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Abstract. The present paper is focused on a debris flow phenomena in the northern part of the Kresna Gorge, SW Bulgaria, that 
periodically breaks the National road E79. We consider the features of the debris flow source area and the geotechnical properties of the 
debris flow materials. During the field studies we established that the feeding area was developed in weathered and tectonically smashed 
granitogneisses. The zone covers an area of 125 300 m2, length is 1 km, slope inclination varies from 25 to 45°, the maximum thickness 
of the source material reaches up to 3 m. The laboratory tests of the samples show a granulometric range of the debris flow materials from 
gravelly sands to fine gravels. Low plasticity index (Ip=3%) is found in one sample. Limited XRD data show that the fine material (particle 
size less than 0.063 mm) is composed of quartz, plagioclase, muscovite, hydromica, and manganocalcite. The silty and clayey materials are 
responsible for weak cementation of the grains giving rise to decomposition during water saturations after intensive or prolonged rainfalls 
and debris material instability and movements/flow down the slope.
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Резюме. Статията разглежда процесите на кално-каменни порои, възникващи в северната част на Кресненското дефиле и 
прекъсващи периодично шосе Е79. Изследването е фокусирано върху особеностите на зоната на подхранване и на инженерно-
геоложките свойства на материалите, в които възникват тези явления. Полевата картировка установи, че зоната на подхранване 
е развита в изветрели и тектонски обработени гранитогнайси. Площта на подхранване е 125 300 m2, дължината е 1 km, наклонът 
на склона – в границите от 25 до 45°, максималната дебелина на материалите – до 3 m. Направени са инженерногеоложки изслед-
вания на проби, взети от материалите, в които възниква този процес. От зърнометричните криви ясно се очертава диапазонът, в 
който варират фракциите на тези материали – от чакълест пясък до дребен чакъл. Установена е и слаба пластичност, макар само 
в една проба (Ip=3%). Дифрактометричният анализ на една от пробите показа, че фракцията под 0,063 mm e изградена от главно 
от кварц, плагиоклаз, мусковит, хидрослюди и примеси от манганокалцит. Частиците с прахов и глинест размер обуславят слаба 
споеност на зърната, изграждащи материала, която се разрушава при интензивни и продължителни валежи, поради което масата 
преминава в нестабилно състояние и потича по склона. 

Ключови думи: кално-каменни порои, изветряне, зърнометричен анализ, Кресненско дефиле.

Въведение

Явлението кално-каменен порой е сравнително 
рядко срещано на територията на страната в срав-
нение с други опасни геоложки явления, като свла-
чища, скални обрушвания и др. Според класифи-
кацията на склоновите процеси на Varnes (1978) 
то е към онези процеси, при които механизмът 
на движение се определя като движение на обло-
мъчни и земни материали като течна маса (debris 

flow). Това явление може да възникне в различен 
тип среда, като най-често това са вулкански мате-
риали (пирокластити) и изветрели интрузивни ска-
ли (гранити и др.). 

Явлението възниква когато вследствие бързо 
снеготопене или интензивни валежи, рохкавите 
склонови материали бързо се водонасищат, започ-
ват постепенно да преминават в течна консистен-
ция, образувайки подвижни маси по стръмните 
склонове. Те бързо се сливат, увличайки допълни-
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телни количества скален материал и формирайки 
по този начин мощен поток, който е в състояние 
да нанесе големи щети на инфраструктурата в 
района. 

Сведенията за такива явления в България са срав-
нително оскъдни. Има данни за южните склонове на 
Стара планина (между Златица и Казанлък) – при 
селата Църквище и Антон (Каменов, Илиев, 1963; 
Илиев-Бручев и др., 1994). Подобно явление е описа-
но и в Софийския грабен – край с. Лозен. Сведения за 
тавива явления има за района на Източните Родопи. 
Условията в тях са различни в страната. Така на-
пример в Източните Родопи те възникват в палео-
генски вулканити, подложени на силно изветряне и 
ерозия, докато при с. Лозен се формират основно в 
неогенски отложения. В резултат от залесяването на 
Родопския район такива процеси там отдавна не са 
регистрирани. 

