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Abstract. This research was conducted in June 2020 in connection with carrying out rescue archaeological excavations 
of a site recorded during the construction of the Sofia Ring Road, in the northern foothills of the Lozenska Mountain. 
On the basis of sedimentological studies of cultural layers, the flow of two mudflows with a southeast-northwest direc-
tion were proven at different depths. The discovered archaeological artefacts, mainly fragmented ceramic vessels, help 
to date these two flows through the Subboreal and the lower Sub-Atlantic. The first, located deeper than the modern 
surface flow, is dated after the 2nd millennium BC. (i.e., from the Subboreal). The second is the shallower stream, af-
ter the Roman era, II–IV centuries AD. (i.e., Sub-Atlantic). Both flowed into the Iskar River. Nowadays. it is difficult 
to determine their exact location. The archaeological sites from the two streams brought artifacts located in a south/
southwest direction, closer to the northern slope of the Lozenska Mountain.

Keywords: debris flows, Lozenska Mountain, rescue archaeological excavations, Subboreal and Subatlantic 
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Изследването е проведено във връзка със спаси-
телни археологически разкопки на обект в тра-
сето на Софийски околовръстен път, землище на 
с. Герман, Столична община, през юни 2020 г.  
(фиг. 1.1, 1.2). Откритите артефакти свидетелст-
ват за следи от обитаване от втората половина 
на II хил. пр. Хр. и римската епоха (II–IV в. AD) 
(Kecheva et al., 2020). Обектът е разположен в 
северното подножие на Лозенска планина и е 
част от Средногорската морфоструктурна зона 
(Kanev, 1989). Надморската височина на терена 
е 585±3 m, вертикалното разчленение е между 
1 и 2 m, а наклонът не надхвърля 2–3°. Повърх-
ностните и подземни води се оттичат към р. Ис-
кър (фиг. 1.2). 

При спасителните археологически разкопки 
е установена следната стратиграфия:

1. Орница (хумусен хоризонт) с единични 
дребни фрагменти от керамични съдове, изра-
ботени на бързо грънчарско колело и датирани 
в римската епоха (II–IV в. AD); разположен на 
дълбочина до около 0,40–0,50 m;

2. В източната част под хумусния хоризонт се 
разкрива следващ хоризонт от огладени чакъли 
и валуни, който е примесен със средна концен-
трация от фрагменти от керамични съдове, изра-
ботени на бързо грънчарско колело от римската 
епоха (II–IV в. AD) (фиг. 1.3, 1.5); 

3. В централната част, на дълбочина око-
ло 0,80 m от съвременната повърхност се раз-
криват две структури с ниска концентрация на 
фрагменти от керамични съдове, изработени 
на ръка, датирани във втората половина на II 
хил. пр. Хр.; те са разположени сред единич-
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ни по-големи късове горели мазилки и отделни 
въглени;

4. В западната част, на дълбочина между 0,70 
и 1 m се разкрива хоризонт от едри късове ча-
къли и валуни, добре заоблени, разположени с 
дългата си ос напречно на планинското подно-
жие и в относително песъчлива спойка; сред тях 
се открива висока концентрация на фрагменти 
от керамични съдове, изработени на ръка, да-
тирани във втората половина на II хил. пр. Хр., 
единични късове горели мазилки, животински 
кости в много лошо състояние (фиг. 1.3,1.4); 

5. В най-ниските части (на дълбочина под 
130–150 cm) се разкрива стерилен жълтеникав 
пласт, на места със следи от чакъл. 

При разкопките основните артефакти бяха 
керамичните фрагменти. Тези от римската епоха 
(II–IV в. AD) са синхронни с откритите на по-
върхността на 0,2 km южно от обекта. Артефак-
тите от втората половина на II хил. пр. Хр. веро-
ятно произхождат от селище, простиращо се в 
южна посока от проучваната площ. Сред откри-
тите материали преобладават основно фрагмен-
ти от дебелостенни съдове и в по-малко количе-
ство парчета от трапезна керамика. Характерна 
особеност е, че всички фрагменти имат силно 
измита повърхност и заоблени ръбове. 

