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Abstract. The present study reveals the results of granulometric analyses of the Neoeuxinian terrace sands formed during the 
Holocene marine transgression after the end of the Würm glaciation. These sands have attracted public attention after TV reportage for 
dune development in camping “South” between Kiten and Lozenets. The present data are in contradiction with the official report of the 
interdepartmental expert group of the Ministry of environment and water and Ministry of regional development, declaring the sands of 
camping “South” as dunes. The granulometric analyses of several samples from the area showed that the dominant sand-sized fraction is 
over 80%. The modern beach sands show up to 56% carbonate content, due to the continuous enrichment of shell detritus. Most of the 
samples from camping “South” area are of very low carbonate content (20–33%), which is significantly less than the carbonate content of 
dunes, south of the camping. The insoluble residue, that exceeds 70% in two samples, is represented mainly of leucocratic minerals (quartz 
and feldspars) constituting up to 62% of the total amount including lithoclasts. The rest of the insoluble residue (up to 38%) is composed 
of heavy minerals – epidote, amphibole, magnetite, limonite and others derived by denudation of the underlying Upper Cretaceous pyro-
clastic rocks. The lack of internal structures characteristic of the dunes, in combination with the low carbonate content and high amount of 
heavy minerals, derived directly from the volcanic basement, are an evidence of beach origin in situ of the sands in camping “South” area.
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Резюме. Настоящата статия представя резултатите от гранулометричните анализи на пясъците от Новочерноморската тера-
са, образувани по време на холоценската морска трансгресия след Вюрмското заледяване. Тези пясъци привлякоха общественото 
внимание след телевизионен репортаж за застрояване на дюни в къмпинг „Юг“, между Китен и Лозенец. Представените данни 
противоречат на официалния доклад на междуведомствената експертна група на Министерството на околната среда и водите и 
Министерството на регионалното развитие, определили пясъците от къмпинг „Юг“ като дюни. Гранулометричните анализи на 
няколко проби от пясъците в площта показаха, че доминиращата аренитна фракция е >80%. Съвременните плажни пясъци показ-
ват до 56% карбонатно съдържание, дължащо се на непрекъснатото набогатяване с черупчест детритус. Повечето от пробите от 
района на къмпинг „Юг“ са с много ниско карбонатно съдържание (20–33%), което е значително под карбонатното съдържание 
в дюните южно от къмпинга. Неразтворимият компонент, който в два от образците превишава 70%, е представен главно от лев-
кократни минерали (кварц и фелдшпати), които са до 62% от общото количество, включително литокластите. Останалата част 
от неразтворимия компонент (до 38%) е представена от тежки минерали – епидот, амфибол, магнетит, лимонит и др., получени 
от денудацията на подстилащите ги горнокредни пирокластити. Липсата на характерни за дюните вътрешни текстури, ниското 
карбонатно съдържание и високото количество на тежки минерали, с които са подхранвани директно от вулканската подложка, 
са доказателство за плажен произход in situ на пясъците от къмпинг „Юг“. 

Ключови думи: плажни пясъци, Новочерноморска тераса, къмпинг „Юг“.

Въведение

По време на масовото застрояване на българско-
то Черноморие през 90-те години на миналия и 
началото на настоящия век, въпросът за дюните 
придоби изключителна актуалност. Той бе използ-
ван от природозащитните организации за привли-
чане на общественото внимание върху опазване-
то на околната среда в крайбрежните региони и 

ограничаването на човешкото въздействие върху 
крехките биоценози, свързани с пясъчната ивица. 
При съставянето на Регистъра и кадастъра на гео-
ложките феномени в България бяха включени и 
дюнни образувания, обявени за природни забеле-
жителности през 70-те и 80-те години на миналия 
век. За съжаление новите предложения, направе-
ни в заключителния вариант на Регистъра, не бяха 
реализирани, а опитът на МОСВ да разработи на-
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ционален парк „Българско Черноморие“ очаквано 
не намери подкрепа на публичните обсъждания в 
черноморските градове. В същото време основа-
телното недоволство от презастрояването на край-
брежната ивица прерастна в истерична кампания 
срещу подобряването на туристическата инфра-
структура. Пясъците по плажната ивица започна-
ха масово да се обявяват за дюни от хора, които 
нямат нищо общо с геологията: еколози, биолози, 
археолози, политолози, журналисти, поети, писа-
тели, музиканти и филмови дейци. С течение на 
времето добрите намерения за опазването на гео-
ложките феномени, исторически свързани с кул-
турното наследство на люлката на европейската 
цивилизация – Черноморското крайбрежие, бяха 
подменени с показна и лицемерна заинтересова-
ност за околната среда. Вместо да бъде потърсено 
мнението на експерти-геолози, които да обяснят 
на заинтересованите страни и на обществото, че не 
всички пясъци са дюни и не всички дюни предста-
вляват геоложко наследство, отговорните фактори 
допуснаха т. нар. „екозащитници“ да противопос-
тавят своите безсмислени проекти за преброява-

не на делфините или на лебедите на стратегията 
за развитие на крайбрежните региони. Стигна се 
дори до парадокса те да определят режима на ра-
бота в Поморийските солници, където от 7000 г. 
се практикува древната анхиалска технология за 
извличане на морска сол, превърнала се в немате-
риално културно наследство на Бургаския регион. 