През последните години обаче случаите на 
кално-каменни порои зачестиха в района на 
Кресненското дефиле, където периодично създават 
проблеми с инфраструктурата на района и трафика 
по шосе Е79 (табл. 1). В официалните бюлетини на 
Гражданска защита и в медиите се описват просто 
като „свлачища“, което означава явно непознава-
не на проблема, а оттук и на методите за борба с 
него.

Периодичните прояви на това явление, след-
ващи сравнително добра цикличност, подсказват 
наличието на условия, благоприятстващи възник-
ването им. Те се характеризират с подходящи гео-
морфоложки особености, геоложки и тектонски 
строеж, растителна покривка, както и специфични 
свойства на материала, участващ в това явление. 

Тектонски строеж

Според тектонското райониране на България ра-
йонът попада в западната част на Рило-Родопския 
масив (Dabovski et al., 2002). Неотектонските дви-
жения за областта са с разломно-блоков характер. 
По тази причина районът е нарушен и е с голяма 
денивелация. Именно през този етап се оформят 
най-пълно Струмската и Крупнишко-Градевската 
разломна зона, които определят основните тектон-
ски направления в района на дефилето. 

Една от основните разломни структури в район 
е Струмската. Според множество изследвания на 
територията на страната тази зона се характеризи-
ра като система от успоредно разположени разло-
ми с направление от 160–180° и посока на затъване 
60–90° на ЮЗ (Загорчев, 1975). 

Крупнишкият разлом определя северната гра-
ница на Кресненското дефиле и съответно южната 
граница на Симитлийския грабен. Разломът пред-
ставлява едно разседно нарушение, затъващо на 
север–северозапад, като наклонът му в западната 
част на грабена е 55–60°, а в източна посока е над 
60° (Добрев, 2005; Dobrev, Petrov, 2006). Посоката 
на разлома е приблизително 40°, а в началото 
на дефилето е около 80°. По протежението на 
Крупнишкия разлом се проследява също и широ-
ка зона на силно тектонски преработени скали, на 
места и с тектонски брекчи. Неотектонската акти-
визация, започнала в началото на Горния Миоцен, 
продължава и до днес, причинявайки земетресе-
ния и съпътстващи активни склонови деформации. 
Това е зоната с най-силната сеизмичност на тери- най-силната сеизмичност на тери-най-силната сеизмичност на тери-
торията на страната. В близост до Крупнишкия 

Таблица 1
Известни случаи на проява на кално-каменни порои в района на Кресненското дефиле с предизвикани от тях последствия 
(Добрев, 1999; Георгиева, 2010)

Table 1
Debris flow cases known for the Kresna Gorge area with consequences (Добрев, 1999; Георгиева, 2010)

Дата Последици Източник на информация

04.10.1993
Потоци от кал и грубоотломъчен материал прекъсват на 
няколко места за около 6 часа пътя София–Кулата. По 
случайност няма жертви. 

БНТ; Добрев, 1999

28.12.1993 Явленията от 4 октомври 1993 г. се повтарят, но с по-слаба 
сила. БНТ 

март 1994 Кал и грубоотломъчен материал се изсипва върху пътя 
София–Кулата. Връзката е бързо възстановена. БНТ; Добрев, 1999

04.09.1998 Пътят София–Кулата е прекъснат за 2 часа. от пресата 

13.09.1998
Пътят София–Кулата е прекъснат за 6 часа.
По случайност няма жертви. 

от пресата 

06.04.2006 Пътят е затворен заради затрупване от земна маса? от пресата
17.11.2007 „Активизирани са множество свлачища“. от пресата

24.05.2009 6–7000 m3 камъни и земна маса затварят и двете платна по 
път Е79 за 1 час. от пресата; Георгиева, 2010

27.12.2009 Затруднено движение. Едната лента от пътя е била 
затворена в ранния следобед. от пресата; Георгиева, 2010
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разлом по североизточната част на Кресненския 
пролом е установена със сондажи друга разлом-
на структура, субпаралелна на Крупнишката. Ето 
защо разломът по тези места трябва да се схваща 
като сложна структура, в която се включва най-
малко два субпаралелни разлома, разсечени от на-
пречни разседи (Аврамова-Тачева и др., 1992). 

