забележима разлика в количе-
ството на бикарбоната през лятото и късната есен. 
Споменатата разлика е от фундаментално значе-

ние за моделирането на климатичните промени у 
нас, тъй като образуването на калцита и доломита 
в калкретите е директна функция на температурата 
и на количеството вода в геохимичната система. 
Може да се очаква, че тенденцията на засушаване 
и глобално затопляне, предсказана за Балканския 
полуостров от редица научни източници, ще се 
отрази на карбонатното равновесие в областта в 
посока към по-ускорено отлагане на трайни карбо-
натни фази в почвата. 

Хидрогеоложка характеристика  
на изследвания район 

През котловината, простираща се от гр. Ямбол до 
с. Княжево, протича р. Тунджа и притоците ѝ – 
реките Поповска и Калница. Долините на реките 
Араплийска и Явуз дере са разположени в южната 
част на изследваната област. Основният водоносен 
хоризонт за котловината е ниската и отчасти висока-
та тераса на р. Тунджа. Ниската тераса на р. Тунджа 
(разположена на височина от 3 до 7 m) започва се-
верно от гр. Ямбол и на юг достига до с. Княжево. 
Ширината ѝ е от 1 до 4 km. При с. Коневец тера-
сата е силно стеснена и фактически е разделена на 
две части от скален праг: северна – от гр. Ямбол 
до с. Коневец и южна – от с. Коневец до скалния 
праг при с. Княжево. При двата скални прага поч-
ти целият подземен поток на терасата се дренира в 
р. Тун  джа. Горните нива на терасата и в двете части 
са изградени от глинесто-песъчлив слой с дебелина 
от 1 до 3 m, под който следват пясъци и чакъли с 
глинести прослойки. В по-голямата си част алуви-

Фиг. 2. Климатични фактори за Ямбол–Елховския район по данни от Националния институт по метеорология и 
хидрология при БАН
а – средна месечна температура на въздуха за периода януари 1989 – октомври 2009; б – месечна сума на валежите за 
периода януари 1989 – октомври 2009

Fig. 2. Climatic factors for the Yambol–Elhovo region, according to data supplied by the National Institute of Meteorology 
and Hydrology with the Bulgarian Academy of Sciences 
а, Monthly air temperatures for the period January 1989 – October 2009; б, Monthly rainwater amounts for the period January 
1989 – October 2009
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алните отложения от терасата залягат върху плио-
ценските седименти и на по-малко места – върху 
скална подложка (в обсега на гр. Ямбол, местност-
та Ормана и др.). Общата дебелина на терасата е от 
8 до 25 m – средно 15–20 m. Средната дебелина на 
чакълесто-песъчливия слой е 10–12 m. Средната 
стойност на коефициента на филтрация е 100–110 
m/d, на проводимостта от 1000 до 12000 m2/d, а на 
нивопредаването 5500 m2/d. Коефициентът на во-d. Коефициентът на во-
доотдаване е около 0,2 (Антонов, Данчев 1980). По 
химичен състав водата е прясна – с обща минера-
лизация 0,7–1,2 g/l. 

Хидрогеоложките свойства на кватернерни-
те седименти в долините на реките Сазлийка, 
Калница, Араплийска и Поповска са подобни на 
тези, установени за долината на р. Тунджа. 

Плиоценските седименти се отличават със зна-
чително разнообразие на хидрогеоложките пара-
метри, тъй като представляват сложно зацепени 
руслови и езерни фациеси, които са много по-бо-
гати на глина от кватернерните. Хидрогеоложките 
свойства на неогенските скали варират между тази 
на високо проводими чакъли и почти непрони-
цаеми бентонитови глини. Поради литоложкото 
многообразие и сложната архитектура на фациеси-
те, в настоящия етап на изследване не могат да се 
представят определени хидрогеоложки параметри 
за неогенските седименти. 

Наблюдава се заравненост на плиоценските се-
дименти, която в по-голямата част от областта е на 
височина около 170 m. Тази заравненост е сряза-
на от многобройни дерета, в склоновете на които 
се разкриват разнообразни по състав седименти. 
От значение за разбирането на калкретизацията е 
фактът, че почти навсякъде сред неогенските се-
дименти се установяват порести и високопроница-
еми нива, които са екранирани от непроницаеми 
глинести подложки. В някои случаи глинестите 
екрани дренират в склоновете на речните долини 
голям обем валежни води, събрани от плиоценска-
та заравненост. 