Пясъците от къмпинг „Юг“ не бяха подминати 
от истерията за „спасяване на околната среда“ и 
„опазване на природата за бъдещите поколения“. 
Това е един от безбройните примери за нечис-
та употреба на тази чувствителна за обществото 
тема за съмнителни природозащитни инициативи. 
Къмпинг „Юг“ и плажът Корал се намират в мест-
ността между устието на р. Караагач и Лозенец, 
известна в миналото като Бозалъка (фиг. 1). Тази 
местност никога не е била предмет на специална 
защита, защото не притежава привлекателен ланд-
шафт, не съдържа природни обекти от специален 
научен интерес, рядкост или красота, нито место-
обитания на редки или защитени видове. Тя дори 
не притежава черти, с които да се демонстрира 
връзката между ландшафта и геологията. Това е 

Фиг. 1. Сателитна снимка на местността Бозалъка и къмпинг „Юг“

Fig. 1. Satellite image of Bozalaka area and camping “South”
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типичен обект за крайбрежен туризъм, създаден 
по времето на социализма и продължил развитието 
си след политическите промени у нас (фиг. 2). Той 
попадна във фокуса на общественото внимание 
след телевизионен репортаж през 2015 г. за две бе-
тонни плочи, построени върху „дюни“. По случая 
от МРРБ и МОСВ бе назначена междуведомствена 
експертна комисия съставена от ...биолози. Тя ус-
танови присъствието на индикаторни растителни 
видове за дюнни природни местообитания и очер-
та площ със сиви (затревени) дюни, вследствие на 
което строителните дейности бяха преустанове-
ни. Стъписващата несъстоятелност на този факт 
е обидна заради пренебрегването на геоложката 
гилдия от министерството, в което доскоро бе ди-
рекция „Земни недра и подземни богатства“, нас-
ледник на бившия Комитет по геология. От друга 
страна е необяснимо защо високохабилитирани 
експерти от БАН, без познания в областта на гео-
логията, се нагърбват с изпълнението на подобна 
задача и дори предоставят експертно заключение, 
без да имат и най-обща представа за генезиса на 
тези геоложки образувания и методиката за тяхно-
то изследване. 

В настоящата работа са изложени геоложките 
аргументи за характера на пясъците от къмпинг 
„Юг“ въз основа на изследване, направено по по-
ръчка на заинтересованите страни. Преди да прис-
тъпим към конкретните резултати, ще направим 
кратък обзор на някои теоретични постановки, 
свързани с пясъчната плажна ивица, дюните, дюн-
ните местообитания и морските тераси, свързани 

пряко или косвено с изложението на резултатите 
от настоящото изследване.

Състояние на проблема

Съвременна пясъчно-плажна ивица

Най-разпространената акумулационна форма по 
Черноморското крайбрежие е пясъчната плажна 
ивица, която се моделира от вълноприбойната 
дейност и се състои от подводна и надводна част 
(Popov, Mishev, 1974). Подводната част обхва-
ща пясъчните наноси на дълбочина до 10–15 m 
– долната граница на активния прибой, където 
се зараждат прибойните вълни. Това е граница-
та на активно преместване на пясъчните наноси. 
Надводната част на пясъчната плажна ивица също 
се образува и моделира от прибойните вълни, кои-
то при по-силно вълнение навлизат на десетки мет-
ри навътре в крайбрежните равнини. Надводната 
част обхваща пясъчните образувания от бреговата 
линия до максималния обхват на щормовите въл-
ни по посока на сушата. Тя допълнително се мо-
делира от преобладаващите СИ ветрове. Според 
цитираните автори приморската част на плажна-
та ивица има 3 ясно обособени площадки (плаж-
ни тераси), оформени от интензитета на вълните 
(фиг. 3). Ниската е оформена от слабите вълни и е 
на височина до 0,5 m над морското ниво (Табл. Ia).  
Средната се оформя от по-силните вълни през 
всички сезони на годината. Тя отстои на ~10 m от 

Фиг. 2. Къмпинг „Юг“

Fig. 2. Camping “South”
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Фиг. 3. Схема за образуване на пясъчно-плажната ивица с трите площадки (плажни тераси), чиито профил търпи 
сезонни изменения вследствие на промяната на интензитета на вълните през летния и зимния сезон
1 – ниска плажна тераса с височина до 0,5 m на разстояние до 10 m от брега, която се формира от слабите вълни; 2 – средна 
плажна тераса с височина 1 m на разстояние до 30–40 m от брега, която се формира при по-силно вълнение през всички 
сезони; 3 – висока плажна тераса с височина 3 m на разстояние до 100 m от брега, която се формира от щормовите вълни 
през есенно-зимния период на годината

