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Abstract. The debris flows are fairly poorly known risk phenomena in Bulgaria. The paper presents contemporary knowledge and
methodology for classification of the hazardous water flows as well as the environments and geomorphological expression of debris flows.
Our analysis of published data and our own observations clearly indicate that this type of processes is widespread and disastrous flows can
be expected in near future. It is well known that the debris flows hazard estimation is complex task requiring knowledge in wide specter
of Earth Sciences. The recognition of the problem and the delineation of most hazardous areas can be regarded as a first step in risk estimation (assessment). One of the methods providing fast risk estimate is the morphometric analysis of the relief. With the advance of the
Geographical information systems and the digital elevation models the quantitative estimate of the relief has been significantly improved
and is starting to become routine procedure. This methodology is applied to the well-documented debris-flow occurrence – the eastern
part of Zlatitsa graben. The estimates of four morphometric parameters along with the data from the field investigations (sedimentological
analysis of the deposits, geomorphological studies, etc.) demonstrate the existence of significant danger from future debris flows in this
area. One of the most significant obstacles for creation of reliable hazard assessment is the lack of precise, quantitative chronostratigraphy
of Pleistocene-Holocene sediments (and frequency of hazardous processes).
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Абстракт. Дебритните потоци (известни като кално-каменни или селеви потоци) са слабо познато рисково явление. В работата се представят съвременните разбирания за класифицирането на катастрофалните водни потоци, обстановките на възникване
и характерните акумулационни форми на дебритните потоци. Представените литературни и собствени данни ясно показват, че
този тип процеси са широко застъпени и може да се очаква тяхната активация в обозримо бъдеще. Оценката на риска от дебритни
потоци е комплексна задача, изискваща познания в широк спектър от науките за Земята. Като първа стъпка в тази посока може
да се разглежда разпознаването на проблема и дефинирането на райони с възможен потенциал за възникване на катастрофални
потоци. Морфометричният анализ на релефа е един от методите, даващ бърза представа за потенциално опасните райони. С навлизането на Географските информационни системи и цифровите модели на релефа, количествената оценка на релефа се улесни
значително. Методиката е приложена за добре документиран локалитет на изява на съвременни дебритни потоци – източната
част на Златишкия грабен. Оценката на четири морфометрични параметъра, в съчетание с данните от теренната проверка, показват съществуването на потенциална опасност от бъдещи дебритни потоци в този район. За точно определяне на повтаряемостта
на тези опасни явления е крайно необходимо съставяне на количествено базирана хроностратигрaфска схема за разчленение на
плейстоцен-холоценските седименти.
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Въведение
Различните по характер гравитационно-контролирани рискови явления (свлачища, потоци, прииждания и др.) в глобален мащаб са причина за значителни икономически щети, а не рядко водят и до
човешки загуби. Тъй като ~70% от територията на
България е заета от силно разчленени хълмисти и
планински земи, този тип рискови явления са особено добре проявени.
Речните прииждания са често срещано явление,
което според най-новите климатични анализи са

негативни процеси, чиято честота ще нараства. В
резултат от приижданията се формират и модифицират геоморфоложки форми, а също така възникват специфични отложения с чисто алувиален или
смесен (алувиално-колувиален) характер. За разлика от равнинните райони, където пораженията
от приижданията са причинени главно от водния
поток, в планинските и силно разчленените терени опустошителната сила на стичащата се вода
много често е многократно увеличена от носения
от потока материал. Именно там се проявяват специфична група процеси, които са свързващо звено
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между гравитационно-индуцираните явления като
свлачища и срутища и катастрофалните водни потоци (наводнения, floods). Тези поройни явления
са известни у нас като кално-каменни или селеви потоци, докато в света се е наложил терминът
дебритни потоци1 (съкр. – дебрити, debris flow).
Практическото значение на разграничаването на
дебритните потоци се основава на факта, че сравнени с наводненията те са способни да предизвикат пикови прииждания с до 40 пъти по-големи
обеми (Hungr et al., 2001). Te са едни от най-слабо
познатите елементи на геоложкия риск в България
и в различна степен на детайлност, изследвания по
тази тематика са правени от инженерни геолози и
геоморфолози, а също така значителна документация е събрана от лесовъди и занимаващите се с
борба с ерозията служби. Целта на работата е да
насочи вниманието на общността към този опасен
геоложки процес и да представи методика за предварителна ориентировъчна оценка на опасността.

Класификация на видовете
поройни явления
Особеностите на климата и по-скоро характера в
разпределението на валежите в източните части
на Балканския полуостров (Зяпков, 2002) водят до
много неравномерно разпределение на речния отток и от там произтича високата честота на речните прииждания. От около четвърт век свързаните
с речните прииждания различни видове поройни
потоци и причинените от тях отложения са обект
на детайлен анализ и класификация. Този факт не е
случаен, тъй като доброто разбиране на тези рискови процеси повишава значително достоверността в
оценките на опасностите и помага за прилагането
на превантивни мерки.
Речните прииждания се характеризират с разнообразна гранулометрия и концентрация на
кластичен материал. В повечето случаи водата
транспортира главно фини седиментни частици,
чието присъствие не променя физичните свойства
на течението. От друга страна, в случай на благоприятни геоложки, геоморфоложки и климатични
условия, дебритните потоци може да транспортират повече кластичен материал отколкото вода
(седимент >60% от обема на потока – Costa, 1984,
1988; Pierson, 2005a). Ясно е, че относителната
концентрация на носения седимент играе определяща роля за дефиниране свойствата на потоци-

1
Предлагаме използването на този термин, тъй като използваните в българската геоморфология, инженерна геология и други
научни направления понятия не могат да обхванат целия спектър
от процеси, разглеждани в настоящата работа. Допълнителен мотив за това е и съвместимостта на термина с използвания в разработката седиментоложки подход към анализа на отложенията.

86

те и от там свързания с тях геоложки риск. Costa
(1988), Hungr (2005), Pierson (2005) излагат следната класификация:
– Водни потоци (water flows) – характеризиращи се с минимално количество транспортиран
материал (<5–10%), който не променя значително
типичните за течението свойства на Нютоновска
(идеална) течност. Транспортираният материал се
пренася в близост до дъното на потока и може да
достигне размер на валуни.
– Хиперконцентрирани потоци (hyperconcen
trated flows) – носещи значително количество
седимент (от 5–10% до 20–60%), който променя
свойствата на флуида. Този тип потоци пренасят
значително количество теригенен материал, найвече пясък. В случаи на присъствие на обилен едрокластичен материал тези потоци също се наричат дебритни прииждания (debris floods – Pierson,
2005; Welsh, Davies, 2011; или grain flows).
– Дебритни потоци (debris flows) – способни да
увличат и транспортират значителни по размери
класти, които са потопени в кална суспензия, наподобяваща оводнен бетон. Тези потоци може да
се придвижват с високи скорости в стръмни ерозионни канали, където транспортират големи блокове (достигащи метрови размери). За разлика от
другите видове потоци, дебритите се срещат само
в условия на разчленен релеф.
Както отбелязва Pierson (2005a), при прилагането на тази класификация трябва да се отчита:
1) макар и различими по дефинируеми белези,
отделените видове потоци представляват непрекъснат спектър от катастрофални процеси, чиито
граници не са рязки; 2) в зависимост от геоморфоложката обстановка (наклон на склона, характер на речно корито и др.) и притока на вода, по
време на едно катастрофално събитие един и същи
поток може да показва различни характеристики
(т.е. може да показва белезите на една или повече
категории от класификацията).
Водните течения са също класифицирани на
базата на площта на водосборите и характера на
режима на изтичане на водните течения (Биолчев,
1996, стр. 188). От по-големите към по-малките
водосбори се различават големи реки, обикновени
реки, поройни реки и порои. Дебритните потоци
са типични за пороите, които се характеризират с
малки площи на водосборите, силно разчленен релеф и внезапни и краткотрайни прииждания.