Описание на калкретите  
от изследвания район

В световната литература са публикувани голям 
брой разнообразни изследвания за калкретите. 
Разграничават се два главни генетични типа – при-
повърхностен (наричан още педогенен) калкрет и 
такъв, формиран около нивото на местното водно 
огледало (фиг. 3). Cмята се, че приповърхностни-
ят калкрет се формира при плитката циркулация 
на подпочвени води в областта, непосредствено 
под органичния почвен слой. Калкретът, формиран 
около водното огледало, запълва фреатичната зона 
в областта на разтоварване на водите, акумулира-
ни в по-високите части на склона. Педогенните 
калкрети обикновено формират по-тънки и по-сла-
бо консолидирани пластове. Калкретите, формира-
ни в зоната на разтоварването на подземните води, 
са представени от дебели и добре уплътнени тела. 

Тъй като хемогенното отлагане на карбонати 
в зоната на разтоварване зависи в голяма степен 
от хидрогеоложките свойства на скалната подлож-
ка, в настоящата работа за дълбоко разположе-
ните калкрети ще използваме названието базален 
калкрет. 

В изследваната от нас област се разпознават 
както калкрети с характеристика на педогенни об-
разувания, така и такива, които очевидно са свър-
зани с разтоварването на подпочвени води в скло-
новете на местни речни долини. Разграничаването 
на двата типа образувания може да се направи 
на базата на геоморфоложки, микроструктурни и 
текстурни критерии. Педогенните калкрети фор-
мират дисковидни тела, разположени върху ло-
кални възвишения, докато базалните калкрети се 
разкриват като греди, паралелни на някои речни 
долини. Като базални в изследваната област могат 
да се класифицират плътните карбонати, разкрива-
щи се в ниските части на речните долини близо до 
селата Ботево, Бояново, Скалица, Миладиновци и 
Капитан Петко войвода. При опробването на земе-

Фиг. 3. Скица на геоморфоложката позиция на педогенния и базалния тип калкрет (по Wright, 2007) модифицирана 
съгласно наблюдаваните в района на изследване взаимоотношения

Fig. 3. Sketch of the geomorphological position of the pedogenic and groundwater (basal) type calcrete (after Wright, 2007) 
modified according to the observations made in the study region
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делски земи с плитки ръчни сондажи бе установе-
но, че педогенни калкрети се срещат повсеместно 
в цялата област, като заемат по-високите и равни 
части на релефа. Педогенната кора на места е тън-
ка до няколко сантиметра или е представена от 
жилни или нодулни текстурни типове. 

Плътни и дебели до няколко метра калкретни 
кори бяха картирани на различна надморска височи-
на в цялата област. Най-ниско разположен, с надмор-
ска височина около 132 m, е калкретът разкриващ се 
при помпената станция на с. Бояново, североизточно 
от Елхово, а най-високо, с надморска височина около 
240 m, се разполага калкретът, разкриващ се на пътя 
северно от с. Мелница, южно от Елхово. В района 
на с. Скалица се установяват две калкретни нива, 
едното от които е на височина около 144 m, а друго-
то – на височина около 170 m. Подобна е ситуация-
та в землищата на селата Миладиновци и Бояново. 
Калкретни кори, формирани в зоната на разтовар-
ване на подпочвените води, се срещат и в западния 
откос на речната долина на р. Тунджа между селата 
Тенево, Маломир и Коневец.

Очевидно е, че генетичният модел на форми-
ране на калкрета не предполага базалните калкре-
ти да формират определено стратиграфско ниво, 
така както се преполага в пионерските работи на 
Коюмджиева и Ангелова. За отлагането на дебели-
те базални калкрети от значение са такива хидро-
ложки фактори като площта на водосборната зона, 
наличието на пореста и екранираща среда около 
нивото на водното огледало и др. Благоприятните 
хидрогеоложки фактори могат да се появят на раз-
лична височина в разреза. 

Геоморфоложките особености на района без 
съмнение са предопределени от тектонската ево-
люция на континенталния седиментен басейн. 
Анализ на връзката между тектониката и почво-
образователните процеси у нас е направен от 
Яранов (1960), но новаторският подход на този ав-
тор не е развит от по-късните изследователи. 

