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Abstract. This article focuses on the dynamics of slope processes and the characteristics of their deposits in the 
Viskyar Mountain, SW Bulgaria. For the purpose of the study, 4 key sites with а different lithology, exposition, slope 
and altitude were observed. The results are gathered from 2-months period of monitoring.
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Въведение

Комплексът от процеси, протичащи върху скло-
новете – изветрителни, ерозионни, сипейни, 
свлачищни, срутищни и др. се обединява с по-
нятието склонови процеси. По-детайлни про-
учвания и класификация на склоновите проце-
си са правени за високопланинския и средно-
планинския пояс на страната (Baltakov, 1978; 
Kenderova, 1992 и др.). В научната литература 
има оскъдни данни за наслагите, свързани с тях, 
както и за динамиката на самите процеси. 

Обект на настоящото изследване е Вискяр 
планина, част от Завалско-Планската планинска 
редица на Западното Средногорие. Предмет на 
изследване са склоновите процеси и свързаните 
с тях форми и наслаги. Вискяр планина е пред-
ставена от един централен рид с плоско било, 
разположен в посока СЗ-ЮИ и къси, силно раз-
членени склонове (фиг. 1А). Най-висок връх е 
Чеканска бука (1136 m). Планината е оградена 
от Бурелската котловина на север, Софийската 
котловина на североизток, а на юг склоновете 
ѝ постепенно потъват в Брезнишката котлови-
на. На югозапад, чрез Ярославската седловина  

(964 m) Вискяр се свързва със Завалска плани-
на, а на североизток чрез Радуйската седловина 
(830 m) – с планината Люлин. Дължината ѝ от 
северозапад на югоизток достига 15 km, а мак-
сималната ѝ ширина – около 5–6 km.

Планината е силно обезлесена, което я прави 
интересна за наблюдение на склонови процеси. 
Именно в югозападните ѝ, почти напълно обез-
лесени, склонове са разположени три от ключо-
вите участъци. Въпреки краткия период на наб-
людение (малко повече от 2 месеца), резултати-
те показват значителна динамика.

Методика на изследването
Изследваните склонови процеси, форми и нас-
лаги са наблюдавани в 4 ключови участъка (R1, 
R2, R3 и R4) за периода 04.07.–19.09.2022 г.  
Морфоскопският и гранулометричният ана-
лиз са извършени по методиката на Serebryanyi 
(1980), като фракциите са отделени в лаборато-
рия по БДС EN ISO 17892-4:2017. Поставени са 
маркирани репери по методиката на Klyukin & 
Tolstykh (1984). Коефициентът на сортировка е 
изчислен по Folk & Ward (1957).
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Резултати

Първият ключов участък (R1) (фиг. 1B) пред-
ставлява склон с проява на плоскостна и струй-
чата ерозия, с ширина 6–7 m и дължина 30 m. 
Растителност липсва, разкриват се силно извет-
рели субвертикални мергели, с отделни пласто-
ве варовити пясъчници и песъчливи варовици в 
по-горните части на разреза, попадащи в обхва-
та на Долнироманска свита (Sinnyovsky et al., 
2013) с раннокампанска възраст. В тях е развита 
система от ерозионни бразди с различна дължи-
на (5–15 m), ширина (3–350 cm) и дълбочина на 
всичане (8–120 cm). Ерозионните бразди са за-
пълнени с късове от средно- и дребнозърнести 
пясъчници, на които е направен морфоскопски 
анализ (фиг. 1G). Преобладава дисковидната 
форма, късовете са добре огладени, което го-
вори за активно участие на водата при транс-
порта им.

По дължината на склона са поставени два 
маркирани репера. През отчетния период, гор-
ният е отчел 5,3 cm денудация, а долният – 2 cm 
акумулация. Резултатите от гранулометричния 
анализ (фиг. 1F) показват, че наслагите са дву-
фракционни, с 95% участие на фините фракции. 
Коефициентът на сортировка е 0,47, наслагите 
са добре сортирани, което потвърждава актив-
ното участие на водата при придвижването им 
по склона.

Вторият ключов участък (R2) (фиг. 1C) 
представлява ровина, развита в затревен склон, 
с дължина около 30–35 m, ширина от 3 до 10 m 
и дълбочина на всичане 1–2 m. Самата рови-
на е развита в изветрели и напукани аргилити, 
между вертикални глинести варовици, заемащи 
горните нива на Завалската свита (Sinnyovsky et 
al., 2013). Възрастта им е късен Кампан. Леви-
ят склон на ровината, развит в по-неустойчиви-
те на изветряне аргилити, е полегат, а десният 
– стръмен, почти отвесен. В него се разкриват 
вертикални пластове от варовици.

В долната част на ровината е поставен марки-
ран репер, по който е отчетена 1,8 cm акумула-
ция за 2 месеца. Резултатите от гранулометрич-
ния анализ (фиг. 1F) показват, че наслагите са 
двуфракционни, с 96% участие на едрите фрак-
ции (30% чакъл и 66% пясък). Коефициентът на 
сортировка е 0,70, наслагите са умерено добре 
сортирани. Придвижването им по склона става 
с участието на водата при интензивни валежи.

Третият ключов участък (R3) (фиг. 1D) 
представлява ерозионен дол с непостоянен от-
ток, развит във силно изветрели туфозни скали, 
част от пирокластична задруга с възраст ранен 
Кампан, част от Бабинския вулкански комплекс 
(Marinova et al., 2010). Ерозионният дол е зат-

ревен в дясната част, а в най-долната част към 
шосето има развита и дървесна растителност. 
В горната част е образуван откос с дълбочина  
4–5 m и ширина от 4 до 15 m. По склона личат 
малки ерозионни бразди.