Дебритни потоци
Представляват бързо движеща се, лавиноподобна
смесица от вода, въздух и различно количество
седимент с размер до валуни, често включваща и
органични останки. Различните предложени дефиниции акцентират на следните ключови особености: отнася се за гравитационно-индуцирано
масово транспортиране на материал, представля-

ващ неравномерно разпределена смес от вода и
кластичен материал с разнообразна грануломет
рия; макроскопското поведение на движещата се
маса е подобно на флуидна фаза. Дебритните потоци са процес много близък, и често инициран от
свлачищни явления. Дори според дефиницията за
дебритен поток на USGS (Highland et al., 1998), те
се разглеждат като бързо движещи се свлачища.
Подобен е подходът и на някои инженерни геолози
(прим. Cornforth, 2005). Считаме, че съществуват
достатъчно седиментоложки, структурни и геоморфоложки белези, по които разграничаването на
двата процеса в повечето случаи е безпроблемно.
Дебритните потоци са много мощен ерозионен
фактор в планинските масиви (Benda, 1990). Те са
един от най-важните механизми за транспорт на
материал от дренажната мрежа (Stock, Dietrich,
2003) и представляват съществена геоложка опасност (Takahashi, 1981).

Предпоставки за възникване
Наклонът на склона е основен фактор, контролиращ инициирането на дебритните потоци
(Takahashi, 1981). Тези явления типично се формират при наклони >15°, най-често в интервала между 27 и 56° (Blair, McPherson, 1994). Другият ключов фактор е присъствието на повърхностен воден
отток, който може да е генериран от проливни
валежи или интензивно снеготопене. Установено
е, че тези процеси в повечето случаи възникват
в горните части на водосборите и са типични за
части от речната мрежа от първи или втори ред
(порядъци по Strahler, 1957). Третият важeн фактор е наличието на неспоен материал, който подхранва потоците (Rickenmann, Zimmermann, 1993).
Водосборите, където проявата на тези процеси е
вероятна, се характеризират с: 1) стръмни наклони
на склоновете; 2) малка площ; 3) активна проява
на ерозионните процеси и 4) формиране на пикови
водни потоци, генерирани от интензивни валежи
или снеготопене.
В зависимост от мястото, механизма на възникване и източника на материал, дебритните потоци
може да се поделят на склонови (още наричани
unconfined) и канализирани (confined). Тези два
типа може да се разглеждат също като първични
и вторични (преработени) потоци. Подялбата е
взаимствана от Lorente et al., 2003; Hungr, 2005;
Nettleton et al., 2005 и макар да не е общоприета,
позволява по-добро разбиране на причините за
възникване на рисковите потоци.
Въпреки разликите в генезиса и двата типа водят до формиране на аналогични отложения и причиняват еднакви поражения. Склоновите дебрити
се пораждат от свличане на материал при валежна
обстановка, което постепено преминава в лавино
образна несортирана маса с флуидален характер на
транспорт. В тези случаи възникването на потока е

тясно преплетено с процеси на свлачища по стръмни склонове, характеризиращи се с присъствие на
почвен слой или повишено съдържание на глинести минерали. Канализираните дебрити се зараждат
в резултат на мобилизация или ремобилизация на
седиментен материал от поройни потоци, които са
ограничени в обхвата на ясно дефинирано речно
русло/канал. При наличие на неспоен материал, в
най-горните части на водосборите, тези процеси
протичат в тесни улеи или ерозионни канали (rills)
– Godt and Coe (2007).
Други естествени или антропогенни фактори
също оказват съществено влияние върху възможността за възникване на катастрофални потоци.
Такива са пожарите, които водят до силно нарастване на скоростите на ерозия и пиковите количества на транспортирания от реките материал (Tan,
1998). Смяната на земеползването, издълбаването
в стръмни склонове на пътища и обезлесяването
също са фактори, които могат да активират свлачищни процеси и оттам да осигурят материал за
дебритните потоци. Земетресенията не рядко водят до активиране на свлачища, които осигуряват
кластичен материал за потоците.

Акумулационни форми
Тъй като от гледна точка на риска най-съществена
е ролята на акумулацията на материал, геоморфоложкия израз на ерозията, причинена от дебритните потоци, няма да се разглежда. Тя най-вече води
до удълбаване и в по-малка степен разширяване на
речното корито. Това е също подценяван процес,
тъй като наскоро, основавайки се на абсолютни
датировки на алувиалните отложения, Eaton et al.
(2003) доказват доминиращата роля на катастрофалните потоци при ерозионното моделиране на
долинните системи в планинските райони.
Отлагането на материал от дебритните потоци се определя главно от промените в наклона
на склона и от морфологията на речните корита:
докато потоците остават ограничени в рамките на
добре оформено корито/ровина те запазват своята
скорост и могат да текат и при много малки наклони (Whipple, Dunne, 1992). Най-общо седиментацията се осъществява в три различни обстановки:
1) в самите речни долини, където става преминаването на потока; 2) в участъците където потоците
се вливат в долини от по-голям ред или 3) при изходищата на долините от планинските масиви се
оформят конуси (фиг. 1).
Обемите на отложения материал в първите две
обстановки е ограничен, най-вече поради факта,
че той е подложен на ремобилизация от по-късни
приливни събития. Морфоложки отложенията са
представени от различни по форма акумулации на
груб материал върху заливните тераси, като найчесто оформят „езици“, удъжени паралелно на
долината. Чести са случаите на формиране на вре87

Фиг. 1. Примерен модел на водосбор с проява на дебритни потоци
1 – индуцирани от свлачища места на възникване; 2 – издълбани от потоците части на долините; 3 – междинни
участъци на акумулация; 4 – поройни конуси
Fig. 1. Idealized sketch of watershed with debris flows
occurrences
1, landslide-induced slope failures – trigger zones of the flows;
2, errozional channels; 3, temporary accumulation places; 4, alluvial cones