Fig. 3. Scheme for the formation of the sandy-beach shoreline (beach profile) with three flat surfaces (beach terraces) whose 
profile changes seasonally due to the change in wave energy experienced during summer and winter months
1, lower beach terrace 0.5 m high and up to 10 m away from the shore formed by the weak waves; 2, middle beach terrace 1 m high 
and up to 30–40 m away from the shore formed by stronger waves during all seasons; 3, high beach terrace 3 m high and up to 100 
m away from the shore, formed by storm waves during autumn-winter period of the year 

ТАБЛИЦА I

а. Ниската (до 0,5 m) и средната (~1 m) плажна тераса в Поморийската коса, отделяща Поморийското езеро от Черно море.
b. Високата (~3 m) плажна тераса южно от къмпинг „Юг“.
c. Дюни зад плажа Корал южно от къмпинг „Юг“.
d. Пясъчната амофила вече е превзела западния склон на поморийската пясъчна коса.
e. „Зараждащите“ се дюни по средната плажна тераса на поморийската коса могат да просъществуват само до следващото 
по-интензивно вълнение.
f. Зимните щормови вълни ежегодно преливат през пясъчната коса в Поморийската лагуна и покриват с цели черупки 
набедените от природозащитниците за дюни гребени на пясъчната коса.
g. Грешките в латинските имена на защитените видове по информационните табла в защитените територии свидетелстват 
за некомпетентността на техните автори.
h. Абразионната площадка на Новочерноморската тераса (пунктираната линия), врязана в горнокредните агломератови 
туфи на носа в къмпинг „Юг“, върху която са отложени плажните пясъци след стабилизирането на високото морско ниво 
към средата на Атлантическия период на Холоцена преди 6000–7000 г.

PLATE I

а. Low (up to 0.5 m) and middle (~1 m) beach terraces on the Pomorie beach bar, separating the Pomorie Lake from the Black Sea.
b. High (~3 m) beach terrace south of camping “South”.
c. Dunes behind Koral beach south of camping “South”.
d. Sandy ammophila has already captured the western slope of the Pomorie sandy bar.
e. “Embryo” dunes on the middle beach terrace of the Pomorie sandy bar can survive only until the next intensive waves.
f. The winter storm waves flow through the sandy bar into the Pomorie lagoon every year and cover with whole shells the crests of 
the sandy bar considered to be dunes by the environmentalists. 
g. The mistakes in the Latin names of the protected species on the information boards are evidence for the incompetence of their 
authors.
h. Abrasion surface of the Neoeuxinian terrace (dash line) incised in the Upper Cretaceous agglomerate tuffs at the cape of camping 
“South” on which beach sands have been deposited after stabilization of the high sea level in the middle of the Atlantic period of 
the Holocene 6000–7000 years ago.

→
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бреговата линия и е на височина ~1 m над морско-
то ниво (Табл. Iа). Високата площадка, дължаща се 
на щормовите вълни през есенно-зимния период 
на годината, отстои на 30–40 m от бреговата линия 
и се намира на 2–3 m над морското ниво (Табл. Ib). 
Зад нея откъм сушата на много места са оформе-
ни различни по дължина, форма и височина дюни 
(Табл. Ic). С цялата си условност, поради дина-
мичното влияние на крайбрежните процеси върху 
височината и отстоянието им от морето, тези пло-
щадки могат да се наблюдават по черноморските 
ни плажове през цялото време на годината. 

Дюни

Дюните представляват ветрови пясъчни навявания 
под формата на пясъчни хълмове с характерна вът-
решна текстура и добре оформени гребени и скло-
нове, полегат откъм наветрената страна и стръмен 
откъм подветрената страна. Най-краткото опре-
деление за дюна е: образуван от вятъра пясъчен 
хълм или хребет. Това са съвременни в геоложки 
смисъл дребномащабни хълмове от неспоен, суб-
аерално отложен зърнест материал (обикновено 
пясък), най-често със сърповидна или линейно 
удължена форма. Те могат да бъдат подвижни или 
стабилизирани с растителност, но с добре запазена 
първична форма и вътрешна текстура. 

В крайбрежните райони дейно участие в обра-
зуването им има вълноприбойната дейност. Тъй 
като са изградени от неспоен пясък, те са динамич-
ни геоложки тела с непостоянна форма, размери и 
местоположение. Съвременните крайбрежни дюни 
са холоценски образувания. Според повечето ав-
тори формирането им започва с постепенното по-
качване на морското ниво след края на Вюрмското 
заледяване (преди ~11000 г.), когато то е било със 
120 m под съвременното. Повишаването му до се-
гашното ниво става за ~4000 г., поради което се 
счита, че образуването на най-старите холоценски 
дюни започва след стабилизирането на високото 
морско ниво в средата на Атлантическия период 
на Холоцена или началото на Джеметинската фаза 
от Втория холоценски трансгресивен етап преди 
5900 г. (Balabanov, 2007).