От особен интерес е оградната рамка от десния 
бряг на р. Струма – точно над с. Крупник. Склонът е 
с фацетиран откос с посока на западане 40–50°. Зад 
него се установяват също така и система от паралел-
ни откоси със същата посока и с приблизителен на-
клон 60° СИ. Това са зони, маркиращи стъпаловидни 
понижения по оградната рамка в участъка. Посоката 
на пропадане е към северния край на дефилето – т.е. 
преди влизането на р. Струма. Зоните са широки до 
няколко десетки метра, като материалът в тях е стрит 
и податлив на движение по склона. 

Геолого-геоморфоложки строеж

Големият обхват на вертикалните движения и по-
етапното издигане на Рило-Родопската област са 
създали условията за формирането на планински 
релеф на областта. Самият Кресненски пролом е 
образуван по долината на р. Струма, между Мале-

шевска планина и Пирин. На север проломът за-
почва южно от с. Крупник, а на юг – завършва 
северно от гр. Кресна – при гара Яворов в север- Кресна – при гара Яворов в север-Кресна – при гара Яворов в север-
ната периферия на Санданско-Петричката кот-
ловина. Дължината на пролома е около 16 km. 
Средната надморска височина в района на дефи-
лето е 475 m (от кота било до котата при руслото 
на реката), денивелацията на места е над 500 m 
– р. Струма е на кота 250–270 m, докато оградната 
рамка надхвърля 750 m. Образуван е чрез епигене-
тично всичане на р. Струма в метаморфни и гра- Струма в метаморфни и гра-Струма в метаморфни и гра-
нитни скали. В него р. Струма прави множество 
меандри, над които се издигат стръмни и силно 
разчленени склонове. Стръмните и стъпаловидни 
склонове са разчленени от дълбоко врязани речни 
долини където има условия за протичане на силна 
склонова денудация.

Скалите в района са представени основно от 
докамбрийски метаморфни скали и гранитни инт-
рузиви с различна възраст (Маринова, Загорчев, 
1990, 1993) (фиг. 1). Докамбрийските метаморфи-
ти са силно гранитизирани поради близостта с инт-
рузивните тела. Представени са от гранитогнайси 
и гнайсошисти, разкриващи се като неравномерни 
петна или ивици сред интрузива. 

Палеозойските гранити са представени от т.нар. 
Южнобългарски гранитоиди, известни в района 

Фиг. 1. Район на проявления на кално-каменните порои в северната част на Кресненското дефиле. Геоложкият 
строеж е съгласно Коюмджиева и др. (1984) и Маринова, Загорчев (1990, 1993).

Fig. 1. Situation of the debris flow area at the northern part of Kresna Gorge. The geological structure is according to 
Коюмджиева и др. (1984) and Маринова, Загорчев (1990, 1993).
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като Крупнишки гранити, към които е причислен 
Крупнишкият плутон. Скалите му се разкриват 
южно от с. Крупник на площ от около 30 km2. При 
с. Крупник контактът е ограничен от Крупнишкия 
разлом със североизточна посока. Крупнишкият 
плутон е изграден от биотитови, равномернозър-
нести, порфироидни по калиевия фелдшпат гра-
нити. Минералният състав е от плагиоклаз, ка-
лиев фелдшпат, кварц, биотит, апатит, циркон и 
монацит. 

В южната и централната част от дефилето ска-
лите са представени от равномернозърнести сред-
нозърнести гранити с горнокредна възраст. Те из-
граждат т.нар. Севернопирински (Даутовски) плу-
тон. На места прехождат към левкогранодиорити 
и кварцмонцонити. Разкриват се и порфироидни 
гранити, които оформят своеобразен фациес в се-
верните части на дефилето. 