менни баражи (debris dams), изградени от валуни
и дървесна маса. Тяхното разрушаване и асимилирането на материала от последващи потоци може
да има опустушителни последствия. Типични за
водосливите са малки конуси (side-valley alluvial
fans), в които често присъства голямо количество
органичен материал. С най-голямо значение са
акумулативните форми от клас 3. В англоезичната
литература се е наложил термина алувиални конуси, което е израз на разпознаването на речните
процеси като доминиращи в генезиса на конусите.
От друга страна е добре известно, че в голяма част
от случаите диференцирането между алувиални
от колувиални процеси е проблемно, и поради
това в изложението предпочитаме наложилия се в
България термин пороен конус.
Конусите са специфични морфоложки структури, разположени в подножието на позитивни земеповърхни форми и привързани към изходищата на
стръмни водосборни басейни. Тяхната геометрия е
директно повлияна от транспорта на седиментния
материал, който се осъществява от два типа пoтоци – дебритни и водни потоци (или комбинация
между тях). В зависимост от морфологията на потока, в участъците на акумулация водните потоци
се поделят на площни (sheetfloods) и канализирани (channelized). Установено е, че водните потоци
са с малък принос за изграждането на поройните
конуси: площните потоци са редки явления, чиито
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отложения обикновено са преработени, а канализираните потоци са площно ограничени към съществуващи или нови корита. Дебритните потоци,
които се състоят основно от пясък, чакъл и валуни
(Iverson, 1997), са основен източник на материал за
изграждането на поройните конуси (Costa, 1984).
В морфоложко отношение, отложенията от дебрити в конусите включват окрайни диги (levees) и
фронтални валове (terminal lobes – Wilford et al.,
2004), които се характеризират с много неравна
повърхност. Характеризират се с широк гранулометричен спектър и отложенията са масивни или
със слабо изразена сортировка (Pierson, 2005).
Често са матрикс-подържани с ориентировка на
дългите оси на кластите паралелно на посоката на
потока. Седиментоложките белези на дебритите
много често са променени от по-късни алувиални
процеси, факт който затруднява тяхното разпознаване (Hungr, 2005).
Мащабите на кватернерните поройни конуси са
впечатляващи и са в рязък контраст с малките количества теригенен материал, пренасян от реките
дори и в случаите на обичайни порои. В литера
турата са изложени добре мотивирани обяснения на
този проблем. На първо място, за районите от умерения климатичен пояс следва да се отчита влия
нието на кватернерните заледявания. Конкретни
изследвания на различни места по света показват
изключително висока активност на дебритните

потоци към края на последната ледникова епоха
(~10 000 г. B.P.) и съпътстващия ги бърз растеж на
поройните конуси (Junyan et al., 2006; Silhan, Panek,
2010). Редно е да се отбележи, че сходни идеи за
Златишкият грабен са изложени още преди 50 г. от
Мишев и др. (1962). На второ място, в литературата е широко застъпено мнението за доминиращата
роля на спорадични, но високомагнитудни събития, при формирането на поройните конуси (прим.
Lecce, 1990; Davies, McSaveney, 2008). Например
сеизмични събития може да доведат до мащабна
проява на свлачища и срутища, които да доставят
рахъл материал в долините и последващите порои
да генерират дебритни потоци. Макар това да са
ситуации с малка повтаряемост, генерираните отложения са със значителен обем.

провеждане на изкопни работи, особено в случаи
на слаба разкритост на отложенията), използване
на методи за датиране на фосилните потоци и не
на последно място – опит. Безспорно, за това са
нужни не малко финансови ресурси – прим. опасността, свързана с една поройно-конусна система
се оценява в рамките на десетки до стотици хиляди
US долари (Jakob, 2005).
Анализът на редица конкретни типови изследвания подсказва възможността за сравнително
бързо осъществяване на първата стъпка от анализа на опасността, свързана с дебритните потоци, а
именно, индентификацията на тези процеси. Такъв
предварителен анализ включва оценка на потенциално опасните геоморфоложки форми, седиментоложки анализ на фосилни и съвременни отложения
и морфометричен анализ на релефа.

Опасности, свързани с дебритните потоци
Спецификите на дебритните потоци ги характеризират като мощно и опасно явление, способно
да премества големи обеми материал и да унищожава инфраструктурата. Допълнително усложняващ фактор е непредсказуемостта на процесите
и техният неравновесен, пулсационен характер.
Поради високата степен на урбанизация и изградената инфраструктура, най-рискови са площите на
поройните конуси. Рисковете от разрушения нарастват значително ако се създадат предпоставки за
излизане на потока от руслото на долината/канала
(отблъскване на потока от коритото – avulsion of a
flow), случаи, възникващи най-вече на извивките
на потоците. Макар и редки, описвани са и редица
случаи на запречване на речни долини от дебритни потоци, събитие което води до опустошителни
наводнение (Dang et al., 2009).
Оценката на опасностите свързани с дебритните потоци е комплексна задача, изискваща добри
познания в редица области: кватернерна стратиграфия, седиментология, геоморфология, инженерна
геология, методи за абсолютно и относително датиране, почвена и скална механика, хидрогеология
и др. Несъмнено, това изисква оценката да се прави от екип. Към момента познанията за тези процеси в България са на съвсем базово ниво, докато
в страни с разработени стратегии за овладяване на
геоложкия риск вече се правят количествени оценки. Jakob (2005) дефинира и описва шест стъпки в
този процес: 1) разпознаване на опасността от дебритни потоци; 2) оценка на вероятността за повторение на събитията; 3) оценка на магнитудата
на фосилни потоци и техния интензитет; 4) изготвяне на честотно-магнитудна диаграма; 5) оценка
на магнитуда и интензитет на бъдещи събития;
6) разработване на карта на опасността. В резюмиран вид може да се каже, че първите две стъпки
дават една добра предварителна база за оценка на
потенциaлния риск. Пълният анализ изисква прилагането на количествени методи (често налагащи

Дебритните потоци в България –
слабо познат феномен
Данните за проява на фосилни и съвременни дебритни потоци в България са спорадични (Добрев,
1994). Причините за това са най-различни. На
първо място кватернерните процеси и отложения
са били винаги обект на изследване най-вече на
геоморфолози, хидрогеолози и инженер-геолози.
В резултат, в седиментоложко и хроностратиграфско отношение, плейстоцен-холоценските седименти са много слабо изучени. На второ място разглежданите процеси се характеризират със сравнително малка повтаряемост и тяхното въздействие
(особено сравнено със сеизмични прояви и големи
блокови свлачища) е относително лимитирано.
Проблемът с пороите и свързаните с тях потоци се разглежда и от редица автори, занимаващи се с борба с ерозията (Панов, 2000; Зъков,
2005). Въпреки положените за повече от един век
огромни усилия, все още в България има редица
терени, подложени на интензивна ерозия. Найзасегнати са южните склонове на Стара планина,
Източните Родопи и водосборите на Струма и
Места. Над 2000 са водосборите, характеризиращи се с пороен характер на оттока (Зъков, 2005).
Биолчев (1996, стр. 255) счита, че в България няма
директни наблюдения на дебритни потоци, но съобщава за факти, указващи тяхното присъствие (пороите Бадино – Кюстендилско, Трескавец – с. Бов).
Внимателният анализ на графичните документи
в цитираните по-горе работи обаче показва наличието на морфоложки и седиментоложки белези,
несъмнено показващи много по-широко присъствие на тези процеси, отколкото е разпознато от
авторите. Несъмнени случаи на дебритни потоци
се споменават за Казанлъшко (Манджуков, 1974,
стр. 12), за Карловско и Дупнишко (Зъков, 2005).
Слабо познати в геоложките среди са и работите на геоморфолози, където тези рискови явления
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са били обект на конкретно изследване. Гловня
(1958) описва резултатите от катастрофалното при
иждане на р. Благоевградска Бистрица от 1954 г.
и акцентира върху пораженията от дебритния поток по десния приток – р. Ковачевица. В обобщителна работа Вутков и Илиев (1958) подчертават
важността на явлението и като най-рискови райони посочват „голяма част от Източните Родопи,
южните склонове на Стара планина и някои райони от долното поречие на Струма и Места“.
Особено високия риск от тези процеси в обхвата на Задбалканските котловини се подчертава
и от изложените от Мишев и др. (1962) данни.
Детайлна документация на съвременни дебритни потоци от района, южно от Благоевград и за
Карловско, е направена от Кендерова (Кендерова,
1995; Кендерова, Василев, 1997).