Състав и геохимични свойства  
на калкретите 

Общото съдържание на карбонатни минерали, от-
ношениято Ca/Mg, отношението микрит/микро-
спарит, съдържанието на теригенни минерали, 
съдържанието на растителни включения, текстур-
ният тип (Dimitrov, 2009) и дебелината на карбо-, 2009) и дебелината на карбо-) и дебелината на карбо-
натната кора варират за всяко разкритие (фиг. 4). 

Засега може да се cмята за твърдо установено, 
че в Тунджанското понижение преобладава магне-
зиевият тип калкретизация (табл. 1). Високо съдър-
жание на магнезий се установява както в дебелите 
и добре литифицирани кори от базален тип, така 
и в тънките и неравномерно развити педогенни 
образувания. Кристалинната скална подложка на 
областта е доминирана от доломитни мрамори, но 
директна връзка между флуидите, циркулиращи в 

Фиг. 4. а – калкретна кора с дебелина около 1 m, раз-
крита в малка кариера северно от с. Скалица; b – зо-
нална калкретизация, обусловена от хидрогеоложките 
свойства на пластовете, разкрита в с. Три могили
Височината на откоса е около 4 m

Fig. 4. а, calcrete crust about 1 m thick, exposed in a small 
quarry north of the village of Scalitsa; b, zonal calcretiza-
tion reflecting the hydrogeological qualities of the strata ex-
posed in the village Tri Mogili
The height of the section is 4 m

подложката, и почвения слой няма, така че висока-
та концентрация на магнезий в карбонатната почва 
не може да се обясни с химизма на подложката. 

Карбонатното равновесие във всеки един 
момент зависи от химизма на почвените води 
(Димитров и др., 2009; Panayotova et al., 2010), 
като много голямо значение има киселинността на 
средата, определена чрез концентрацията на водо-
родните йони (рН). 

Някои от съображенията, свързани с концентри-
рането на водородните йони в среда доминирана от 
карбонатни минерали, са описани в научни публи-
кации и учебни ръководства (в т.ч. White, 2005). В 
действителност обаче киселинността на средата се 
формира от разнообразни процеси с участието на 
неорганични и органични компоненти, реакциите 
между които не могат да бъдат описани с прости 
химически уравнения. Анализът на литературата 
показва, че оценката на равновесието на карбона-
тите и киселинно-основното равновесие зависят 
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Таблица 1
Химични анализи на масивни калкрети и карбонатни почви

Table 1
Chemical analyses of massive calcretes and carbonate soils

Местоположение на пробите: 1 – разкритие северно от с. Скалица, опробван почвен интервал 0–20 cm; 2 – разкритите северно от с. 
Скалица, опробван интервал 20–40 cm; 3 – изкуствано разкритие северно от с. Изгрев (типов разрез на Пръстнишката свита), опробван 
интервал 20–50 cm; 4 – изкуствено разкритие северно от с. Изгрев (типов разрез на Пръстнишката свита), опробван интервал 50–80 
cm; 5 – разкритие северно с. Скалица, опробван интервал 20–40 cm; 6 – разкритие северно от с. Скалица, опробван интервал 0–20 cm; 
7 – разкритие северно от с. Скалица, опробван интервал 40–60 cm; 8 – полигон 8, траншея 2, опробван интервал 30–40 cm; 9 – полигон 
8, траншея 2, опробван интервал 40–60 cm; 10 – полигон 8, траншея 1, опробван интервал 0–20 cm; 11 – полигон 8, траншея 2, опробван 
интервал 0–20 cm; 12 – полигон 8, траншея 1, опробван интервал 20–40 cm; 13 – полигон 8, траншея 2, опробван интервал 20–40 cm; 14 – 
полигон 8, плитък сондаж, опробван интервал 20–40 cm; 15 – полигон 8, траншея 3, опробван интервал 40–60 cm; 16 – разкритие в овраг 
северно от с. Миладиновци – масивен калкрет, аналог на Пръстнишката свита
Анализите са изпълнени в ЦНИЛ „Геохимия“ при МГУ „Св. Иван Рилски“