Методика на изследване и резултати 

Понастоящем в световната практика се прилагат 
разнообразни методи и подходи за оценка на кал-
но-каменните порои. Те варират от моделиране на 
течната (вискозна) кално-каменна маса, анализ на 
зърнометричния състав, пластичните свойства и 
минералните компоненти на материалите, до необ-
ходимите валежни количества, необходими да се 
задейства този процес. Редки са случаите, в които 
се описват подобни явления, чиято подхранваща 
среда е формирана в изветрели гранити (Sasaki et 
al., 2001; Palacios et al., 2003). В настоящото из-., 2001; Palacios et al., 2003). В настоящото из-Palacios et al., 2003). В настоящото из- et al., 2003). В настоящото из-et al., 2003). В настоящото из- al., 2003). В настоящото из-al., 2003). В настоящото из-., 2003). В настоящото из-В настоящото из-
следване е приложен подходът с оценка на зоната 
на подхранване и инженерногеоложките показате-
ли на материалите, участващи в кално-каменни-
те порои, използван и от други изследователи на 
тези явления (Guzzetti et al., 1992; Malet et al., 2002, 
2003; Palacios et al., 2003; Li et al., 2005; Bardou et 
al., 2007 и др.).

С цел характеризирането им бяха извършени 
полеви изследвания, включващи картировка на 
района, а така също и опробване на материалите, 
участващи в кално-каменните порои. Бяха взети 
проби от склоновия материал, участващ във фор-
мирането на явленията. Местата на пробовземане 
са показани на фиг. 1. Изпитванията са проведени 
в лабораторията „Геолаб“ на Геологическия ин-
ститут при БАН.

Определени са следните физични и механич-
ни показатели на скалите: специфична плътност 
ρs (БДС 646-81), естествено водно съдържание Wn 
(БДС 644-83), порестост n (БДС 646-81), зърно-
метричен състав – пресевен и ареометров анализ 
(БДС 2762-83) и ъгъл на естествен откос в сухо 
ϕсух. състояние и под вода ϕвод. (определя се в плек-
сигласово сандъче с размери 2,7 × 7,5 × 10,5 cm). 

Зона на подхранване

Както бе споменато по-горе, зоната на продхран-
ване бе очертана посредством детайлна полева 
картировка, като оконтурването на зоната бе осъ-
ществено с помощта на GPS. Данните и основните 
параметри са показани в табл. 2. 

Изследванията показаха, че тази зона е развита 
основно в тясна ивица от гранитизирани гнайси, 
разкриващи се при контактната зона между пи-
ринските и крупнишките гранити от десния бряг 
на р. Струма (фиг. 2). Тя е от левия бряг на дола, 
по който се придвижват пороите (фиг. 3). В гор- (фиг. 3). В гор-(фиг. 3). В гор-
ната част на склона се наблюдава сложна система 
от циркусообразни откоси, взаимно застъпващи 
се, бележещи различни етапи от проявления по 
време на интензивни валежи. Целият ляв бряг на 
дола е покрит с грусирали и изветрели материали 
на гранитогнайсите, намиращи се в сухо и несвър-
зано (насипно) състояние и със силно променлива 
дебелина. В отделни участъци теренът е оголен, 

Таблица 2
Обща характеристика на зоната на подхранване на кално-каменните порои

Table 2
General characteristics of the debris flow source zone

Показател Стойност

Кота на зоната на подхранване 320 m
Кота на зоната на подхранване 685 m
Площ на зоната на подхранване 125 300 m2

Площ на наносите 19 800 m2

Кота речно ниво 270 m
Приблизителна площ на водосбора 350 000 m2

Наклон на коритото на дола 20–32°
Наклон на поройния конус 10°
Наклон на склона 25–45°
Установена максимална дебелина на изветрелите материали ~ 3 m
Средна дебелина на изветрелите материали 0,5–1,0 m
Дължина на поройния дол 1000 m



117

където се разкриват основните коренни скали 
(фиг. 4). Напукаността им обаче е силно изразе-
на, с разстояния между пукнатините не повече от 
0,10–0,15 m. Под откосите са оформени малки си-
пейни тела. 

Най-дебела е изветрителната покривка в кори-
тото на дола, по който протичат пороите (фиг. 5). В 
повечето участъци дебелината на материалите по 
дола варира от 0,6 до 0,8 m, но са установени места, 
където тя достига до 3 m. През сухите периоди се 
наблюдава нестабилен слой, дебел до 0,10–0,20 m 
от тази маса, с голямо площно разпространение, с 
наклон, равен на естествения наклон на терена. 