Предварителен анализ на проблема
Редица данни насочват към идеята за много поширока проява на дебритните потоци, отколкото
е разпознато в литературата. На първо място това
са резултати от собствени наблюдения върху кватернерните седименти, върху редица геоморфоложки форми на съвременна акумулация, а също
и на внимателния анализ на обширна литературна
справка. В зависимост от позицията им, застрашените от дебритни потоци райони може да се поделят на три категории: 1) високопланински терени;
2) участъци в речните долини в планинските терени и 3) поройни конуси при изходищата на долините. Най-рискови за населението и за инфраструктурата са районите от категория три, като
поради въздействието си върху обществото, те са
и най-често разпознаваният рисков феномен.
Освен в населените нископланинските и околопланинските котловини, където проявата на
дебритните потоци е документирана поради нанесените щети, те са също особено типични и
за високите дялове на Рила, Пирин и Стара планина. Във високия височинен пояс се формират
специфични лавинно-дебритни улеи, по които се
свличат огромни обеми грубообломъчен материал. Тези феномени са отбелязани при геоложките картировки (прим. за Пирин – Славов и др.,
1968ф2, стр. 188). Предпоставка за възникването
им и сравнително високата им честота е наличие
то на обилен кластичен материал, получен при
интензивното мразово изветряне.

2
Славов, И., Т. Тодев, М. Тодева, Я. Миланова, А. Симеонов,
Т. Тодоров, В. Вълчев, Й. Воденичаров. 1968. Доклад върху геоло
гията на част от Северен Пирин и Разлошката котловина (гео
ложко картиране и търсене на полезни изкопаеми в М 1:25 000,
извършено през 1967 г.). София, Национален Геофонд, IV–221.
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Проява на дебритни потоци се установява сравнително често на редица места в речни долини,
където има условия за забавяне на течението или
в случаите, когато потокът излиза от тясно речно
корито. Този тип участъци може да се разглеждат
като „временни“ депа за отлагане на материал, които са с малко значение и представляват сравнително ограничен риск в планинските терени. Такива
отложения изграждат заливни речни тераси, малки
конуси на местата на вливане на притоци, а също
се срещат и в участъци на антропогенно повишен
ерозионен базис – прим. в близост до големи изкуствени водоеми (Табл. I, 1).
Поройните конуси са отдавна разпознати като
най-рисковият от гледна точка на дебритните потоци локалитети. Яранов (1960, стр. 211) прави
едно забележително коректно описание на този
феномен, разпознавайки тектонския контрол на
младите и съвременни разсядания и разнообразната геоморфология в обхвата на грабените. Днес
е добре известно, че съвременната геодинамика
в южните части на Балканите се доминира от екстензионни процеси. Съответно, повечето разломи
са с доминиращо разседна компонента и често са
разположени в подножията на планински масиви.
Висящите крила на разседите най-често са заети
от плейстоцен-холоценски алувиални и колувиални отложения, които в случаите на документирани
разломно-свързани размествания, осигурявят найточните репери за установяване повтаряемостта на

ТАБЛИЦА I

→

1. Резултати от проява на дебритен поток в коритото на
Сухата река в близост до устието ѝ в яз. Огняново.
Снимката е направена три години след катастрофалното
наводнение през 2005 г. Височината на разрушените бетонни баражи е ~2 m. Локация: 42.603360°, 23.738480°.
2. Наносен конус южно от мест. Баталовото, поглед към
юг. Източно от речното корито се разкрива съвременно
отложение от дебритен поток.
3. Отложения от дебритен поток, мест. Баталовото, южно
от гр. Разлог; 41.840428°, 23.392691°.
PLATE I
1. Debris flow deposit in the valley of Suhata River, close to
the artificial lake Ognyanovo. The picture is taken three
years after the catastrophic flood in 2005. The height of
the destructed concrete barrier is approx. 2 m. Coordinates:
42.603360°, 23.738480°.
2. Alluvial cone in the locality Batalovoto, view to south. A
fresh debris flow deposit is well defined to the east of the
valley.
3. Debris flow deposit in the locality Batalovoto (south of
Razlog, SW Bulgaria; 41.840428°, 23.392691°).

ТАБЛИЦА I

PLATE I

91

92

Fig. 2. Position of most prominent alluvial cones in the hanging wall of normal fault systems in Southern Bulgaria

Фиг. 2. Схематична карта на разпространението на по-важните поройни конуси в Южна България

сеизмичните събития. Именно за тези локалитети
са особено типични поройните конуси (фиг. 2). От
друга страна, изследването на младите отложения е част от анализа на съвременната тектоника.
Детайлната оценка на тектонската геоморфология (Burbank, Anderson, 2001; Bull, 2007) е важна
за изучаването на активната тектоника и включва
както наблюдения на геоморфните форми, така и
прилагането на количествени морфометрични методи. Какво отношение има това към дебритните
потоци? Връзката се основава на тясната пространствена привързаност на процесите и в голяма степен общата методология (картиране на отложенията, техния седиментоложки анализ, количествена
оценка на релефа), прилагана за изучаването им.
По този начин, при работата върху младите разломявания в подножията на планините, в последните
десетина години събрахме изобилен материал, документиращ проявата на дебритните потоци през
Холоцена и в наши дни.
Несъмнено формирането на поройните конуси е
резултат от сумарната роля на различните водни потоци, а в чести случаи са подхранвани и от склонови
отложения. Същественият принос на дебритните потоци в седиментния бюджет на конусите става ясен
от седиментоложкия анализ на груботеригенните
отложения. Примери за това може да се дадат много,
като един от най-ясните е от Разложката котловина,
където на базата на дистанционни и теренни наблюдения стана възможно да се документира проявата
на съвременен дебритен поток. Тектонската геоморфология в северозточните склонове на Пирин се определя от разседните движения по Пределския разлом (Яранов, 1960), а приноса на дебритните потоци
за оформянето на поройните конуси е вече отбелязан от Ganas et al. (2005). При анализ на сателитни изображения от Google Earth попаднахме на езикоподобно отложение, добре дефинируемо в апикалната
част на конуса на приток на р. Бяла (Табл. I, 2). То
може да се опише като окрайна дига (lateral leeve)
дълга 230 m и широка 10–20 m, като за наскорошния
характер на проявата на дебритния поток се съди
по ярките фототонове на отложенията. Теренната
проверка показа, че формата на отложението представлява асиметричен вал, по-стръмен към речната
долина и с полегат склон към по-старите отложения
на конуса. В апикалните части на конуса речното
корито е всечено на около 3–4 m в поройния конус
(Табл. I, 3). Окрайната дига се разполага върху повърхността на конуса (т. е. 3–4 m над речното корито) и е изградена от типични диамиктони.
В края на този кратък обзор е важно да се отбележи, че проявата на дебритните потоци не е ограничена само в конусите, привързани към разседно-предопределени склонове (т.е. показаните на
фиг. 2). Те са документирани в редица други локалитети (прим. Кендерова, Василев, 1997; Добрев,
Георгиева, 2010) и имат значително по-малък геоморфоложки израз.