Location of samples: 1 – outcrop north of the village of Skalitsa, sampled soil interval 0–20 cm; 2 – outcrop north of the village of Skalitsa, sampled 
interval 20–40 cm; 3 – artificial outcrop north of the village of Izgrev (type section of the Prastnitsa Formation), sampled interval 20–50 cm; 4 – ar-
tificial outcrop north of the village of Izgrev (type section of the Prastnitsa Formation), sampled interval 50–80 cm; 5 – outcrop north of the village 
of Skalitsa, sampled interval 20–40 cm; 6 – outcrop north of the village of Skalitsa,, sampled interval 0–20 cm; 7 – outcrop north of the village 
of Skalitsa, sampled interval 40–60 cm; 8 – sampling site 8, trench 2, sampled interval 30–40 cm; 9 – sampling site 8, trench 2, sampled interval 
40–60 cm; 10 – sampling site 8, trench 1, sampled interval 0–20 cm; 11 – sampling site 8, trench 2, sampled interval 0–20 cm; 12 – sampling site 
8, trench 1, sampled interval 20–40 cm; 13 – sampling site 8, trench 2, sampled interval 20–40 cm; 14 – sampling site 8, shallow borehole, sampled 
interval 20–40 cm; 15 – sampling site 8, trench 3, sampled interval 40–60 cm; 16 – outcrop in a ravine north of the village of Miladinovtsi – massive 
calcrete analogous to the Prastnitsa Formation
Analyses were made at CSIL „Geochemistry“ in University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“

от избора на компонентите, които се анализират. 
Трябва да се има предвид, че почвената система е 
много по-сложна от водната и изборът на компо-
ненти в нея е по-голям. 

При теренните измервания бе установено, че 
киселинният индекс pH за масивния калкрет е 
около 9. Установихме, че в почви, които са бога-9. Установихме, че в почви, които са бога-Установихме, че в почви, които са бога-
ти на карбонатни минерали, стойностите на pH са 
с 0,5–1 по-високи от тези в черноземи без видима 
карбонатна минерализация. 

Тъй като в почвата се разграничават няколко 
ясно изразени хоризонта с контрастен химичен 
състав, може да се очаква, че във всеки от тях по-
ровите почвени води ще имат различен състав. 

Излужването на почвите с дъждовна вода бе 
моделирано чрез контролирани експерименти, 
при които почва, извлечена от различни части на 

профила, бе промивана от дъждовни води в спе-
циално конструирани съдове. Противно на очак-
ванията, пробата, съставена от почти чист калкрет 
(БД4 – проба 4 от табл. 1), и пробата, съдържаща 
главно черноземна органична почва (БД1 – проба 
1 от табл. 1), след излужване за период от около 
1 месец дадоха воден разтвор със сходен състав 
(фиг. 5, 6). Този експеримент илюстрира пробле-
мите, свързани с моделирането на карбонатното 
равновесие в почви. 

В калкрета действително преобладават калци-
тът и доломитът (Колева-Рекалова и др., 2010), 
но тези минерали имат по-малко произведение на 
разтворимост в сравнение с други евапоритни ми-
нерали, които се срещат в малки количества в поч-
вата, но вероятно реагират по-бързо с дъждовната 
вода. Освен това карбонатната почва, изградена 

Проба №
Оксиди (%)

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Cорг. SO3 3H950 Влага
1 62,47 0,81 14,47 5,69 0,12 1,78 2,26 0,92 1,78 0,07 2,92 <0,03 9,25 8,76
2 33,73 0,30 5,46 2,02 0,05 6,36 21,65 0,52 0,87 0,26 3,64 <0,03 29,08 5,21
3 23,05 0,52 5,96 2,30 0,22 4,98 29,50 0,34 0,81 0,16 4,10 <0,03 31,64 4,31
4 12,75 0,48 3,41 1,46 0,06 1,24 43,02 0,23 0,58 0,09 4,26 <0,03 35,89 2,53
5 19,53 0,53 2,91 1,04 0,02 10,38 27,94 0,35 0,41 0,09 4,05 <0,03 36,24 4,72
6 37,54 0,72 6,96 2,43 0,06 4,96 20,03 0,65 1,13 0,53 3,22 <0,03 24,46 5,41
7 17,61 0,31 2,36 0,90 0,02 10,88 29,33 0,40 0,37 0,05 4,19 <0,03 37,27 4,76
8 62,12 0,87 14,39 6,31 0,16 1,97 1,88 0,66 1,52 0,05 2,91 <0,03 9,36 16,42
9 56,48 0,78 13,42 5,74 0,12 1,97 6,36 0,66 1,45 0,10 3,31 <0,03 12,23 15,53