Маркираният репер в основата на откоса е 
отчел 1,1 cm акумулация. Резултатите от гра-
нулометричния анализ на пробата показват, че 
наслагите са двуфракционни, като 96% учас-
тие в пробата имат фините фракции (67% пя-
сък и 29% прах). Коефициентът на сортировка 
е 0,89, наслагите са умерено добре сортирани. 
Придвижването на материала по незалесените 
участъци от склона е с помощта на водата под 
формата на делувиален смив. При по-интензив-
ни валежи се образуват ембрионални ерозионни 
форми – бразди с размери от няколко cm шири-
на и дълбочина и 1–2 m дължина.

Четвъртият ключов участък (R4) (фиг. 1Е) 
представлява склон от туронски песъчливи ва-
ровици и пясъчници от вровиково-пясъчната 
задруга (Marinova et al., 2010), в който се раз-
виват срутищно-сипейни процеси. Откосът е 
с дължина около 15 m и ширина 20–30 m. Над 
срутищния откос има иглолистна растителност, 
а в долната част е образувана заравнена тераса 
с ширина около 4 m и дължина 3,5 m. В лявата 
част се разкриват глинести варовици, а в дясна-
та – среднозърнести пясъчници. Преобладават 
едрите късове, примесени със ситнозем. В ос-
новата на срутището беше направена експери-
ментална площадка от 1 m2 площ, която след 
първото отчитане е изцяло покрита от нови 
късове с големи размери – 68/38/24, 18/10/4, 
12/11/7, 11/6/4, 16/8/8 (по ос a, b, c в cm). Част 
от маркираните късове от експерименталната 
площадка са се придвижили на разстояние до 
2 m по склона.

Резултатите от гранулометричния анализ по-
казват, че наслагите са разнофракционни. Съв-
сем закономерно с над 50% участие в пробата е 
фракцията на чакъла (55%), а с най-малко тази 
на глината (8%). Коефициентът на сортировка е 
1,56. Типично за срутищните процеси сортиров-
ката е лоша. Морфоскопският анализ (фиг. 1H) 
показва, че късовете са неогладени, с преобла-
даващата дисковидна форма, придвижвани по 
склона чрез влачене, предимно гравитационно.

Обобщение
Изследваните склонови процеси във Вискяр пла-
нина са срутищно-сипейни, делувиален смив, 
площна и ровинна ерозия. Избраните за наб-
людение ключови участъци са разположени в 
среднопланинския пояс, между 725 и 855 m н.в.  
Всички те имат различна експозиция, геолож-
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Фиг. 1. Полигони на изпитания и резултати от изследванията във Вискяр планина. А – обзорна схема на границите на 
Вискяр планина и разполагащите се в нея полигони на изследване, B – ключов участък R1 (Горни Романци), С – ключов 
участък R2 (Красава), D – ключов участък R3 (Арзян), Е – ключов участък R4 (Гургулят) , F – гранулуметричен състав 
на проби от изследваните полигони, G – резултати от морфоскопски анализ в R1 (Горни Романци), H – резултати от мор-
фоскопски анализ в R4 (Гургулят)
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ка основа и наклон на терена. Въпреки краткия 
срок от залагането на реперите до първия отчет, 
стойностите на денудация и акумулация показ-
ват значителна динамика. Количеството на пад-
налите валежи за периода е 176,6 mm, като за 
месец юли се падат само 12,4 mm (6 дни). През 
август са паднали 109,6 mm за 13 дни, като някои 
от валежите са с интензивен характер (27,8 mm 
на 20.08; 30,2 mm на 29.08, 13,2 mm на 31.08). 
През септември валежите са 54,6 mm, като таки-
ва с интензивен характер до първия отчет не са 
регистрирани. Водата, в комбинация с наклона 
на терена, липсата на растителност и неустой-
чивия скален субстрат, определя динамиката на 
материала. Във високите части на склоновете 
преобладаваща е денудацията, докато в ниските 
– акумулацията. Експозицията има само второ-
степенно значение, като допринася за изветря-
нето на скалите. В участъка със срутищно-си-
пейни процеси преобладават разнокъсовите нас-
лаги с лоша сортировка, докато в участъците с 
плоскостна и ровинна ерозия и делувиален смив 
преобладават фините фракции с добра и умере-
на сортировка.
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Таблица 1. Основни характеристики на ключовите участъци 

Ключов участък  
с координати

Надм. 
височ. Наклон Изложение Литоложки състав Сортировка 

(phi)

R1.
Долни Романци
662830; 4740987

805 28° 223° SW 
флишка задруга (долен Kампан) – мер-
гели, покрити от варовити пясъчници и 
песъчливи варовици

0,47 – добре 
сортирани

R2.
Красава
657552; 4737189

855 25° 120° SE пясъчниково-мергелна задруга – аргилити 
и тънкопластови глинести варовици

0,70 – 
умерено  
сортирани

R3.
Арзан
656034; 4736841

872 52° 260° W
пирокластична задруга (долен Кампан) – 
изветрели пирокласти в изветряла  
туфозна маса

0,89 –
умерено  
сортирани

R4.
Гургулят
652677; 4739378

725 64° 121° Е
варовиково-пясъчна задруга (горен  
Турон) – песъчливи варовици и пясъч-
ници

1,56 –
лошо  
сортирани

* координати КС БГС 2005, UTM, зона 34
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