СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 79, кн. 3, 2018, с. 115–116
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 79, part 3, 2018, p. 115–116
National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2018”

Nymphean terrace in the area of the Burgas Lakes
Нимфейската тераса в района на Бургаските езера
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Abstract. The Nymphean transgression that occurred in the Middle Age about 1000 years ago raises the sea level by
2 m above the present sea level and expanded the link between Burgas Lakes and Black sea. The firth sedimentation
resulted in the accumulation of sandy-silty deposits and humus mad containing recent bivalve shells. After the sea
level drops to the modern sea level these deposits remained in the form of a flat terrace named after the Nymphean
transgression. This terrace, usually covered with a cane, is well traceable along the shoreline of the Burgas Lakes.
Well preserved outcrop of humus mad covering Neoeuxinian beach sand was discovered at the eastern shoreline of the
Atanasovsko Lake 1.5 m above the modern lake surface, which may be identified with the Nymphean accumulative
terrace, formed during the Мiddle Аges 1000 years ago.
Keywords: Burgas Lakes, Nymphean terrace.

Въведение
Холоценските колебания на морското ниво в Чер
но море следват тези на Средиземно море и световния океан. Разтопяването на Вюрмските ледници преди ~11 000 г. предизвиква обилен приток на
пресни води към Новоевксинския басейн и бележи
началото на следледниковата Новочерноморска
холоценска трансгресия (Fedorov, 1976). Тя се е
развивала паралелно с Фландърската трансгре
сия в Средиземно море и Атлантическия океан, чието ниво тогава е било ~100 m под съвременното. Босфорският праг, чиято дълбочина
е 55 m, е изолирал Новоевксинския басейн от
Средиземноморския и той се е развивал като зат
ворен опреснен басейн (Popov, Mishev, 1974).
След напълването му с пресни ледникови води той
прелива в Мраморно море и преди 8000–6800 г.
започва обмен на пресни и солени води, подобен
на съвременния. Покачването на морското ниво
по време на Новочерноморската трансгресия
протича с различна скорост, като периодите на
бързо покачване се редуват с периоди на застои,
по време на които се оформят подводни тераси. Максималното морско ниво на трансгресията
(Бронзовата епоха, преди 5600–4300 г.) е било с
4–5 m по-високо от съвременното. Тогава се образува Новочерноморската тераса, която е абразионна по носовете и акумулационна в заливите. След
тази трансгресия следва Фанагорийската регресия
(преди 2500–1000 г.), която понижава морското
ниво до 3 m под сегашното. Нимфейската трансгресия (Fedorov, 1960), проявена преди ~1000 г.,

повишава морското ниво до 1,5–2,0 m над сегашното, като потопява много археологически паметници по черноморското крайбрежие.

Резултати
Нимфейската трансгресия не е добре характеризирана, поради слабото ѝ проявление в повечето
райони на черноморското ни крайбрежие. Popov &
Mishev (1974) отбелязват, че холоценските тераси
са широко развити в ниските части на крайбрежие
то и запълнените лиманни низини. Тя е проявена
под формата на акумулационна тераса в района на
Бургаските езера и може да се наблюдава на много
места в непосредствена близост до бреговата линия (фиг. 1).
По време на предварителните проучвания за
създаването на геопарк Бургаски езера основните усилия бяха насочени към идентифицирането на кватернерните морски тераси по морското
крайбрежие и езерните брегове. Както отбелязва
Fedorov (1985), преценката за колебанията на морското ниво се основава на изучаването на хипсометричното ниво на древните брегови линии, с
особено внимание към неотектонските движения и
молюсковата фауна. Нимфейската тераса е резултат от едно незначително колебание на морското
ниво, което трудно се забелязва по крайбрежната ивица, попадаща в хипсометричния диапазон
на съвременната вълноприбойна зона. Нейното
идентифициране е по-лесно по бреговата линия
на Бургаските езера, която е защитена от вълно
прибойната дейност на морето. Тук на много места
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Фиг. 1. Нимфейската тераса по бреговете на Бургаските езера: а – в местността „Големите чаири“ по северния бряг на Атанасовското
езеро, южно от с. Рудник; б – стар клиф от горнокредни вулканити на брега на Бургаското езеро (Вая) при с. Горно Езерово; в – разрез
на терасата по източния бряг на Атанасовското езеро в местността „Кюшето“; г – хумусни лиманни отложения с черупки от съвременни
бивалвии, покриващи пясъците на новочерноморската пясъчно-плажна ивица на 1 m над съвременното морско ниво

има добре изразени обрасли с тръстика крайбрежни заравнености, разположени на 1,5–2 m над вод
ната повърхност (фиг. 1а). Те с голяма степен на
достоверност могат да се идентифицират с едно
по-високо древно ниво на водната повърхност на
лиманите, които са свързани с Бургаския залив
и следват колебанията на морското ниво. На някои места най-ниското терасно ниво е оформено
между съвременната езерна повърхност и добре
изразен стар клиф от горнокредни агломератови и
бомбени туфи, представляващ древна брегова линия (фиг. 1б).
При настоящите проучвания попаднахме на отлични разкрития на съвременни хумусни отложения по източния бряг на Атанасовското езеро, разположени върху стари пясъци от новочерноморската пясъчно-плажна ивица, заемащи интервал от
1 до 2 m над съвременното езерно ниво (фиг. 1в, г).
Това са лиманни тини, подобни на тези, които
се образуват сега на дъното на Атанасовското и
Поморийското езеро.
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