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Целта на настоящото изследване е прецизиране 
на съществуващата геоложка информация за еро-
зионно-акумулативните процеси в долината на  
р. Тунджа. То е продължение на опитите на ав-
торския колектив (Dimitrov et al., 2013) да изясни 
кватернерното геоморфоложко развитие на този 
район, тъй като досегашните теренни наблюдения 
се интерпретират по различен начин. Например, 
високата плиоценска заравненост, която според 
Владев (2009) се явява в две разположени едно 
под друго вилафранкски нива между 180–170 m и 
150–140 m, в работите на Христов (1969, 1970) се 
разглежда като висока речна тераса на р. Тунджа. 
Освен това до настоящия момент в литературните 
източници не са показани детайлни карти на реч-
ните тераси на Тунджа. 

В хода на изследването бяха картирани 3 
участъка от десния висок бряг на р. Тунджа 
(фиг. 1). Като основа за картирането са използ-
вани дигитализирани едромащабни топографски 
карти в мащаб 1:5000, комбинирани с цифров 
топографски модел, извлечен от сателитната 
база ASTER. Основните наблюдения са напра-
вени чрез теренно картиране. За определяне на 
относителните превишения между терасните 
площадки е използван лазерен нивелир-ролетка 
на фирма BOSH. 

В участък А, намиращ се в северните покрай-
нини на с. Тенево и детайлно описан в работите 
на Христов (1969, 1970), са интерпретирани общо 
5 надзаливни тераси, като плиоценската заравне-
ност се явява потенциална шеста тераса. Високата 
заливна тераса е с височина 114 m, а плиоценска-
та заравненост – 153 m. Площите на терасите са 
малки, а поради големия наклон на някои от тях е 
възможна грешка при оконтурването, при което да 
е пропусната една тераса. 

Участък Б, разположен в гориста местност 
северно от с. Трънково, се характеризира с ясно 
изразени терасни площадки и резки терасни ръ-
бове (вежди). Оконтурени са общо 6 надзаливни 
тераси, които са сравнително ясни и са еднозначно 
определени. Нивото на високата заливна тераса е  
105 m, а нивото на плиоценската заравненост –  
168 m. Между 149 и 153 m се откроява ясна терас-
на заравненост, която след рязък откос от 11–13 m 
прехожда в плиоценската заравненост на спомена-
тото ниво (164–168 m).

В участък В, обхващащ северните покрайни-
ни на с. Изгрев, високата заливна тераса е с ниво 
между 99 и 101 m, а височината на плиоценската 
заравненост е ~185 m. Разпознати са 4 надзаливни 
тераси, които са интерпретирани несигурно, пора-
ди неясните терасни вежди. Може да се допусне, 
че поне две терасни площадки се пропуснати при 
оконтурването поради липса на надеждни данни. 

Терасите са засегнати от повърхностна денуда-
ция, поради което някои от терасните площадки 
и вежди се сливат. Всички описани площадки са 
пок рити с добре промити кварцови пясъци и чакъ-
ли. Коренни (неогенски) седименти не са наблюда-
вани в терасните ръбове между втора, трета и чет-
върта тераса. Ерозия на неогенските седименти се 
наблюдава само във високия ръб непосредствено 
под плиоценската заравненост (над шеста – пета 
в полигон А – тераса), а също и между високата 
заливна и първа надзаливна тераса при c. Тенево. 
От това следва да заключим, че терасите са преоб-
ладаващо акумулативни.

Прави впечатление, че в изследвания район от 
север на юг високата заравненост над р. Тунджа 
нараства по височина, а на нивото, представено от 
Владев (2009) като „ниско вилафранкско ниво“, 
в района на c. Трънково се появява заравненост, 
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която може да се опише като шеста надзаливна 
тераса. Наблюденията не противоречат на тези, 
представени от Владев. Може да се приеме, че и 
през Вилафранка р. Тунджа е играла голяма роля 
във формирането на споменатите заравнености и 
те всъщност представляват най-високите запазе-
ни тераси на тази река. Изследването показва, че 
в този район е възможно разграничаването на 6 
надзаливни речни тераси и че съществуват още 
възможности за геоморфоложки анализ и модели-
ране, както и за изясняването на цялостното ква-
тернерно развитие на региона.
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Фиг. 1. Схематични карти на речните тераси в изследваните участъци
А – участък „Тенево“; Б – участък „Трънково“; В – участък „Изгрев; 1, 2 – първа и втора заливна тераса, 3–8 – първа, втора, трета, 
четвърта, пета и шеста надзаливна тераса, 9 – плиоценска заравненост, 10 – стръмен склонов откос, 11 – терасов ръб (а – установен, б – 
предполагаем), 12 – шосе, 13 – улица в населено място, 14 – черен път