Някои автори като Ryan et al. (1997a, b, 2003; 
Ryan, 2007) отстоявaт т. нар. „катастрофична хи-
потеза“ (свързана с библейския потоп) за рязко по-
качване на морското ниво към края на Бореалния 
период (преди ~7500 г.) и катастрофично заливане 
на шелфа в рамките на 1 година от солени сре-
диземноморски води през Босфора. Според тези 
автори първоначално преди ~14 000 г. пресновод-
ното Черноморско езеро прелива през Босфора и 
Дарданелите в Средиземно море, чието ниво тога-
ва е било ~90 m под съвременното. Преди 9000 г.  
нивото на все още пресноводното Черно море е 
–120 m, докато това на Средиземно море е –30 m. 

Преди 7500 г. нивото му достига –15 m и то прели-
ва през Босфорския праг в Черно море, вследствие 
на което неговите води се осоляват. След това се 
установява двупосочен обмен на пресни и солени 
води, който продължава до днес. 

Yanko-Hombah et al. (2002), Yanko-Hombah 
(2003, 2007), Yanko-Hombah & Tschepaliga (2003), 
Balabanov (2007), Kuprin & Sorokin (2007), Sorokin 
& Kuprin (2007a, b) и др. отстояват тезата за по-
степенно, oсцилаторно покачване на морско-
то ниво. Kuprin & Sorokin (2007) считат, че то е 
преминало през два етапа. Според тях максимал-
ната регресия през Вюрма е достигната преди  
17 000–15 000 г., след което започва постепенно 
топене на ледниковите щитове, довело до началото 
на Новочерноморската трансгресия. През късния 
етап на Новоевксинския период нивото на водата 
нараства от –100 до –25/30 m, като в края на перио-
да пресните черноморски води достигат прага на 
Босфора и преливат в Мраморно море. През пре-
ходния период преди 8000–6800 г. покачването на 
Средиземно море води до двупосочен обмен меж-
ду двата басейна, вследствие на което Черно море 
значително се осолява и пресноводните съобще-
ства отстъпват място на морски. След този прехо-
ден период морското ниво достига съвременното 
и на сушата, зад пясъчно-плажната ивица, започва 
образуването на холоценските дюни.

Тъй като не са характерни за европейските 
ландшафти, дюните по българското черноморие 
се считат за геоложко наследство, илюстриращо 
съвременните геоложки процеси. Те най-често 
образуват успоредни на брега, разкъсани от щор-
мовите вълни пясъчни валове. Геоложкото наслед-
ство е точно толкова част от природното наслед-
ство, колкото и биологичното. Геотопите показват 
георазнообразието на даден район, а биотопите 
илюстрират неговото биоразнообразие. Геотопите 
са места, които демонстрират забележителни пе-
риоди от развитието на земната кора, еволюция-
та на живота, климата или ландшафта по ясен и 
впечатляващ начин или показват активни процеси 
на формиране на ландшафта (Stürm, 1994). За да 
бъдат оценени като геоложки феномени, дюните 
трябва да притежават характерната за тях форма 
и вътрешни текстури. Ако са „стабилизирани“ 
с растителност, те трябва да са запазили своята 
морфология, текстура и др., по които могат да се 
идентифицират на терена. В противен случай те 
представляват просто купища пясък. В този аспект 
оценката им като геоложки феномени трябва да се 
прави на научна основа, тъй като не всички пясъци 
са дюни и не всички дюни са геоложки феномени. 
Ако беше така, Сахара отдавна щеше да е обявена 
за глобален геопарк.

Нашата страна е една от малкото в Европа с 
оригинална научна методика за оценка на гео-
топи, разработена за целите на Регистъра и ка-
дастъра на геоложките феномени в България 
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(Sinnyovsky et al., 2002). Включените в него 
дюни са заимствани от Регистъра на природните 
забележителности. Най-напред за природна за-
бележителност са обявени пясъчните дюни при  
гр. Несебър със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на 
Министерство на горите и опазване на околната 
среда (ДВ № 144/06.01.1976 г.), след това дюните 
Камчийски пясъци със Заповед № 107/14.02.1980 г. 
на Комитета за опазване на околната среда (ДВ 
№ 23/21.03.1980 г.) и накрая към тях са добаве-
ни и площите Бабата (Слънчев бряг), Градина, 
Алепу, Каваците, Перла и Приморско със Заповед 
№ 2109/20.12.1984 г. на Комитета за опазване на 
природната среда (ДВ № 3/1985 г.). Съгласно 
съществуващата методика те са оценени като 
обекти с локална значимост, която е възмож-
но най-ниската категория геоложки феномени. 
Основната причина за ниската им значимост като 
геоложки забележителности е тяхната лоша съх-
раненост и ниска степен на устойчивост, поради 
което те бързо деградират. В много случаи дюни-
те обрастват с растителност, която маскира тях-
ната морфология и намалява значимостта им като 
геоложки образувания с естетическа или научна/
изследователска/образователна стойност. 