Примерно изследване в обхвата
на Златишкия грабен
Златишкият грабен, разположен между с. Буново
(източно от рида Гълъбец) и рида Козница е удъл
жен в субекваториално направление с по-тясна
западна и по-широка източна част (фиг. 3). Дъл
жината му е 35 km. Ширината му варира от 5 km
по меридиана на с. Антон, 5,3 km по меридиана на
гр. Златица, 6,5 km по меридиана на с. Чавдар и
2,5 km по меридиана при с. Буново. Характеризира
се със сложна геометрия и силно разчленено дъно
в окрайните части. Северният борд е маркиран от
разседна система, чието трасиране, с изключение
на малък участък СЗ от с. Антон, е безпроблемно.
Разседно-предопределеният склон е много ясен и
планинският фронт се отделя лесно на сателитни изображения и цифровите модели на релефа.
Южният склон на Златишка Стара планина се отводнява от гъста речна система, като формата на
басейните в план и разрез индикират сравнително висока тектонска активност. В подножието на
планината реките оформят система от поройни
конуси, чиито върхове (apexes) са разположени на
пресечницата на долините със следата на разседа.
Разположените между речните долини хребети
оформят стръмни, паралелни на разседа склонове,
на места имащи характер на деградирани фацети.
В тяхното подножие са оформени колувиални конуси (или смесени колувиално-алувиални), които
встрани се смесват с алувиалните седименти. Тези
форми и млади отложения са детайлно картирани
(Връблянски и др., 1958ф3) и проучени от Мишев
и др. (1962).
Литоложкият спектър на скалите от лежащия
блок на разседната структура е изключително
пъстър (фиг. 4). На широки площи се разкриват
нискометаморфните метаседименти на долнопалеозойския филитоиден комплекс. Много често
върху тези скали се развиват плитки свлачища
или се оформят опророени, продрани от гъсто
разположени ровини терени (прим. северно от
гр. Пирдоп). Северозападно от с. Челопеч се разкрива едноименната горнокредна структура, изградена от вулканогенно-теригенни материали. Това
са едни от най-слабите литоложки разновидности,
най-вече поради често проявените катакластична
преработка и хидротермални изменения. Големи
площи се изграждат и от къснохерцински гранитоиди, които в обхвата на крехките тектонски зони

3
Връблянски, Б., Е. Динева, М. Георгиева, К. Бодуров, С. По
пов, Ц. Цанков, Д. Чунев, С. Тонев, К. Колчева, П. Коприварова.
1958. Доклад за геоложкото картиране на южните склонове
на Етрополска Стара планина, североизточните склонове на
Ихтиманска Средна гора и западните окрайнини на Същинска
Средна гора. София, Национален Геофонд МОСВ, ІV–86.

93

94

Fig. 3. The trace of the master normal fault system, mapped faults and defined lineaments in the Zlatitsa graben
Main watersheds from the southern slope of Stara planina are defined on the basis of Digital elevation model (cell size 30 m). The numbers show the geometrical segments of the normal fault
zone: 1, western; 2, central; 3, eastern.

Фиг. 3. Карта на разседната система, картираните разломи и отделените линеаменти в обхвата на Златишкия грабен
Показани са главните водосбори, отводняващи южния склон на Стара планина, генерирани от ЦМР с клетка 30 m. С цифри в кръгчета са означени отделените геометрични сегменти на разседната зона: 1 – западен; 2 – централен; 3 – източен.
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Fig. 4. Geological map of the Zlatitsa graben and surrounding territories (based on Антонов et al., 2010 and own data)
1, sediments (Quaternary); 2, sediments (Upper Cretaceous); 3, volcanics (Upper Cretaceous); 4, sediments (Jurassic–Creraceous); 5, sediments (Perm–Triassic); 6, Granitoids (Carboniferous–
Triassic); 7, Karlovo-Ribaritsa foliated granites (Carboniferous); 8, Phyllite complex (Paleozoic); 9, Central Srednogorie High-grade metamorphic complex; 10, Brittle-ductile shear zone; 11,
Thrust/reverse fault; 12, Normal fault; 13, Ductile shear zone; 14, Fault
A, Vezhen pluton; B, Anton and Klisura granites

Фиг. 4. Геоложка карта на Златишкия грабен и съседните територии (модифицирана по Антонов и др., 2010)
1 – седименти (Кватернер); 2 – седименти (Горна Креда); 3 – вулканити (Горна Креда); 4 – седименти (Юра–Креда); 5– седименти (Перм–Триас); 6 – гранитоиди (Карбон–Триас);
7 – Карловско-Рибаришки фолиирани гранити (Карбон); 8 – Филитен комплекс (Палеозой); 9 – Високометамофен комплекс на Централното Средногорие; 10 – крехко-пластична
зона на срязване; 11 – навлак/възсед; 12 – разсед; 13 – пластична зона на срязване; 14 – разлом
A – Веженски плутон; B – Антонски и Клисурски гранити

(Джемински възсед, разседната зона в основата на
южния Старопланински склон) са раздробени и
подложени на бърза ерозия.
Тектонско-геоморфоложките специфики на
Златишкия грабен, като: 1) присъствие на кватернерна или дори съвременно активна разседна зона; 2) силно разчленен планински склон, на
много места с наклон >27°; 3) присъствието на
шлейф от млади седименти в дъното на грабена;
и др., насочват към възможността за честата проява на поройни явления. Нещо повече, конкретни
данни за случаи на дебритни потоци в обхвата на
грабена излагат Мишев и др. (1962). Описани са
два случая (в края на XIX век и през 1929 г.) на
катастрофални явления в района на с. Антон, довели до разрушаването на постройки. Според този
колектив в района на с. Антон и на изток от него
в речните долини често се формират такива потоци, които след преминаването на разседната зона
оформят съвременни наносни конуси. Всичко това
мотивира нашето изследване, което се предшества
от няколкогодишна работа по синметаморфната,
Алпийската и съвременна тектоника в областта.
Целите ни са: 1) дефиниране генезиса на седиментите, на базата на седиментоложки анализ на отложения от поройните конуси; 2) оценка на местата на съвременна аградация в обхвата на грабена;
3) дефиниране на рискови водосбори на базата
на оценка на наличието на подхранващ материал;
4) предварителна оценка на риска, основана на количествен морфометричен анализ.