Значителната деформация, милонитизация 
и натрошаване на скалите водят до значителна 
загуба на якостните им свойства. Това е пред-
поставка за развитие на изветрителни процеси 
на скалите в приповърхностните зони. В самите 
тек тонски зони, изветрянето обаче е доста дъл-
боко и зависи от геометрията на зоната и сте-

пента на смилане на скалите в масива. Полевите 
изследвания показват, че зоната пресича билото 
и продължава по северния склон на оградната 
рамка на Симитлийския грабен, като се спуска 
по склона в посока към с. Крупник (близо до се-
измичната станция). 

За съвременното състояние и динамиката на 
изветрителните процеси спомагат и климатичните 
особености на района, характеризиращи се с го-
рещо лято и продължителни засушливи периоди. 
Последните водят до пълно изсъхване на изветри-
телните продукти от повърхностния слой, което 
спомага за бързото им разпадане в насипно (не-
свързано) състояние, лесното им отнасяне от вре-
менните води и по-бързото проникване на агенти-
те на изветряне в дълбочина. Допълнителен фак-
тор е и рядката растителност – храсти и единични 
дървета, със силно разредена тревна покривка, 
която на много места липсва. По този начин по 
склона се образува нестабилен повърхностен слой 

Фиг. 2. Гранитогнайс от района на изследване

Fig. 2. Granitogneiss at the research area 

Фиг. 3. Поройният конус при река Струма и шосе Е79

Fig. 3. The debris fan at Struma River and National Road 
E79

Фиг. 4. Силно изветрели гранитогнайси от зоната на 
под хранване 

Fig. 4. Strongly weathered granitogneisses of debris flow 
source zone 

Фиг. 5. Изветрели материали, участващи във формира-
нето на пороите – т. A от фиг. 1

Fig. 5. Weathered materials of the source zone, point A of 
Fig. 1 
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от изветрели материали, който при определени ус-
ловия е способен да генерира кално-каменен по-
ток. Последният за кратък период може да достиг-
не подножието на склона, където е разположено 
шосе Е79. По собствени наблюдения и данни от 
пресата обемът им рядко е под 1000 m3. 

Инженерногеоложка характеристика  
на материалите

Данните от изследванията на материалите, участ-
ващи в кално-каменните порои, а така също и от 
сходни материали в района, са показани в табли-
чен и графичен вид (табл. 3, 4; фиг. 5, 6). В табл. 
3 са показани средноаритметични стойности на 
физикомеханични свойства на скални проби от 
района на северната част на Кресненското дефи-
ле, в които са развити тези процеси (Добрев, 1999; 
Георгиева, 2010). 

Взети бяха за изследване 5 проби от 3 различ-
ни места (фиг. 1). Резултатите от изследванията на 

материалите са показани на табл. 4. По зърномет-
ричен състав се определят като чакълест пясък до 
дребен чакъл. Зърнометричните им криви са пока-
зани на фиг. 5. Само в една от пробите (№ 5817) бе 
установена слаба пластичност при фракциите под 
1 mm – Ip=3% (WL=19%, Wp=16%). Допълнително 
на една от пробите (№ 5908) е извършен XRD 
анализ. 

Дифрактометричният анализ показа, че фрак-
цията под 0,063 mm e изградена главно от кварц, 
плагиоклаз, мусковит, хидрослюди и примеси от 
манганокалцит (фиг. 7). 

Прави впечатление ниската стойност на по-
казателя на пластичност за материалите от кал-
но-каменните порои, който в повечето случаи 
липсва. Подобни ниски стойности на пластичните 
свойства са наблюдавани и при други подобни яв-
ления (Guzzetti et al., 1992; Malet et al., 2002, 2003). 
Глинестите частици, когато са в малки количе-
ства, спомагат за слабо и нестабилно спояване на 
отделните частици. Същевременно, материалите 
се характеризират с висока порестост, която поз-

Таблица 3
Обобщени физикомеханични показатели на основните скални разновидности в северната част на Кресненското дефиле 
(Добрев, 1999; Георгиева, 2010)

Table 3
Generalized physico-mechanical properties of main rock types at northern part of the Kresna Gorge (Добрев, 1999; Георгиева, 
2010)

Таблица 4
Инженерногеоложки показатели на проби, взети от материалите от зоната на подхранване

Table 4
Engineering geological properties of samples taken from debris flow source deposits

Разновидност
Специфична 
плътност, ρs 

(g/cm3)