10 38,38 0,52 8,31 4,01 0,10 6,37 15,37 0,53 0,92 0,06 2,77 <0,03 24,18 9,31
11 61,37 0,81 13,96 5,91 0,14 1,61 1,68 0,71 1,55 0,06 3,48 <0,03 11,39 15,99
12 33,28 0,45 7,53 3,85 0,13 9,35 17,08 0,52 0,69 <0,03 2,92 <0,03 26,38 10,42
13 35,89 0,50 7,50 3,82 0,10 7,71 15,96 0,58 0,84 0,06 2,89 <0,03 26,98 12,14
14 61,72 0,85 14,52 6,23 0,14 1,88 1,81 0,75 1,58 0,05 2,52 <0,03 10,04 14,86
15 60,09 0,85 14,29 6,24 0,14 2,02 3,79 0,65 1,51 0,05 2,53 <0,03 10,25 21,37
16 8,58 0,08 1,82 1,06 0,10 15,19 30,79 0,19 0,11 0,03 <0,03 42,11
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Фиг. 5. Химичен състав на разтвори, получени чрез излужване с дъждовна вода на проби от различни нива на 
почвения профил
БД1 – опробван почвен интервал 0–25 cm, разкритие северно от с. Скалица; БД2 – интервал 20–40 cm, разкритие северно 
от с. Скалица; БД3 – интервал 30–50 cm, разкритие северно от с. Изгрев; БД4 – интервал 50–80 cm (масивен калкрет), 
разкритие северно от с. Изгрев

Fig. 5. Chemical compositions of solutions derived by leaching with rainwater of samples from different levels in the cal-
cretic soil profile
БД1, sampled soil depth 0–25 cm, exposure north of the village of Scalitsa; БД2, sampled soil depth 20–40 cm, exposure north of 
the village of Scalitsa; БД3, sampled soil depth 30–50 cm, sample from exposure north of the village of Izgrev; БД4, sampled soil 
depth 50–80 cm taken from exposure north of the village of Izgrev

Фиг. 6. Геохимични параметри на води, получени чрез съдови опити на излужване с дъждовна вода на материал от 
различни нива на почвения профил

Fig. 6. Geochemical parameters of waters derived by leaching with rainwater of samples from different levels in the cal-
crete soil profile
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почти изцяло от микрит, има твърде малка порес-
тост в сравнение със структурираната органична 
почва и по тази причина предлага по-малка кон-
тактна повърхност за взаимодействието на водата 
и минералните фази. Вероятно при формирането 
на химизма на поровите води се осъществяват и 
йонообменни реакциии с хуминови киселини и 
други сложни съединения, в резултат на което бед-
ната на калциев карбонат почва отдава на дъждов-
ните води почти същото количество бикарбонат 
като масивния калкрет. 

Ландшафтно геохимично картиране 

Важни за засегнатите от калкретизация райони са 
следните параметри: почвена киселинност, обща 
минерализация на поровия флуид и количество 
на специфични йони, определящи хранителната 
среда за растенията. Изброените три параметъ-
ра могат да бъдат изследвани в теренни условия, 
като за целта се използват почвен кондуктометър 
HI 993310, производство на Hanna instruments, 
и почвен pH–метър HI 99121 на същата фирма. 
Измерените в теренни условия геохимични пара-
метри имат редица предимства пред лабораторни-
те данни, най-важните от които са бързината на 
измерването и възможността за пространствено 
обвързване на различните параметри върху картна 
основа. Позиционираните с GPS приемници точ- Позиционираните с GPS приемници точ-озиционираните с GPS приемници точ-ите с GPS приемници точ- приемници точ-точ-
ки на измерване могат да бъдат обвързани с топо- могат да бъдат обвързани с топо-могат да бъдат обвързани с топо-
графски теренен модел, карта на растителността, 
геоложка и геоморфоложка карта и други спомага-
телни картни материали.