на наклона на склоновете и трасиране на линеаменти във вътрешността на грабена, които може
да са от значение за локализацията на местата на
съвременна акумулация на речен материал.
Важна част от работата бе посветена на дистанционните методи – работа със сателитни и аерофото снимки, последните достъпни чрез сайта на
МРРБ (http://212.122.182.101/MRRB/). Внимателно
бяха анализирани детайлните сателитни снимки
(размери на клетка ~1 m; изображения от сензорите на Ikonos, QuickBird), достъпни в уеб-базираната картографска услуга на Google. Чрез използване на двумерен или тримерен изглед в средата на
GoogleEarth бе направен опит за дешифриране на
редица обекти: 1) съвременни области на акумулация в обхвата на речните корита – дефинируеми по
липсата на растителност и светлите фототонове;
2) геометрията на речната мрежа в обхвата на поройните конуси; 3) отделяне на ровини и долове,
разположени в близост с разседната повърхнина,
които могат да генерират локални дебритни потоци (прим. Dorn, 2010); 4) картиране на по-малки
и трудно доловими поройни и колувиални конуси; 5) опороени и скалисти склонове, източник на
материал за дебритни потоци. Най-интересните
от установените обекти са дигитализирани в kml
формат, а впоследствие експортирани към ГИС и
GPS приемник. Теренната работа включваше проверка на именно такива предварително подбрани
локалитети.

Методика на изследването

Седиментоложки анализ на отложения
от поройните конуси

На базата на съществуващи геоложки и топографски карти в средата на ArcGIS бе създаденa
пространствена база данни в координатна система
UTM зона 35 N. След дигитализиране на топографска карта в М 1:50 000 бе получен цифров модел
на релефа (ЦМР) за територията на целия грабен
с размер на клетката 30 m. За източната част на
грабена, за която има отбелязано присъствие на
дебритни потоци, бе дигитализирана топографска
основа в М 1:25 000, на чиято основа бе генериран
ЦМР с клетка 15 m. С помощта на модула Hydro
tools цифровите модели са хидроложки коригирани и са дефинирани главните водосбори в южното
подножие на Стара планина. Най-долната точка
на всеки водосбор съвпада с върха (апекса) на поройния конус, а в случаите когато конусите не са
ясно дефинируеми, тя се поставя на пресечницата
на водосбора с разседната зона. За водосборите в
обхвата на детайлния ЦМР са калкулирани морфометрични параметри, имащи значение за риска
от дебритни потоци (отношение на Melton, дължина на водосбора, хипсометричен интервал, релеф: Jackson et al., 1987; Wilford et al., 2004; Welsh,
Davies, 2011). ЦМР също са използвани за оценка

Характерна особеност на поройните конуси в
Златишкият грабен е всичането на реките в горните им части, разположени в близост до разседната зона. Тази особеност е отбелязана коректно
от Мишев и др. (1962). Всичането е обикновено
2–5 m, но на места достига ~8–10 m. Въпреки това,
поради буйната растителност, разкритостта не
е добра. Най-добър профил през отложенията на
поройните конуси бе наблюдаван в долината на
р. Киселкьойска, западно от с. Църквище, където
речната долина е всечена на 2–3 m в неспоени чакъли и пясъци. По протежение на ~300 m се установяват отложения от поне три фосилни дебритни
потока със сходни, но и различаващи се характеристики. Сходствата са в почти липсващата сортировка, слабата споеност и почти липсващите текстури, с изключение на неясно изразената инверсна
градация. Макар и по-рядко се наблюдава отслояване в „по-бързите“ части на потока (traction carpet),
маркирани от слоеве с по-едри класти в рамките на
отложения от едно събитие. Това индикира транспорт на големи количества едрокластичен материал с голяма скорост на кратки разстояния и механизъм на „замръзване“ (freezing mechanism) при
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бърза загуба на скорост след излизане от устията
на долините при планинския фронт. Различията са
основно в съотношението класти/матрикс, но при
преобладаване на отложения от класт-поддържани
потоци, макар че се наблюдават и матрикс-поддържани, което не е характерно за континенталните дебритни потоци. Различия се установяват и
в морфологията (архитектурата) на отложенията
– някои имат характеристики на фронтални валове, други – на врязани в по-стари седименти (канал-изпълващи), а трети – на „разпръстяване“ (bird
step). Главното затруднение е установяването на
посоката на палеотранспорт – липсата на имбрикации, коса слоестост и неяснота по отношение на
ориентировката на наблюдавания срез. Това важи
особено за реките, които променят посоката си
след устието при планинския фронт.
Интересен е и анализът на кластовата литология, особено в случая при детайлно изучен район.
На ~400 m на север от устието на речната долина
се намира пластичната зона на срязване Стъргел–
Болуваня, която разделя високо- от нискометаморфен комплекс и освен милонити е наситена с
аплитоидни жили и габрови тела. На юг от зоната се разкриват монотонните гранат-съдържащи
мусковитови гнайси, а на север – метаседименти,
метаморфозирани в зеленошистен фациес, с редки
диабазови лещи, изграждащи почти изцяло южния
склон на планината. И от двете страни на зоната се
установяват тела от диорити с дебелина до няколко десетки метра и къснокредна възраст.
В един от най-представителните разрези на фосилен дебритен поток (Табл. II, 1) ясно се вижда
преобладаването на късове от аплити, габра, диабази и диорити с матрикс основно от зелени шисти
и по-рядко от гнайси. Големината на кластите (10–
40 cm) ясно индикира високата хидродинамика на
потока, транспортирал тежките диабазови късове
минимум на 1 km и включил в долните, почти хоризонтални части на долината, класти от скалите
в зоната на срязване. Липсата на по-голямо количество теригенен материал от гнайсите може да се
обясни с по-малкото им относително тегло и отнасянето им от по-малко интензивни потоци. При
по-детайлен анализ, дори само на това разкритие,
могат да се отделят отложения от 5 типа потоци,
в зависимост от техния интензитет, респективно
количеството, литологията и гранулометрията на
реседиментирания материал. Най-интензивните
класт-поддържани с размер на късовете >10 cm,
по-слаби, също класт поддържани, но с размери на
късовете от 5–10 cm (на снимката – малък врязан
канал в централните горни части на разкритието),
умерени по интензитет класт- до матрикс поддържани потоци с късове главно от зелени шисти и
по диабази с размери до 5 cm (най-горните части на разкритието), слаби по интензитет потоци,
транспортиращи материал като предишните, но с
по-фина гранулометрия и най-слабо интензивни

потоци, преотлагащи най-фин териген с преобладаване на материал от гнайсите и отлагащи слоеве
с дебелина до 3–5 cm, наситени на бяла слюда и
индикиращи кратък транспорт и по-честа проява.

