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Geomorphological study of the foot fan of Suhodolska River  
(Pirin Mountain)
Геоморфоложко изследване на подножния конус на р. Суходолска 
(Пирин планина)
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Abstract. This paper presents the results from geomorphological study of the alluvial fan of the Suhodolska River, 
located on the northeastern foot of the Pirin Mountain. For the evaluation of the main morphometric parameters of the 
Suhodolska River Basin satellite image and digital elevation model (DEM) analysis in GIS environment were used. 
Also grain-size and morphometric analysis of the sediments from different part of the fan were carried out.
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Обект на изследване е подножният конус в басей-
на на р. Суходолска, разположен върху северо-
източния макросклон на Пирин планина. Реката 
води началото си от циркуса Разложки Суходол 
(2450 m н.в.). Първоначално тече на североизток, 
а след навлизането ѝ в Разложката котловина – на 
север, където се влива в р. Бела. Дължината на  
р. Суходолска е 6,8 km. От тях 1,1 km са в грани-
ците на подножния конус. Долината на реката из-
цяло е изградена от метаморфни скали, като ~75% 
(4,4 km2) от територията ѝ е заета от мраморите на 
Добростанската свита. Във високите части на цир-
куса се разкриват гнайсите на Бойковската свита 
(0,4 km2), а в средните части на басейна – гнай-
си, гнайсошисти и шисти на Луковишката свита 
(1,26 km2) (Marinova, Zagorchev, 1990). 

Методика и резултати
За целите на настоящето изследване са използ-
вани морфометрични параметри, получени чрез 
обработката на дигитален (цифров) модел на ре-
лефа (ДМР) и ГИС-софтуер. Извършени са терен-
ни и лабораторни седиментоложки изследвания 
(морфоскопски и ситов гранулометричен анализ) 
(Wentworth, 1922; Serebrianniy, 1980). 

Водосборният басейн на р. Суходолска има 
издължена форма и е ориентиран на североизток 
(фиг. 1). Площта му до горната граница на подно-
жието, която отделя планинската от котловинната 
морфоструктура, е 6,02 km2, а площта на поднож-
ния конус е 1,5 km2. Реката е от 4-та поредност, 
каквато е и на р. Бела в мястото на водослива 

им. Басейнът има средно вертикално разчленение 
от 490 m/km2, като на места достига 650 m/km2. 
Средните наклони на склоновете за басейна са 
30°, а по югоизточния склон в някои места дости-
гат до 70°. Речната (ерозионната) мрежа е с дъл-
жина 25,6 km и е от смесен пересто-паралелен 
тип, а гъстотата ѝ (хоризонталното разчлене-
ние) е 4,2 km/km2 – малко под средната за Пирин  

Фиг. 1. Карта на басейна на р. Суходолска
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(4,66 km/km2). Видът на басейна и на речната мре-
жа е типичен за блоково-разломните структури. 

Подножният конус на р. Суходолска (1,5 km2 
площ) има ветрилообразна форма, като в северна-
та си част е припокрит от наслагите на конуса на  
р. Бела (фиг. 1). Върхът на конуса е на 1251 m н.в. 
и е на склонова пречупка от 20–25° до 12–15°. 
Долната граница на конуса е на 1060 m н.в. и съв-
пада с прехода от 7–8° към 2–3°. Това местополо-
жение показва, че той е разположен между горната 
и долната граница на подножието на планинската 
морфоструктура. Преобладаващите наклони в него 
са 3–11° (65% от площта му), като максималните 
са до 29°, а средните – 8°. Наклоните до 6° заемат 
40% от площта. Тези морфометрични характерис-
тики дават основание конусът да бъде поделен на 3 
части: горна – с наклони 10–15°, средна – с накло-
ни 5–10° и долна, където наклоните са най-малки 
– 3–8°. Съвременното русло на р. Суходолска се 
всича в горната и отчасти в средната част, която е 
изградена от най-едри късове (табл. 1). В най-нис-
ката долна част, където наклоните са най-малки, 
се наблюдават места с оторфяване, има малки вод-
ни огледала и такива от пясъчни острови, както 
и фуркация на изоставени и съвременни русла. 
Трите части са характерни за подножни конуси, 
които имат смесен пролувиално-делувиален гене-
зис. Посочените части се отличават и по размерите 
на късовете, които ги изграждат (табл. 1). 

Гранулометричният анализ на наслагите от дол-
ната част показа, че в едно от фуркиращите русла 
(т. 296) те са крайнофракционни, а повърхностни-
те наслаги (т. 299) са смесенофракционни (табл. 2). 
И двете проби имат лоша сортировка с преоблада-
ние на пясък и наличие на хумус.

Дискусия
Получените данни показват морфоложки ясно из-
разени три части на изследвания конус и размерите 
му. Характеристиките на наслагите, изграждащи 
тези части (включващи размерите, огладеността, 
счупения чакъл и транспорта) и несъвпадението 
на съвременното русло с дългата ос на конуса, да-
ват основание да се предположи, че става въпрос 
за реликтна форма със смесен произход – флувио-
делувиален. Вероятно образуването на подножния 
конус е ставало през няколко междуледникови 
периода, включително и след отстъплението на 
последния вюрмски ледник. Това се е случило в 
различни от настоящите климатични условия (суб-
атлантическо време, 3500 ВР). Днешният планин-
ски климат не предполага увеличаване на размери-
те на конуса. Единствено промени могат да настъ-
пят в наслагите и то предимно в увеличаването на 
фините фракции. 
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Таблица 1. Морфоскопски анализ на наслагите от подножния конус на р. Суходолска

Конус на р. Суходолска 
(cm)

Т. 293,
горна част

Т. 293, 
русло

Т. 296, 
фуркиращо русло

Т. 298,
долна част

Брой на измерените късове 61 30 30 30
Най-малки стойности за a, b, c a–17, b–13, c–8 a–8, b–5, c–4 a–6, b–3, c–2 a–12, b–7, 

c–4
Най-големи стойности за a, b, c a–210, b–160,

c–120 a–55, b–40, c–29 a–41, b–30, c–18 a–45, b–39,
c–29

Средно аритметично за a, b, c a–66, b–45, c–32 a–28, b–20, c–13 a–14, b–9, c–6 a–25, b–18, 
c–13

Стандартно отклонение a–43, b–28, c–22 a–12, b–9, c–6 a–8, b–6, c–3 a–8, b–7, c–6

Преобладаващ петрографски вид мрамор, гнайс, 
шист

мрамор, шист, 
гнайс

мрамор, гнайс, 
шист

мрамор, 
гнайс

Обща огладеност 2,33 3,17 3,10 3,73
Счупен чакъл (%) 16 10 10 0
Транспорт –
салтация:влачене (%) 62:38 67:33 53:47 67:33

Таблица 2. Резултати от гранулометричния анализ при т. 299 и т. 296

№ ≥4 mm 4–2 mm 2–0,063 mm 0,063–0,02 mm ≤0,02 mm
299 13,3 5 42,9 18 20,8
296 42,6 11,1 38,7 0,8 6,8