В хода на настоящото изследване бяха картира-
ни 8 полигона с площ, изменяща се между 0,01 и 
0,07 km2. Полигоните са разположени в различни 
части на Тунджанското понижение (фиг. 1) и об-
хващат площи, в които видимо е развита почвена 
карбонатна минерализация. 

Изборът на полигоните е определен от стреме-
жа ни да обхванем по възможност цялото разно-
образие от геоморфоложки и геохимични обста-
новки, в които се наблюдават почвени карбонати. 
Анализирани са полигони, чиято почвена под-
ложка е представена от седименти на Елховската 
и нейния латерален аналог Гледачевската свита, 
както и кватернерни седименти от речните тераси 
на р. Тунджа. Практически всички полигони са с 
различна надморска височина. Те са разположе-
ни в областта на регионални вододели (например 
полигон Маломир – жп линия) или в склонове на 
местни реки (полигон Ботево, полигон Маломир – 
язовир запад). Дебелината, плътността и текстур-
ният тип на карбонатната акумулация за всеки от 
полигоните е различна. 

Полигон Ботево (фиг. 1 и 7) 
Полигонът е разположен върху полегат склон с 
надморска височина между 140 и 155 m. Повърх-

ностните води се дренират към разположената на 
север р. Калница. Скалната подложка под карбо-
натното ниво е представена от песъчливи глини и 
пясъци на Елховската свита. Вероятната дебелина 
на карбонатното ниво е над 2 m. Органичният по-
чвен слой над калкрета е с дебелина между 0,1 и 
0,30 m.

Полигон Коневец – тераса (фиг. 1 и 8)
Развит е върху третата (първа надзаливна) тера-
са на р. Тунджа. Непосредствено под органичния 
слой се разкриват неспоени речни пясъци. 

Полигон Коневец – Топчия (фиг. 1 и 8)
Измерванията са направени в третата тераса на 
р. Тунджа и частично в склона между третата и 
четвъртата тераса. Теренът е покрит със стара дъ-
бова гора. Никога не е бил обработван със земе-
делска цел. В склона между третата и четвъртата 
тераса се наблюдават слабо споени карбонати с 
неясен произход. Тези карбонати циментират 
речните наслаги на терасата.

Полигон Маломир – жп линия (фиг. 1 и 9)
Измерванията са направени на водоразделното 
било между долините на р. Тунджа и р. Ченгене 
дере, което е с надморска височина около 164 m. В 
полигона не е установена плътна калкретна кора. 
На дълбочина 35–45 сm под повърхността се поя-
вяват прашести карбонатни натрупвания под фор-
мата на неспоени нодули или езици, които в края 
на лятото придобиват повече или по-малко плътен 
и издържан характер. Валежите през есенно-про-
летния период размиват част от прашестите кар-
бонати, но те се отлагат отново през сухия период 
на годината. 

Полигон Маломир – язовир запад (фиг. 1 и 7)
Измерванията са направени в склона на дере, в 
кое то се разкрива карбонатна кора с дебелина 
1,5–2 m. Надморската височина се изменя меж-
ду 162 и 155 m. Подложка на карбонатите са 
слабо споени глинести пясъци и гравелити на 
Елховската свита. В непосредствена близост сред 
пясъците на Елховската свита се наблюдават 
единични разкрития от нискометаморфозирани 
кристалокластични туфи с вероятна палеозойска 
възраст и дайки от неметаморфозирани диорито-
ви порфирити.

Полигон Маломир – язовир север (фиг. 1 и 9)
Полигонът е развит в североизточния и югозапад-
ния склон на дере с дълбочина около 10 m. В два-
та склона се разкрива карбонатно ниво с дебелина 
0,5–1 m. Подложка на карбонатите са добре про-
мити дребни чакъли и гравелити. Разкритията на 
карбонатите в двата склона на долината показват, 
че те формират хоризонтално дисковидно тяло във 
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Фиг. 7. Изолинии на стойностите на геохимичните параметри за полигоните Скалица – изток, Маломир – язовир 
запад и Ботево
              Електропроводимост [mS/cm],               Почвена активност [A],                pH стойност

Fig. 7. Isoline maps of the geochemical parameters for the sites Scalitsa – east, Malomir – dam west and Botevo
              Water conductivity [mS/cm],                Soil activity [A],                pH value
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Фиг. 8. Изолинии на стойностите на геохимичните параметри за полигоните Коневец – тераса, Скалица – канал 
запад и Коневец  – Топчия
              Електропроводимост [mS/cm],               Почвена активност [A],                pH стойност