Дюнни природни местообитания

Независимо от степента на разкритост и запазе-
ност, дюнните пясъци са неразделна част от пясъч-
ната плажна ивица и придават екзотика на край-
брежния ландшафт. В много случаи те са част от 
защитени местности – местообитания на редки и 
защитени видове, рамсарски места, поддържани и 
биосферни резервати. Терминът „местообитание“ 
е превод на термина „хабитат“ и означава площ 
със специфично съчетание от условия на околна-
та среда, обитавана от популацията на даден вид. 
Терминът „дюнни природни местообитания“ се 
използва от биолозите за характеризиране на био-
топи, включващи сухолюбиви растения, харак-
терни за цялата пясъчно-плажна ивица. Дюнните 
природни местообитания представляват биото-
пи, населявани от редки и застрашени видове, 
но едновременно с това са и територии, на кои-
то се извършват определени човешки дейности. 
Програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосферна про-
грама“, която обединява природните и социални 
науки, икономиката и образованието за осигуря-
ване на прехраната на човечеството и опазването 
на природните екосистеми, насърчава разработва-
нето на биосферни резервати – територии, включ-
ващи наземни, морски и крайбрежни екосистеми. 
Противно на широко разпространеното схващане, 
че тези площи са предназначени само за опазване 
на редки и застрашени видове в среда напълно изо-
лирана от антропогенната дейност, биосферните 
резервати са създадени да насърчават съвместява-

нето на биологичното разнообразие с устойчивото 
му използване. Представата за биосферен резерват 
съвпада с мултифункционална площ, включваща 
част от човешкото жизнено пространство и жизне-
ното пространство на други живи същества (расте-
ния и животни). Истинското му предначначение е 
да служи за осъществяване на различни подходи за 
взаимодействие между социалните и екологични-
те системи и за практическа реализация на добрите 
практики в >700 резервата в 120 страни на света. 
Философията на биорезерватите е животните и 
растенията да не се изолират от човешките дей-
ности, защото това противоречи на принципите на 
биологичната еволюция, в чиято основа стои адап-
тацията към околната среда. Чрез нея организ мите 
осъществяват необходимите за оцеляването си 
мутации, които са движещата сила на еволюция-
та. Това е смисълът на борбата за съществуване, 
в която победители стават бързо адаптиращите се 
организми, а не консервативните и тясно специа-
лизирани форми. В този смисъл усилията за опаз-
ването на защитените видове чрез съхраняване на 
тяхната частна среда на обитаване им прави лоша 
услуга и отслабва тяхната адаптивност, тъй като 
изолирани от динамично променящата се околна 
среда, тези организми са осъдени от еволюцията 
на изчезване. 

Така наречените „дюнни местообитания“ се ха-
рактеризират със сухолюбиви растителни видове, 
вегетиращи върху пясъци. По принцип сухолюби-
вите (сукулентни) растения оцеляват в безводна 
среда в условията на степни, полупустинни и пус-
тинни области, където развитието на друга расти-
телност е немислимо, но се срещат и в нормални 
условия. От тази гледна точка по-правилно е да се 
наричат сухоустойчиви. Това са високо специали-
зирани растения, срещани не само върху пясъци 
или дюни, но и във всякакъв вид аридна среда. 
В този смисъл терминът „дюнни местообитания“ 
няма геоложки смисъл и в никакъв случай не 
може да се използва като критерий за определяне 
на геоложките образувания, върху които вегети-
рат сукулентни растения. Той няма и екологичен 
смисъл, тъй като един биотоп, отделен на базата 
на сукулентни растения, не може да обхваща само 
защитените видове и да изключва останалите, кои-
то за броени години могат да променят ландшафта 
до неузнаваемост. Особено показателен пример в 
това отношение е изключително инвазивното жит-
но растение Ammophila arenaria (L.) Link (пясъчна 
амофила), което за броени години покрива пясъци-
те и изтласква местната сухолюбива растителност, 
намалявайки драстично нейното видово разно-
образие (Табл. Id). Този вид е присъщ за бреговата 
линия на Европа и Северна Африка и се разпрос-
транява чрез подземни коренища (rhizomes), които 
за 6 месеца могат да достигнат до 2 m дължина. 
При това положение обявяването на човека за враг 
№ 1 на дюнните местообитания е меко казано опит 
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за заблуда и отклоняване на общественото внима-
ние от основните проблеми при съхраняването на 
редките и защитени видове в пясъчно-плажната 
ивица. 

Терминът „зараждащи се дюни“ също е лишен 
от геоложки смисъл, поради динамиката на про-
цеса на образуване на дюните и неговата зависи-
мост от другите атмосферни явления. Например 
обявените за дюни пясъци по пясъчната коса на 
Поморийската лагуна (Pomorie Lake, 2013) не мо-
гат да се приемат за такива, поради ежегодното им 
унищожаване от щормовите вълни през есенно-
зимния период на годината. Това е отбелязано още 
от Kanev (1988), според който „при буря морските 
вълни разкъсват пясъчната коса на лагуната и на-
влизат в езерото“. В рамките на пясъчно-плажната 
ивица дюните непрекъснато се „зараждат“ от вятъ-
ра и унищожават от вълните, което се случва бук-
вално за броени дни (Табл. Ie). Доказателство за 
ежегодното унищожаване на пясъчните навявания 
по поморийската коса са изнесените от щормови-
те вълни черупки по набедените за дюни пясъчни 
гребени (Табл. If). Очевидно тези динамични обра-
зувания не могат да попаднат под мерки за защита, 
тъй като по тази логика цялата черноморска плаж-
на ивица трябва да бъде забранена за крайбрежен 
туризъм и страната да бъде лишена от основния 
източник на приходи към националния бюджет.