Оценка на местата на съвременна
аградация
В зависимост от позицията може да се отделят
локалитети в обхвата на водосборите (т.е. над разседната зона) и локалитети в обхвата на поройните
конуси.
В обхвата на водосборите се установяват различни по обем груботеригенни отложения, които в
малко случаи са достатъчно добре разкрити, за да
е възможно изучаването им в разрез. Привързани
са към по-големите водосбори, като липсват в късите каньоновидни долини. Обикновено оформят
удължени заливни тераси, конусоподобни – шлейфови форми на местата на сливането на притоци и
също запълват напълно утайниците зад баражите
в долните участъци на долините. За всички тези
отложения е характерно срещането на ръбати или
слабо заоблени скални блокове с размери десетки
дециметри – рядко 1–2 m. Най-големите отложения от този тип са конусоподобните форми в долините на р. Киселкьойска (42.7448, N, 24.0951 E) и
Корудере (42.739, N, 24. 1439 E) .
Локализирането на участъците на съвременно
отлагане на материал в обхвата на поройните конуси е базирано на използването на дистанционните методи, като регистрираните локалитети са
проверени при теренната работа. Интригува фак
тът, че тези отложения са рядко срещани и малки
по обем. Представени са от високи 20–50 cm „езици“ и високи до 2–3 m диги, разположени във всечените в поройните конуси речни долини. Тези
форми се отделят по липсата на растителност по
тях и може да се предположи, че са формирани
в последните няколко години. Трудно може да
се установят достоверни критерии, според които
затревените и залесени форми да се датират относително (т.е. не може да се оцени дали те са на 10,
100 или 1000 години).
В някои случаи (долината на р. Киселкьойска,
западно от с. Църквище; долината на р. Еленска,
западно от с. Антон) местата на съвременна акумулация са разположени в близост до разпознати
при изследването на сателитните снимки и ЦМР
линеаментни зони (Табл. II, 2). Тези линеаменти са
дефинирани на базата на геоморфоложки форми,
линейната подредба на обекти, особеностите на
дренажната система и др. За някои от тях може да
се предполага, че представляват разломявания във
вътрешността на грабена (разсядания, синтетични на главната разседна зона). В повечето случаи
поради силната антропогенна намеса, без прилагането на геофизични и палеосеизмични методи,
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ТАБЛИЦА II

присъствието на разломно нарушение не може да
се докаже. Също така е възможно седиментацията
в тези участъци да се контролира от намаляването
на наклона на повърхността на конусите и от там
на речното корито (прим. западно от с. Антон: от
3–5° до 2°; при с. Църквище: от 4–6° до 2–3°).
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PLATE II

Съществуването на съвременни поройни конуси, пространствено свързани с планинския фронт
(разседната зона), не се потвърди както в резултат
от дистанционните наблюдения, така и при теренната проверка. Според Мишев и др. (1962) такива
конуси са особено типични за района на изток от

→

ТАБЛИЦА II
1. Всичане на съвременното речно корито в алувиалния конус на р. Киселкьойска, ЮЗ от с. Църквище. Разрезът на алувиалните седименти се доминира от грубокъсов материал, отложен от кално-каменни потоци.
2. Локалитет на съвременно отлагане на груб материал от дебритни потоци. Характеризира се с неправилна геометрия и
заема заравнена част от речната долина. Непосредствено на север от пункта се долавя силно деградирал ескарп – възможен индикатор за синтетично разсядане във вътрешността на грабена. Поглед към север, долината на р. Киселкьойска,
ЮЗ от с. Църквище.
PLATE II
1. Incision of the river into the alluvial cone deposits of Kiselkyoyska River, SW of Tsarkvishte village. The sediments are predominantly coarse-grained debris flows deposits.
2. An example of young course grained sediments with complex geometry that is deposited on the bottom of the river valley.
Immediately north from this site, a highly eroded fault scarp is traced that possibly indicate existence of normal faults within the
graben. Look to the north, valley of Kiselkyoyska River, SW of Tsarkvishte village.

с. Антон. По тези места съществуват белези (присъствие на ръбати едрокъсови валуни и незалесени млади отложения) за съвременна акумулация,
но нейният интензитет не е бил достатъчен за
да се генерират земеповърхни форми от типа на
конусите.

Оценка на наличието на подхранващ
материал във водосборите от южния
склон на Стара планина
Теренните изследвания показват силно вариращи
източници на подхранващ материал. В едни случаи те са свързани с линейно удължени тектонски
зони, които имат локално значение. По-често се
обуславят от физико-механичните специфики на
скалите и могат да се дефинират площи с по-голяма
генерираща способност на кластичен материал.
Най-податливи на ерозия за силно тектонизираните и често хидротермално променени скали в
обхвата на Челопешката структура. В този участък,
може да се очаква обилно присъствие на неспоен
материал в долинната система.
На широки площи южните склонове на Зла
тишка Стара планина са изградени от филитизи
рани алевролити и аргилити. Въпреки честите
метрови и декаметрови гънки, в този нискостепенен комплекс доминират наклони на фолиацията
към юг. В участъците, където фолиацията е паралелна на наклона на склона се формират свлачища, които „доставят“ свеж теригенен материал в
речните корита.
Не на последно място е важно да се отбележи,
че на места по речните долини има неспоени отло-

жения от по-ранни дебритни и водни потоци, които при благоприятни условия лесно могат да бъдат
ремобилизирани и транспортирани от водния поток. Те са особено чести при водосливите на по-големите реки (прим. р. Киселкьойска, р. Кору дере
и др.), където оформят конуси или езици, а също се
срещат и като заливни тераси в долините.

Количествен морфометричен анализ
Извършен е на базата на детайлния ЦМР за източната част на грабена, в който попадат 15 по-големи
водосбора (фиг. 5). Допълнително са калкулирани
параметрите и за три водосбора, попадащи в найзападната част на Карловския грабен (табл. 1).
Релефът на водосбора (Hb) представлява разликата между най-високата и най-ниската точка в
даден водосбор. Дава представа за относителните
превишения и оттам за ерозионния потенциал.
Редица конкретни изследвания са показали, че
отношението на Мелтън (R = Hb/√Ab, където Hb
е релефа на водосбора, а Ab е площта на басейна;
Melton, 1965), което дава информация за наклона
на склоновете в даден водосбор, е един от най-информативните индекси за оценка на възможността
от проява на дебритни потоци. Според Welsh and
Davies (2011), водосборите, характеризиращи се с
индекс на Мелтън над 0,5 са потенциално опасни
за генериране на дебритни потоци.
Хипсометричният интеграл (Hi = средна височина–минимална височина/максимална височина–минимална височина) е индекс, най-често
използван за оценка на тектонската позиция на
водосбори: при индекси >0,6 се счита че обстановката е активна (Riquelme et al., 2003). Също така
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Fig. 5. NW-illuminated digital elevation model of eastern part of Zlatitsa graben showing the areal extent of the detailed Digital elevation model
The numbers correspond to the studied watersheds: between watersheds 15 and 16 is the ridge Koznitsa (the eastern border of the graben) and watershed 16–18 are part of the the Karlovo
graben river (drainage) system

Фиг. 5. Осветен от северозапад цифров модел на релефа на източната част на грабена, показващ площта, обхваната от детайлния ЦМР
С цифри са означени номерата на водосборите: между 15-ти и 16-ти водосбор е прага Козница, като водосбори 16–18 се оттичат към Карловския грабен

Таблица 1
Морфометрични параметри за водосборите, показани на фиг. 5
Table 1
Quantitative data for the watersheds shown on Fig. 5
Номер на
водосбора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Релеф
(Hb)

Отношение на
Мелтън (R)

HI

Дължина на
водосбора

1215
1138
1003
1027
1105
1107
1058
1027
1082
849
943
1163
456
508
602
801
1048
1283

0,72
0,56
1,17
0,78
0,65
0,57
0,79
0,76
0,56
0,89
0,80
0,34
0,96
0,61
0,46
0,51
0,63
0,55

0,50
0,72
0,54
0,51
0,67
0,52
0,54
0,55
0,62
0,51
0,56
0,52
0,65
0,56
0,58
0,58
0,51
0,56

3960
4080
2900
2860
3700
3300
3260
3060
3510
2240
2730
5300
1280
1380
2260
3055
4550
5580

индексът дава информация за потенциалния обем
на подложените на денудация скали: високите
стойности на интеграла показват голям ерозионен
потенциал (Bishop et al., 2002).
Друг използван параметър е дължината на во
досбора – разстояние по права линия от апекса на
конуса до най-отдалечената точка във водосбора.
Според анализа на Wilford et al. (2004), водосборите с дължина <2,7 km са потенциални места за
възникване на дебритни потоци.