Fig. 8. Isoline maps of the geochemical parameters for the sites Konevetc – terrace, Scalitsa – channel west and Konevetc 
– Topchiya
              Water conductivity [mS/cm],                Soil activity [A],                pH value
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Фиг. 9. Изолинии на стойностите на геохимичните параметри за полигоните Маломир – язовир север и Маломир – 
жп линия

Fig. 9. Isoline maps of the geochemical parameters for the sites Malomir – dam north and Malomir – railway

високата плоска част на хълма. Карбонатните ми-
нерали циментират неспоения пясък на Елховската 
свита.

Полигон Скалица – канал запад (фиг. 1 и 8)
Измерванията са направени в склона на местно 
възвишение, чиято надморска височина се изме-
ня между 170 и 164 m. Карбонатният пласт е с де-
белина между 0,5 и 1 m. Подложката е от слабо 

споени глинести пясъци на Гледачевската свита с 
предполагаема възраст Миоцен–Плиоцен. 

Полигон Скалица – изток (фиг. 1 и 7)
Измерванията са направени върху две малки въз-
вишения с надморска височина около 170 m непо-
средствено южно от Тунджанския канал, доставящ 
вода за язовир Овчарица. Карбонатната кора е не-
равномерно развита, като се изменя по дебелина 



38

от няколко до 30–40 сm. Тя е развита върху малки 
хълмчета, издигащи се с 1–2 m над средния релеф, 
и отсъства в понижението между хълмчетата. В 
него се наблюдават само прашести карбонатни об-
разувания и то на дълбочина над 40 сm. Подложка 
на полигона са седиментите на Гледачевската 
свита.

В избраните полигони бе измервана електро-
проводимостта на почвения флуид, наличието на 
хранителни йони и киселинността на почвената 
паста (фиг. 7, 8 и 9), формирана чрез омокряне на 
място. Методиката на измерване изисква пред-
варително перфориране на почвения субстрат до 
дълбочина 10–15 сm и стандартизирано омокряне 
с дестилирана вода преди въвеждането на измери-
телните електроди. Омокрянето цели подобряване 
на контакта между електрода и субстрата и моби-
лизиране на някои йони. 

Почвената система е много по-сложна от вод-
ната система, но при всички случаи изброените 
три параметъра зависят от минералния състав на 
почвата, от обемното отношение между органич-
ния и неорганичния компонент и от степента на 
структуриране на почвата, определяща общата ѝ 
пористост. Поради това може да се cмята, че тези 
параметри дават представа за степента на карбо-
натизация, за наличието или отсъствието на неста-
билни (силно разтворими) соли и за общото коли-
чество на хранителни вещества – азотни, фосфор-
ни и органични въглеродни съединения, за които 
HI 993310 дава обща количествена представа. 
Комбинацията от тези три параметъра дава пред-
става за влошаването на почвеното плодородие, 
вследствие на прекомерното развитие на почвени 
карбонати.

В изследваните от нас почви рН се изменя от 
5,5 до 8,5. Почвената проводимост е индиректна 
мярка за засоляването на средата. Повечето полез-
ни растения се развиват добре при проводимост, 
изменяща се в интервала 1,5–3 mS/cm. При прово-
димост около 4 mS/cm реколтата на повечето по-
лезни растения е силно редуцирана. Проводимост 
над 8 mS/cm показва, че средата е силно засолена и 
може да бъде понесена само от малък брой устой-
чиви на засоляването растения. Например, в хода 
на това изследване беше установено, че диворас-
тящото растение синя жлъчка (диворастяща цико-
рия, Cichorium intybus) се развива много устойчиво 
сред калкретизираните почви, като демонстрира 
способност да изгражда своя собствена органична 
среда около корените си, които проникват дълбоко 
в масивния калкрет.

Съдържанието на хранителни йони (А) е без-
размерна величина, измервана чрез HI 993310. 
Повечето полезни растения, отглеждани в облас-
тта, се развиват добре при А, изменящо се в интер-
вала 0,2–0,4. 

