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Abstract. The territory of the Kalenik archaeological site, site 11 of the Hemus Motorway, located on the border 
between the Pre-Balkans and the Danube Plain, was investigated. It is part of the watershed of the rivers Tosha and 
Miriova. The artifacts found are from 2 periods or eras: from Rome – II–III centuries and from the Early Middle Ages 
–VII–X centuries. They are located in 2 main layers. Granulometric analysis has proven the origin of the latter, which 
is river in different facies. We assume that the ancient people of Rome settled on a terrain that provided them with 
natural protection on one hand (the settlements are at the foot of two heights and we assume an epigenetic nature of 
the watershed) and on the other – comfort related to the proximity of rivers. The evolution of the terrain is related to 
the movement of the Tosha riverbed to the east and the formation of an ancient site to the west of today‘s. 
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Изследването е проведено във връзка със спаси-
телни археологически разкопки на обект 11, АМ 
Хемус, пътен възел Калиник. Откритите артефа-
кти свидетелстват за селищни структури със сел-
ски характер, принадлежащи към два периода: 
Римски – II–III в. и от Ранното Средновековие – 
VII–X в. Разкрити са значителен брой жилищни 
и стопански структури от двата периода. Голям 
брой от римските структури и всички среднове-
ковни са вкопани в първичния пласт на обекта 
(наречен условно „жълт стерил“). В резултат 
от активното земеделско използване на терена 
и особено от риголването на почвата, археоло-
гическите артефакти са откривани по цялата 
територия, вкл. в горния повърхностен слой. В 
южната част на обекта се наблюдава културен 
пласт с подемен материал от римската епоха с 
дебелина 10–15 cm, разположен в ниската част 
на повърхностния хоризонт. Следва да се отбе-

лежи и фактът, че предримски артефакти (вкл. 
въглени на дълбочина между 0,90 и 1,26 m) се 
откриват на различна дълбочина в ниските час-
ти на разрезите. Това разположение на артефа-
ктите постави и целта на изследването, а именно 
да се изследва произходът на двата хоризонта и 
респ. възстановяване на палеогеографската си-
туация по време на обитаването на територията. 

Обектът е разположен в Предбалкана в бли-
зост до границата с Дунавската равнина (по 
районирането на Kanev, 1989). Надморската 
му височина (около 245 m ± 1 m) го поставя в 
ниския хипсометричен пояс на равнинно-хъл-
мистия релеф. Рaзположен е от левия бряг на 
р. Тоша в мястото на водослива ѝ с р. Мирьо-
ва. Двете реки се вливат и заедно с р. Елешница 
образуват р. Катунешка. Всичките извират от 
Предбалкана. Мирьова река води началото си от 
височината Ръта (440,0 m), източно от района, а 
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р. Тоша извира от северния склон на Ловчански-
те височини. Река Тоша има добре развита ска-
ровидна речна мрежа, характерна за тази част на 
Предбалкана, а река Мирьова има праволинейно 
течение от изток на запад. Реките са нископо-
редни и в топлото полугодие оттокът им силно 
намалява. Обектът има площ от около 20 dka. 
Той е разположен на 150–160 m от съвременно-
то русло на р. Тоша. 

При спасителните археологически разкопки 
бе установена относително еднообразна страти-
графия със споменатите два основни хоризонта: 

1. Горен сив хоризонт (орница) с дебелина 
средно 40 cm, в чийто долни 10–15 cm са откри-
ти артефактите от Римско време;

2. Долен (определен на терена като „жълт 
стерил“), разположен под горния на дълбочина 
до 150 cm. В този хоризонт няма издържан кул-
турен пласт, но са открити артефакти както от 
Средновековието, така и от Римската епоха на 
дълбочина до 100–130 cm. 

Генерализацията на геоложката карта (Hris-
chev et al. 1990) не е позволила да бъдат отбе-
лязани кватернерните наслаги, но теренните 
изследвания потвърдиха, че се касае за речни 
алувиални отложения, образувани в заливен фа-
циес на висока и ниска заливна тераса. Според 
почвеното райониране на България (Koynov et 
al., 1998), територията попада в района на сиво-
канелените горски почви, които се характеризи-
рат с високо съдържание на фини фракции (до I 
над 70% под 0,1 mm).

Материали и методи
На терена са описани няколко геоморфоложки 
ситуации, чийто избор е съгласуван с колегите 

археолози. Избрани за седиментоложки анализ 
са 3 профила с 9 хоризонта. Два от тях са разпо-
ложени в западната и източна част на обекта, а 
третият е извън тях. Последният беше възприет 
като еталон за среда без човешка намеса. Ос-
вен тях, анализиран е и пласт, запълващ една от 
средновековните къщи. Така, чрез грануломе-
тричен и морфоскопски анализи (по методиката 
на Serebrianniy, 1970 и Pettijohn et al., 1987) са 
анализирани 10 проби (табл. 1). 

Резултатите на първите два профила са близ-
ки един до друг, но рязко се отличават от насла-
гите извън обекта. Последните показват строеж 
на заливна тераса/старица с натрупване на орга-
ника. Наслагите от къщата потвърдиха предиш-
ни изследвания, че човешкото влияние води до 
издребняването им.