Обсъждане на резултатите
Разломно-предопределеното издигане на Стара
планина, стръмните склонове и присъствието на
обилен кластичен материал са благоприятните
предпоставки за действието на дебритните потоци като ефективен ерозионен и акумулационен
фактор. Анализът на разритията във всечените
долини показва, че дебритните потоци са играли
важна роля в изграждането на поройните конуси.
Тяхната съвременна проява също не буди съмнение, макар и да не се потвърди изложеното мнение
за съществуването на съвременни поройни конуси
в източната част на грабена (Мишев и др., 1962).
Проявата на свлачищни процеси и присъствието
на лесно податливи на ерозията скали във голяма

част от изучените водосбори води до ефективно
„захранване“ на речните долини с рахъл кластичен
материал. В този аспект сегменти на някои от долините може да се разглеждат като транспортнолимитирани (Jakob, 2005) и следователно проявата
на дебритни потоци в случаи на проливни дъждове
е много вероятна.
Резултатите от морфометричния анализ потвърждават съществуването на риск от дебритни
потоци в източната част на грабена. Получените
параметри потвърждават изказаните по-рано мнения (Wilford et al., 2004; Welsh, Davies, 2011), че
отношението на Мелтън е най-информативният показател. Именно водосборите на север от
с. Антон се характеризират с едни от най-високите показатели. Данните за стойностите на хипсометричния интервал показват доминираща обстановка на повишена тектонска активност и недостигането на равновесен профил на реките. Тъй
като показателите са силно зависими от размера на
водосборите, с най-високи показатели са малките
по площ долини. Следователно може да се предположи, че риск от проява на дебритни потоци
има и в обхвата на по-малките водосбори, които
не са разглеждани в настоящето изследване. Като
цяло, създаването на ЦМР и морфометричния анализ подсказват възможността за осъществяването
на интегрирано изследване на риска от дебритни
101

потоци и сеизмичния риск (чрез оценка на количествената тектонска геоморфология).
Един от интересните резултати от изследването е локализацията на местата на съвременна
акумулация. Според класическите модели на поройните конуси, седиментацията се осъществява след т.нар. пресечна точка – мястото, където
потокът се разлива по повърхността на конуса. В
конкретния случай, поради антропогенна намеса
(корекции на речни корита) свободно разливане
не се наблюдава. Освен локалните акумулации в
хипсометрични нива под пресечната точка, наблюдавани са и ясни случаи на аградация в участъците, където долината е всечена в по-стари отложения на поройния конус.
Именно поради антропогенната намеса е много трудно да се оцени един от аспектите на риска в
обстановките на поройните конуси – класифицирането на повърхнините на конусите на активни и
неактивни. В голямата част от случаите, поройните конуси са наставени форми и само най-младите, обикновено най-ниско разположени участъци,
са подложени на аградация и случаи на отблъскване на потока (stream avulsions). Тези явления
са особено типични при високи скорости на седиментация (Bryant et al., 1995). Съдейки по обемите на съвременните отложения, изследваният
случай се характеризира със сравнително ниски
скорости на седиментация. Възможно е, причина за това да са сравнително бавните скорости
на екстензия в района, факт който се потвърждава от непубликувани данни за геоморфоложкия
строеж и тектонската геоморфология. Не бива да
се забравя и ролята на баражите, изградени след
1950 г. при строежа на яз. Тополница (Панов, 2000,
стр. 108), които действат като ефективен утайник
на кластичния материал.
Оценката на скоростта на седиментация е много важен въпрос, който също има пряко отношение към един от важните аспекти в оценката на
риска – определяне на честотата/повтаряемостта
на катастрофалните събития. Тук освен прецизните седиментоложки данни, целящи дефиниране на
основните аградационни събития, са необходими
и стъпки за абсолютно датиране на отложенията
от поройните конуси. Към момента такива данни
напълно липсват, и съответно, всички опити за
относително хроностратиграфиране, са напълно
умозрителни.
Необходимо е да се отбележи, че редица от
противоерозионните мерки (баражите по речните
долини) и дейностите по коригирането на речните корита в значителна степен намаляват риска от
разрушения и жертви. Също така, тъй като в горните си части поройните конуси са разчленени и
речната мрежа е всечена, опасните случаи на отблъскване на потока са невъзможни. Разумна превенция е да се следи застрояването около малките
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реки, а също и да се вземат мерки за оформяне на
коритата на потоците, пресичащи вилните зони
около Златица и Пирдоп.

Заключение
Считаме, че дебритните потоци са един от найслабо документираните и изучени елементи от
геоложкия риск на територията на България.
Изложените данни и примерното изследване в
района на Златишкият грабен ясно показват, че
документирането на процесите и първоначалният
анализ на вероятността за тяхната бъдеща проява
се осъществява сравнително бързо и не изисква
значителни ресурси. Всички резултати, както от
лабораторния морфометричен анализ и дешифриране на сателитни изображения, така и теренната
проверка, показаха потенциалния риск от възникване на дебритни потоци в обхвата на грабена.
Този тип процеси са били доминиращ фактор за
изграждането на съвременните геоморфни форми
в обхвата на грабена – поройните конуси. Тяхното
по-задълбочено изучаване изисква мултидисциплинарен подход и следователно координирането
на усилията на специалисти от различни направления. Това сравнително спорадично природно
явление е разпознато като един от най-рисковите
процеси в планинските райони на Европа и съотвено в последните години е обект на финансирани по линия на научните програми на ЕС проекти (IMPRINTS – Improving preparedness and risk
management for flash floods and debris flow events;
DAMOCLES – Debris fall assessment in mountain
catchemnts for local end-users; PARAMOUNT –
Imrroved accessibility: Reliability and security of
Alpine transport infrastructure related to mountainous
hazards in a changing climate). Поради липсата на
финансиране, изоставането ни в това направление
вероятно ще се задълбочи. Може би трябва да преживеем поройни прииждания, подобни на тези през
2005–2006 г. (с оценка на щетите ~2 млрд. лева –
Зъков, 2007), за да се осъзнае необходимостта от
разработки в областта на катастрофалните водни
потоци. Остава да се надяваме, че междувременно чрез финансирането на чуждестранни колеги
(аналогично на подобни изследвания на сеизмичния риск в България), ще бъдат направени първите, крайно необходими стъпки към абсолютното
хроностратиграфиране на алувиално-колувиалния
Плейстоцен–Холоцен по нашите земи.
Благодарности: Изследването е частично финансирано от проект 3/2011 г. на научния фонд
към СУ „Св. Климент Охридски“. Обсъждането на
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