За да се избегнат подобни недоразумения, сер-
вирани на широката публика като „научна“ инфор-
мация в посетителските центрове, сайтове и соци-
ални мрежи (често с грешно изписани латински 
имена по информационните табла в защитените 
местности – Табл. Ig), трябва да се приеме гео-
ложкото определение за термина дюни, което да 
съответства на неговото геоложко съдържание и 
да замени използването на хибридни геолого-био-
логични характеристики като „бели дюни“, „сиви 
дюни“, „зараждащи се дюни“ и др., използвани 
съвсем свободно от специалисти без геоложкo об-
разование в планове за управление на защитени 
територии, експертизи на министерства и сайто-
ве на различни „природозащитни организации“. 
Свободното използване на подобни словосъчета-
ния променя смисъла на този термин и обърква 
представите на хората за стойността на дюните 
като геоложки феномени. 

Абразионни тераси и тяхната 
акумулационна покривка

Морските тераси и тяхната акумулационна пок-
ривка очертават древните брегови линии на 
Черноморския басейн. Petrbok (1952) за пръв път в 
България доказва стратиграфски и палеонтоложки 
плиоценска морска тераса при Тузлата край Балчик 
с дължина 1 km и широчина до 20 m, която приема 
за вероятно Карангатска. Системните изследвания 

на Черноморското ни крайбрежие започват със 
съставянето на първата хронологична схема на ква-
тернерните морски тераси от Fedorov et al. (1962): 
Плейстоцен – Чаудинска тераса на 100 m (без фау-
на), Евксино-Узунларска с две нива: 45–60 m и 35–
40 m (също без фауна), Старокарангатска тераса на 
18–25 m и Младокарангатска на 9–12 m (и двете 
с богата фауна); Холоцен – Новочерноморска на  
4–5 m и Нимфейска на 1,5–2 m. През 60-те и 
70-те години те са характеризирани в работите на 
Lilienberg et al. (1965), Lilienberg (1966), Bochev 
et al. (1967), Christov (1967), Michev et al. (1969) 
и обобщени по-късно в монографията на Popov & 
Michev (1974). Независимо дали са абразионни или 
акумулационни, за тези тераси са възприети утвър-
дените по това време руски наименования на чер-
номорските стратиграфски подразделения, които 
се корелират добре със съответните по възраст те-
раси от Кримското и Кавказкото крайбрежие: дол-
ноплейстоценски – Старочаудинска на 110–120 m 
и Младочаудинска на 85–100 m; средноплейсто-
ценски – Староевксинска на 50–60 m и Евксино-
Узунларска на 35–40 m; горноплейстоценски – 
Старокарангатска на 20–25 m и Младокарангатска 
на 8–15 m и холоценски – Новочерноморска на 
4–5 m и Нимфейска на 1,5–2 m (фиг. 4). На много 
места по Черноморското крайбрежие терасите са 
палеонтоложки датирани с молюскова (главно би-
валвийна) фауна. 

Първите конкретни данни за морски тераси 
по Странджанското крайбрежие принадлежат на 
Kanev (1960), който описва плиоценска заравнена 
повърхнина и 4 терасни нива, на които дава мест-
ни наименования – гармишко на 60 m, акренско на  
30 m, приморско на 16 m и керемидарско на 8 m. 
След утвърждаването на черноморските страти-
графски подразделения Michev et al. (1969) нами-
рат морска фауна върху Евксино-Узунларската 
тераса на 30–35 m в местността Ставрудис при  
гр. Со зопол и на нос Форос, южно от Бургас. 
Авторите събират богата фауна от Новочерно-
морската и Нимфейската тераса в Мандренския 
лиман и Странджанското крайбрежие, които на 
носовете са представени от абразионни площадки, 
а в устията на реките и понижените участъци от 
крайбрежието – от акумулационни наслаги. 