На терена бяха извършени наблюдения и из-
мервания на дълбочината и местоположението 
на повърхностния хоризонт (фиг. 1). Неговата 
дебелина варира в различните части на обекта: 
от 40 cm в западната част, 15–20 cm в централ-
ната част, 6–8 cm в източната до 2–4 cm в югоиз-
точната (фиг. 1).

Обобщение
Обектът е разположен във водослива на р. Тоша 
и р. Мирьова. Предполагаме, че последният има 
епигенетичен произход, разположен между 2 
височини: Мемишкото на север (345,8 m) и без-
именна височина, разположена на юг (345,5 m).  
Ако формирането на пролома е станало в пред-
кватернерно време, то последвалите деформа-
ции в руслата на реките и терасите са ставали 
и в холоценско време. От една страна, тези ви-
сочини са осигурявали естествена защита на се-

Таблица 1. Разпределение на фракциите

Фракции в mm
Цвят

≥ 1 1–0,25 0,25–0,063 0,063–0,01 ≥ 0,01
западен профил

0–40 cm; – 0,6 13,21 20,23 65,5 10YR 6/2 light brownish gray
40–74 cm; 4,1 7,9 19,7 28,9 39,4 10YR 5/4 yellowish brown
74–90 cm; 5,3 13,3 23,2 23,1 35,1 10YR 5/8 yellowish brown

източен профил
0–30 cm; 1 0,8 14,16 20,5 63,57 10YR 6/2 light brownish gray
30–90 cm; 4 12,9 19,9 25,8 37,4 10YR 6/2 yellowish brawn;
90–130 cm; 16,8 27,6 19 17,4 19,2 10YR 5/8 yellowish brown

южен, извън обекта
0–10 cm; – 10,2 21,8 78 10YR 4/3 brown
10–50 cm; 2,8 18 22,4 56,8 10YR 5/4 yellowish brown;
50–100 cm; – 9,1 10,6 12,2 68,1 10YR 4/2 grayish brown;
100–150 cm 16,8 27,6 19 17,4 19,2 10YR 5/4 yellowish brown;

от къща в западната част 
– – 4,4 14,1 81,5 10YR 6/2 light brownish gray
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лищата, а от друга страна, изборът на древните 
хора за заселване е бил свързан с близостта на 
реките, които са осигурявали необходимите ко-
личества вода. 

Изследваните наслаги в различните части на 
обекта имат прилики и едната от тях е в относи-
телно еднаквия гранулометричен състав в гор-
ния хоризонт и разположения под него „жълт 
стерил“. Разпределението на фракциите ги оп-
ределя като льосоподобни глини с алувиален 
(речен произход). Изключение правят най-дъл-
боко разположените (под 130 и 150 cm), където 
количеството на пясъка нараства. Втората при-
лика е в цвета, който потвърждава генезиса им. 
В горния хоризонт в последните 1000–1500 год. 
участват почвени и склонови процеси (излуж-
ване, крийп, площна ерозия), които увеличават 
фините фракции. 

В опробваните места наслагите показват алу-
виален произход в различни фациеси: най-дол-
ните хоризонти имат руслов алувий (напр. тези 
на дълбочина 74–90 cm в западния профил и в 

90–126 cm в източния). В разположения над тях 
хоризонт, определен като „жълт стерил“ (между 
40–74 cm в западния и 30–90 cm в източния), по-
казва периферия на русло и/или периферия за за-
ливна тераса, а най-горният хоризонт е в заливен 
фациес, който е продължил да се развива като 
почвен с процеси на хумусонатрупване и излуж-
ване. Различната дълбочина на „жълтия стерил“ 
е признак за различно разстояние от руслото, 
както и за неговата фуркация. Това респективно 
е довело и до промяна в местоположението на 
заливната тераса. В профила, разположен извън 
обекта, наслагите характеризират старицов алу-
вий, който се развива като торфениста почва. 

Двете селища са били разположение на висо-
ка заливна тераса, образувана на левия бряг на р. 
Тоша. И древните от римския период, и тези от 
Средновековието са се установили върху терен, 
който не е бил заливан. По времето на Рим се-
лището е било по-близо до реката или по-точно 
до нейна старица, чийто неясни следи личат в 
характеристиката на наслагите, но и могат да се 

Фиг. 1. Палеогеографска и съвременна обстановка в археологически обект Каленик

Fig. 1. Paleogeographic and contemporary setting in the Kalenik archaeological site
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разпознаят на терена. Културният пласт на ан-
тичното селище сега е на дълбочина 25–40 cm 
под днешната повърхност. Като генезис тя е 
била речна, но когато древните са се устано-
вили, територията не е била заливана. Предпо-
лагаемото русло на р. Тоша тогава се е добли-
жавало до южните и източни части на обекта. 
Доказателствата затова са и в пластовете в про-
фила извън обекта и в дълбочината на грунто-
вите води в него. 

През Средновековието хората са се установи-
ли на същия терен, но тогава руслото на р. Тоша 
е било на по-голямо разстояние, отколкото през 
Античността. Наличието на образуваната вече 
старица, цветът и относителното повишаване 
на пясъчната фракция на изток показват от една 
страна руслов алувий, а от друга, че е възможно 

приижданията на речните води и антропогенната 
дейност да са повторно отложили артефактите. 
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