Материали и методи

Обект на седиментоложки анализи са: повърх-
ностният хоризонт (означен като 1), хоризонтa 
с наличие на дребен чакъл и гравий (2) и този с 
едрите чакъли и валуни (означен като 4). Чрез 
гранулометричен и морфоскопски анализ (по 
методиката на Serebrianniy, 1970, Pettijohn et 
al., 1987 и др.) са анализирани 8 проби, чийто 
избор е съгласуван с колегите археолози. Гра-
нулометричен анализ е направен на 4 проби: 
две са в т. 650, a останалите две са определе-
ни като „повърхностни“, т.е. експонирани при 
разкопките (т. G1 и G6). Те са взети от запъл-
нителя, в който са разположени едрите късо-
ве в източната и западната част. Останалите 4 
проби са морфоскопски измервания на едрите 
късове (на 180 броя валуни и чакъли). Внима-

ние е обърнато на V-тата степен на заобленост,  
т. нар. (Serebrianniy, 1970 и др.) „счупен ча-
къл“, защото той се явява сигурен индикатор за 
поройните потоци.

Резултати
Гранулометричният състав на 4 проби – тези от 
разреза т. 650 и на двете „повърхностни“ проби 
показаха следното разпределение на фракциите 
(табл. 1).

Морфоскопският анализ на едрите късове по-
каза следните резултати:

• За наслагите в т. G1 – средните размери на 
късовете по трите оси „a“, „b“ и „c“ в mm са 
75/55 и 38 (при максимални 173/118 и 86). 
В т. G2 тези стойности са съответно 71/51 и 
36 при максимални 173/112 и 86 mm. 

• Петата степен на заобленост или „счупения 
чакъл“ в двете проби е съответно 59% и 
61%, а по скален вид преобладават черве-
ните пясъчници. 

• Измерените съотношения между осите поз-
волиха да бъде изчислена формата на къ-
совете и респективно начина им на транс-
порт. И в двата потока, чрез влачене са се 
движили 58–59% от късовете, а останалите 
са се претъркулвали. 

• Разположението на ос „а“ на едрите късо-
ве е успоредно на подножието на Лозенска 
планина. 

Обобщение
Получените резултати показват наличие на 
два погребани потока в руслов фациес – еди-
ният от римската епоха (II–IV в. AD или около 
1800–1600 ВР), а другият от втората половина 
на 2000 ВС или 4000 ВР, т.е. от Суббореалната 
епоха. Двата потока си приличат по това, че са 
транспортирали наслаги в сходно разпределе-
ние на фракциите. Едрите фракции имат близки 
размери, а V-тата степен или „счупеният чакъл“ 
достига 60%, а участието на пясъка е малко над 
20%. Това показва, че двата потока имат пороен 
характер, а видът им е несвързан и те са камен-
но-пясъчни. 

Фиг. 1. 1 – Местоположение на археологическия обект (в червено) в рамките на територията на България (дребен мащаб); 
2 – Местоположение на археологическия обект (в червено) в северното подножие на Лозенска планина (едър мащаб); 
3 – Ортофотографско изображение на ситуациите на терена; 4 – Поток в западната част на обекта; 5 – Поток в източната 
част на обекта.
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На основата само на разпределението на 
фракциите предполагаме две възможности. 
Едната е свързана с това двата потока да са про-
текли върху слабонаклонено подножие, изгра-
дено от делувий, а другата е пороите да са про-
текли върху стара заливна тераса. 

Речната мрежа понастоящем е силно проме-
нена. Има изравняване и промяна на руслото на 
р. Германска и прокарване на канали в подно-
жието на планината, поради което не може да се 
определи местоположението на изворните части 
на селевите потоци.

Таблица 1. Разпределение на фракциите в т. 650

Фракции в mm
Цвят

64–4 4–2 2–0,06 0,06–0,02 ≥ 0,02
0–88 cm 1,95 1,2 23,6 20,01 53,28 10YR 4/3 кафяв

88–127 cm 46,67 8,12 26,1 11,87 7,05 10YR 5/2 сивокафяв
G1 (“тракийски поток“)

(80–90 cm) 49,86 7,29 21,9 13,46 7,52 10YR 5/2 сивокафяв
G 6 (“римски поток“)

(40–45 cm) 44,67 6,9 21 13,82 13,6 10YR 5/2 сивокафяв
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