Акумулационните форми по брега между 
Китен и Лозенец са представени от пясъци на 
съвременната плажна ивица и по-стари плаж-
ни пясъци, покриващи Новочерноморската и 
Карангатската тераса, които се сливат със съ-
временните. Според Kaplin et al. (1993) черуп-
честите карбонати от имигриращи медитерански 
видове Mytilus galloprovincialis Lam., Dreissena 
polymorpha (Pallas) и Monodacna caspia (Eichwald) 
от експонирания външен шелф при Бургас са да-
тирани на 7020±110 BP и 7040±200 BP, което по-
казва, че Холоценската трансгресия е започнала 
не по-късно от 7000 BP. Авторите корелират че-
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рупчестите карбонати с Chiona gallina L., Donax 
trunculus (L.), Cardium edule L., Mytilus lineatus 
Gmelin от типовия разрез на морския Холоцен в 
кариерата при Несебър с трансгресивния макси-
мум около 4300–5600 BP, когато е образувана 
Новочерноморската тераса. Fedorov et al. (1962) 
най-напред корелират това ниво от странджан-
ското крайбрежие с Новочерноморската тераса 
от Крим и Кавказ и с Фландерската (Ницката) от 
Средиземноморския басейн. След това тя е описа-
на и в работите на други изследователи. Christov 
(1967) датира терасата в гр. Поморие с богато би-
валвийно съобщество, съдържащо Cardium edule 
lamarcki Reeve, Mytilus galloprovincialis Lam., 
Nassa reticulata L., Ostrea edulis L., Paphia rugata 
rugata (B.D.D.). Popov & Mishev (1974) отбелязват 
че тя е абразионна в обсега на носовете и акумула-
ционна в лиманите и лагуните. Те я датират фау-
нистично в местността Герена, ЮЗ от Созопол, 
където е определена типичната за нея бивалвийна 
фауна: Abra ovata Phil., Cardium edule L., Cardium 
exiguum Mil., Gostrana aragilis L., Mytilaster 
lineatus Gmel., Mytilus galloprovincialis Lam., Nassa 
reticulata L., Venus gallina L., Solen sp. 

Резултати

В пясъците, покриващи абразионните морски тера-
си в изследвания район, не е открита фауна и те не 
са палеонтоложки датирани. Пясъците в къмпинг 
„Юг“ не са били предмет на специално изследване, 

тъй като са погребани под хумусен слой. Popov & 
Mishev (1974) отбелязват, че плажът Бозалъка, раз-
положен на ЮИ от устието на Караагач, е изграден 
от органогенни, среднозърнести пясъци със сравни-
телно голямо съдържание на калциев карбонат – до 
57%, но и с повишено съдържание на тежки мине-
рали – 18,2%, представени главно от епидот, ам-
фибол, магнетит и лимонит. Те свързват високото 
съдържание на тежки минерали с денудирането на 
подложката от горнокредни вулканити. В средната 
и южната част на Бозалъка (зад плажа Корал, южно 
от къмпинг „Юг“) авторите описват дюни с висо-
чина до 7 m над морското ниво, а на запад от плажа 
(над 300 m от брега) те описват и пясъци, навяти 
до надморска височина 12 m. Според Valchev (2015) 
къмпинг „Юг“ също е разположен върху дюни, об-
расли с тревиста и храстовидна растителност.

Пясъците, обявени за „сиви дюни“, се наблюда-
ват в изкуствени разкрития по пътя към издадената 
част на носа. Те са безтекстурни и без организмови 
останки. За целите на настоящото изследване е на-
правен гранулометричен анализ на пет проби: една 
контролна проба от съвременната плажна ивица и 
4 проби от „сивите дюни“, резултатите от които са 
представени в таблица 1. 

Контролната проба от плажа се характеризира 
с много високо карбонатно съдържание – 64,71%, 
дължащо се на набогатяването на пясъка с черуп-
чест биодетритус вследствие на вълноприбойната 
дейност. 

Пясъкът в едната от пробите от „сивите дюни“ 
е с карбонатно съдържание 44,06%, което е с 

Фиг. 4. Кватернерните абразионни тераси по черноморското крайбрежие, фиксиращи максималните морски нива 
през междуледниковите епохи

Fig. 4. Quaternary abrasion terraces along the Black Sea coast, fixing the maximum sea level during the interglacial epochs
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20% по-ниско от плажа и 13% по-ниско от про-
бата на Popov & Mishev (1974) от плажа Корал. 
Карбонатният компонент на пясъка е представен 
от биодетритус – стрити черупки от съвременни 
морски организми, главно бивалвии и гастроподи. 
Те съставляват леката фракция, която по-лесно се 
разнася от вятъра на десетки и стотици метри от 
брега и стои в основата на образуването на дюни-
те. По тази причина съдържанието на карбонат в 
дюнните пясъци е по-високо от това в погребаните 
плажни пясъци, които са били подхранвани с теж-
ки минерали (магнетит, амфибол, оливин и лимо-
нит) от вулканската подложка. 

Очевидно разликата в карбонатното съдър-
жание се дължи на разположението на изслед-
ваните пясъци във вълноприбойната зона, кое-
то е доказателство за техния плажен произход. 
Неразтворимият компонент в тях е 55,94%, пред-
ставен главно от аренитна фракция – 52,84%. 
Алевритната фракция е 0,87%, а пелитната – 0,53%. 
В аренитната фракция преобладават частиците с 
размер от 0,25 до 0,5 mm, която е 50,55% от об-
щото съдържание на пробата. Главните минерали 
са кварц, фелдшпати, епидот, амфибол, магнетит 
и лимонит. Преобладават левкократните минерали 
– кварц и фелдшпати, които, заедно с литокласти-
те, съставляват 62% от неразтворимия компонент. 
Останалите 38% са представени от епидот, ам-
фибол, магнетит, лимонит и др. тежки минерали, 
което съставлява 21,25% от общото количество на 
неразтворимия компонент. 