Обемна 
плътност, 
ρn (g/cm3)

Естествено 
водно съдър-

жание, Wn (%)

Обем на порите, 
n (%)

Брой изследвани 
проби

гранит, крупнишки тип 2,63–2,67 2,59–2,64 0,2–0,9 1,1–3,0 5
гранит, пирински  тип 2,62–2,67 2,59–2,64 0,3–0,7 0,8–2,6 8
гранитогнайс 2,62–2,67 2,57–2,62 0,4–0,8 1,1–3,8 4
гнайсошист 2,66–2,67 2,56–2,60 0,9–1,7 3,0–5,6 2
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съгласно БДС

Ъгъл на 
естествен 

откос

φ сухо 

(deg)
φ вод. 
(deg)чакъл пясък прах глина

5816 A 0,25 2,58 5,5 53,3 38,2 8,4 – 3,4 0,14 24,29 дребен чакъл 36,5 32,0

5817 B 0,15 2,59 12,5 33,1 38,3 25,7 2,9 1 0,16 6,25
прахов 
чакълест 
пясък

30,5 27,5

5907 A 0,50 2,60 14,6 54,5 38,7 6,8 – 4 0,20 20,00 дребен чакъл – –

5908 A 1,00 2,65 3,2 40,3 48,8 10,9 – 2,05 0,088 23,30 чакълест 
пясък 33,5 26,5

5909 C 0,50 2,56 2,0 50,3 36,5 13,2 – 3,96 0,06 66,00 дребен чакъл 32,0 25,0
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Фиг. 6. Зърнометрични криви на материалите, участващи във формирането на кално-
каменните порои 

Fig. 6. Particle size curves of the debris flow source materials

Фиг. 7. Резултати от рентгеновия анализ на проба № 5908

Fig. 7. Result from the diffractometric analysis of sample no. 5908 



120

волява бързото проникване на валежните води в 
дълбочина. Проникналата вода бързо хидратира 
контактите, структурните връзки се разпадат и ма-
териалът потича. 

Дискусия и изводи

Направените изследвания на зоната на подхранва-
не показаха наличие на подходящи условия за раз-
витие на кално-каменни порои – те се формират 
в тектонски смляни и силно изветрели гранито-
гнайси. Това е зона, разделяща фацетираните час-
ти от оградната рамка на Симитлийския грабен. 

Склонът е с наклон 25–45°, покрит е с рохкава и 
нестабилна изветрителна кора или силно изветре-
ли и напукани скали, и с разредена растителност, 
която на места липсва. Количеството на изнасяни-
те материали при всяко проявление рядко е под 
1000 m3. 

От зърнометричните криви ясно се очертава 
диапазонът, в който варират фракциите на матери-
алите, участващи в този процес – от чакълест пясък 
до дребен чакъл. Установена е слаба пластичност, 
макар само в една проба. Подобни зависимости се 
потвърждават и в заключенията на други изследо-
ватели на това явление (Guzzetti et al., 1992; Malet 
et al., 2002, 2003). Анализът на минералния състав 

показва, че фините фракции са изградени от кварц, 
плагиоклаз, мусковит, хидрослюди и примеси от 
манганокалцит.

Частиците с прахов и глинест размер обуславят 
слаба споеност на зърната, изграждащи материала. 
Интензивните и продължителни валежи спомагат 
за разрушаването на крехките връзки между час-
тиците, поради което масата преминава в неста-
билно състояние и потича по склона. 

В таблица 1 се забелязва, че проявите на тези 
явления са основно през есента и зимата. Това са 
периоди на действието на интензивни валежи и 
бързо снеготопене. В резултат на тях в основата на 
склоновете се образуват наносни конуси. 

За избягване или намаляване на риска от пе-
риодичните проявления на тези процеси могат 
да се приложат укрепителни мерки, като залеся-
ване на склона с подходяща растителност и из-
граждане на допълнителни баражи по поройния 
дол. Последната мярка би намалила чувствително 
енергията на потока и количеството на изнесения 
материал. 

Благодарности: Авторите благодарят на 
Рита Правчанска от лаборатория „Геолаб“ на 
Геологическия институт за съдействието ѝ при 
рентгеновия анализ на материалите от района на 
изследване. 
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