Теренното маркиране на измерванията бе напра-
вено с портативен GPS Garmin Oregon 300, а пред- Garmin Oregon 300, а пред-Garmin Oregon 300, а пред- Oregon 300, а пред-Oregon 300, а пред- 300, а пред-, а пред- а пред-а пред-

варителната обработка на данните – със софт уера 
MapSource, който е съвместим с приемниците на 
Garmin. Гъстотата на опробване на анализираните 
полигони съответства на мрежа с ширина на клет-
ката между 40 и 50 m, като максималното възмож-
но отклонение за точка, продиктувано от точността 
на GPS приемника, е 5 m, но средното отклонение 
не надвишава 3 m. Обработката на GIS данните бе 
извършена със софтуерния пакет MapInfo. 

Изводи от ландшафтното геохимично 
картиране

Между измерeните почвени параметри се наблю-
дават следните корелационни връзки:

1. Електропроводимостта и почвената актив-
ност (съдържането на хранителни йони) имат 
близко пространствено разпределение. Високата 
проводимост съответства и на висока активност. 
Следва да се отчете обаче, че стойности на актив-
ността над 0,5 съответстват на засолени почви. 

2. В калкретизираните участъци стойности те 
на рН са значително по-високи от тези в участъ-
ците, където не се наблюдава карбонатна мине-
рализация.

3. Като цяло, почти за всички полигони, изоли-
ниите на проводимостта и киселинността се преси-
чат. Връзката между киселинността и електропро-
водимостта е по-сложна, тъй като се конкурират 
два различни по природа фактора. От една страна, 
карбонатните минерали са с подчертани електро-
съпротивителни свойства, т.е. в почва с високо 
pH, обусловено от наличие на карбонати, електро-
съпротивлението на средата би трябвало да бъде 
по-високо. От друга страна, карбонатизираните 
почви са очевидно по-засолени поради факта, че 
в тях неорганичният компонент е в значително по-
високо количество от органичния, т.е. в тези почви 
би трябвало да има проводимост, обусловена и от 
други соли. Налага се изводът, че кондуктометрия-
та не е подходящ метод за разкриване на засегнати 
от карбонатна минерализация почви, въпреки че тя 
би могла да бъде полезна при анализирането на за-
соляване от друг тип, например хлоридно.

4. Наблюдава се припокриване на полетата за 
киселинност и проводимост (активност) в интер-
вала, съответстващ на плодородни почви – т.е. об-
ластите с рН между 6,5 и 7,3 и областите с А между 
0,2 и 0,5 приблизително съвпадат. Това припокри-
ване е обяснимо, тъй като тези интервали отгова-
рят на нормалната черноземна почва, която не е 
засегната от калкретизация и съдържа значително 
количество хранителни вещества. 

5. В областите с максимално високи стойности 
на pH, обусловени от карбонатна минерализация, 
общото съдържание на хранителни вещества на-
малява, като проводимостта или е твърде малка, 
или е твърде голяма. 
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Заключение

В района на Тунджанското структурно понижение 
се установяват акумулации от химически утаени 
карбонати с различна дебелина, текстура, минера-
лен и химичен състав и геоморфоложка позиция. 
Съвременната климатична характеристика на райо-
на благоприятства химическото отлагане на карбо-
натни минерали. Локално карбонатните акумула-
ции са богати на магнезий, което ги определя като 
долокрети. Установени са както педогенни калкре-
ти и долокрети, разположени непосредствено под 
органичния почвен слой, а също и базални такива, 
вместени сред глинести пясъци над водоупорни 
глинести нива в Гледачевската и Елховската свита. 
Излужването и преотлагането на карбонатите има 
сезонен характер и не може да се моделира лесно 
чрез контролирани експерименти поради сложния 
характер на карбонатното равновесие в присъствие 
на органични съединения. Разкритията на карбо-

натната кора могат да бъдат картирани успешно 
чрез съвременни теренни инструменти (Ph–метри и 
кондуктометри), при което чрез геоинформационен 
анализ могат да се оценят корелационните връзки 
между различните геохимични параметри на почва-
та. Резултатите от геохимичното картиране на кал-
крета имат практическо приложение в селското сто-
панство при планирането на наторяването и сеитбо-
оборота. В комбинация със сателитни данни те ще 
послужат при изграждането на модерна геоинфор-
мационна база от данни за изследваната област.
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