Останалите 3 проби от обявената за дюни 
площ са с изключително ниско съдържание на 
разтворим компонент (20,66%, 32,96% и 26,94%). 
Ниското карбонатно съдържание на тези пясъци, 
което не е характерно нито за плажа, нито за дюни-
те, може да се обясни единствено с образуването 
им in situ, чрез директно подхранване от агломера-
товите туфи на вулканската подложка, с което се 
обяснява и високото съдържание на тежки мине-
рали. Подобно на първата проба, това е указание 
за плажен, а не за еоличен произход. 

По източната и южната страна на носа на към-
пинга се разкрива границата между пирокластич-
ната подложка на терасата и отложените върху нея 
пясъци, маркирана от тревната линия на ~4 m над 
плажа (Табл. Ih), което показва че те са по-стари 
от съвременните плажни пясъци. Тези пясъци са 
погребани под 10–20 cm хумусен слой, който е зат-
ревен и залесен главно с иглолистна растителност 
на повече от 40 г. Положението на терасата с висо-
чина 4 m над съвременното морско ниво дава ос-
нование да бъде корелирана с Новочерноморската 
тераса, установена повсеместно по черноморско-
то крайбрежие. Надморската височина на най-
високата точка на къмпинга – кота 14,8 m пред-
полага възможността тези пясъци да покриват и 
Младокарангатската тераса, която е на надморска 
височина 8–15 m. Те не са с еоличен произход, 
тъй като не притежават характерните за дюните 
външни морфоложки белези и вътрешни текстури. 
Независимо от липсата на фауна, тяхното положе-
ние върху Новочерноморската тераса дава основа-
ние да бъдат отнесени към Черноморския региона-
лен етаж (Shopov, 1992, 1993, 1996).

Допълнителен аргумент за отсъствието на 
дюни е фактът, че пясъчната покривка е по-дебе-
ла в наветрената страна (СИ част на къмпинга) и 
много тънка в по-високата подветрена част, къ-
дето на места се разкрива вулканската подложка. 
Обикновено морфологията на дюните е точно об-
ратната – пясъкът е по-тънък в наветрената страна 
и постепенно се удебелява към гребена. Това по-
казва, че върху нея никога не е имало дюни, тъй 
като преобладаващите североизточни ветрове не 
биха могли да оформят дюни върху издигащия се 
на ЮЗ терен, но дори и да е имало такива навява-
ния, те не притежават морфологията на дюни.

Заключение

Резултатите от гранулометричните анализи на пя-
съците, върху които е разположен къмпинг „Юг“ 

Таблица 1
Резултати от гранулометричните анализи на пясъците в къмпинг „Юг“

Table 1
Results of the granulometrical analyses of the sands in camping “South”

№
проба

Тегло 
проба, g

Разтв. 
комп., %

Неразтв. 
комп., %

Фракции (mm) %

10–1 1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,01 <0,01

МК 100,00 44,06 55,94 – 1,42 50,55 0,87 2,57 0,53
1 100,00 64,71 35,29 0,16 3,92 30,15 0,19 0,67 0,20
2 100,00 20,66 79,34 0,04 1,06 63,65 2,24 8,65 3,70
3 100,00 32,96 67,04 0,20 0,33 57,79 1,90 4,90 1,92
4 100,00 26,94 73,06 – 0,70 63,84 3,15 3,91 1,46
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показват, че силно доминиращата аренитна фрак-
ция е с изключително ниско съдържание на раз-
творим компонент и много високо съдържание на 
тежки минерали, което се обяснява с директното 
подхранване на пясъците от подложените на абра-
зия горнокредни пирокластити. Това е доказател-
ство за образуването им in situ върху агломерато-
вите туфи и лавобрекчи от вулканската подложка. 
Минералният състав на пясъците, изградени главно 
от кварц, фелдшпати, епидот, амфибол, магнетит и 
лимонит показва, че вулканската подложка е под-
хранвала активно с тежки минерали холоценската 
пясъчно-плажна ивица. Те лежат върху абразион-
на морска тераса, врязана сред горнокредните пи-
рокластити на 4 m над съвременното морско ниво, 
която се корелира добре с Новочерноморската 
тераса, установена на много места в прибрежната 
част на Южното Черноморие и датирана с богата 
бивалвийна фауна през 60-те и 70-те години на ми-

налия век. Тя е образувана в интервала на макси-
мално морско ниво на Новочерноморската транс-
гресия между 4300–5600 BP. 

Плажните пясъци, отложени върху нея, са об-
разувани след стабилизирането на морското ниво 
към средата на Атлантическия период на Холоцена 
или началото на Джеметинската фаза от Втория 
холоценски трансгресивен етап на Черноморския 
басейн в посочения времеви интервал. Те не са 
датирани с фауна, но хипсометричното им ниво 
показва, че са отложени по време на високото 
морско ниво, идентифицирано с максимума на 
Новочерноморската трансгресия. 

Приложените геоложки аргументи показват не-
състоятелността на подхода за идентифициране на 
дюни по природните местообитания на вегетира-
щи върху пясъците сухолюбиви растения, използ-
ван от междуведомствената експертна група на 
МОСВ и МРРБ през 2015 г. 
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