
Има ли слѣди отъ дилувиялно зале
дяване по Витоша.

Отъ Ж. Р а д е в ъ.

(Докладвано отъ Λ. Иширковъ въ Природо-математичния клонъ 
на 4. II. 1926 г.).

Витоша планина, като обектъ за изучвания въ географско, 
геоморфологично, геологично, петрологично и др. отношения, 
заема особено мѣсто. Намирайки се на прѣходната зона на 
по-интензивнитѣ мезозоични и терциерни тектонични дви
жения, които сж станали въ Старопланинския и Конявски ди- 
плови пояси, тя се изправя по срѣдата имъ като мощенъ 
сиенитенъ масивъ. Като такъвъ тя е оградена околовръстъ 
съ цѣлъ гирландъ отъ високи хлътнали полета, каквито сж 
Самоковското, Радомирското, Мошино-Пернишкото и Софий
ското, а сжщо и съ по-низки планински хребети, каквито сж 
Голо Бърдо, Люлинъ, Плана, Верила и Лозенския. По цен
тралното си скално ядро Витоша показва почти пълна едиак- 
вость съ възвишенията на Плана планина и, още по-наизтокъ 
прѣзъ Самоковското поле, съ Гуцалскитѣ възвишения, които 
държатъ връзка между Рила и Ихтиманска Срѣдна Гора. 
Обаче тъкмо отъ тази страна, както и отъ изтокъ и сѣверъ, 
витошскитѣ сиенитни маси [се ограждатъ отъ подкововидна 
гирланда отъ млади андезитни еруптивни маси и туфи. Като 
се излиза отъ стратиграфското разпространение на сиенитнитѣ 
Витошки, Планенски и Гуцалски маси, добива се впечатление, 
какво тѣ ще да иматъ едно общо еруптивно огнище, обаче 
Витоша, обхваната отъ нова орогенетична срѣда, се обособява 
въ засебенъ орографски индивидъ. Очертанията на новата 
витошка орогенетична срѣда се изразява въ вънкашния поясъ 
на андезитната околовръстна подковообразна маса, която, 
като започва на ю.-западъ. при пролома на Струма подъ Кра- 
пецъ и отъ тамъ съ източна посока прѣзъ Чупетлово, стига
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до с. Желѣзница, отъ дѣто завива на сѣверъ и прѣзъ Симе- 
оново, Драгалевци, Бояна, свършва въ Владайския проломъ 
надъ с. Княжево. Така очертаната андезитна околовръстна 
витошка подкова се отнася само за снагата на последната 
планина. Въ сжщность тя продължава и на западъ отъ Вла
дайския проломъ, прѣзъ Люлинъ и още по назападъ къмъ 
Вискярскитѣ възвишения. Сжщо, прѣзъ низината на Искъръ, 
тя заема значителни мѣста и отъ западната часть на Лозен- 
ската планина.

Голѣмото участие на кристалинни шифери и стари еруп
тивни материяли и на скали отъ мезозоична старость въ 
конгломератитѣ на околовръстнитѣ на Витоша земи, както и 
по нѣкои мѣста на нейната снага, показва, че тѣзи материали 
сж носени отъ горнището на висока планинска маса, дѣто и 
днесъ могатъ да се доловятъ следитѣ на скали отъ сжщото 
естество или пъкъ, дѣто и днесъ още снагата на планината 
притежава сжщитѣ скали. Тази висока планинска маса не 
може да бжде друга, освѣнъ Витошкия масивъ, който, макаръ 
и да не е ималъ сжщитѣ размѣри и обликъ, както е днесъ, 
ще да е заемалъ съ главната си маса това мѣсто, дѣто е 
днешна Витоша.

Въ такъвъ случай ние ще трѣбва да приемемъ какво 
сегашната сиенитна снага на Витоша въ края на срѣднитѣ 
геологически врѣмена е била припокрита съ дебела покривка 
не само отъ кристалинни шифери, но и съ материяли отъ 
мезозоична възрасть — каквито сж червенитѣ и кварцитни 
пѣсъчници, които съставятъ значителна часть отъ масата на 
конгломератитѣ, за които е дума по-горѣ. Къмъ витошката 
покривка трѣбва да се причислятъ освѣнъ кристалиннитѣ 
шифери и кварцититѣ, които начесто сж и днесъ по нейната 
снага, нъ и трияскитѣ варовици, които стигатъ до значителна 
височина по ю.-западнитѣ й склонове, а по-нататъкъ се разти- 
латъ нашироко въ Голо Бърдо. При Живата вода тѣ се преси- 
чатъ отъ андезитнитѣ околовръстни ерупции. Сжщитѣ трияски 
варовици се срѣщатъ и по източнитѣ отдѣли на планината, 
като излизатъ въ широки ивици и при Панчарево и по- 
наизтокъ. Огсжтствието на тѣзи скали отъ градежния мате- 
риялъ на околовръстнитѣ конгломерати може да се обясни само 
съ обедняване на послѣднитѣ, при който процесъ всички 
варовикови скали сж станали жертва на извѣтряването. Що
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се отнася до червенитѣ пѣсъчници, то такива се срѣщатъ въ 
снагата на планината и днесъ още въ компактни легла, ка- 
къвто е случаятъсъчервенитѣ пѣсъчници по изтотнитѣ скло
нове на Витоша. -

Освѣнъ поменатитѣ материяли, за характеристика на 
скалната покривка на планината трѣбва да се споменатъ и 
дебелитѣ кварцови конгломерати, въ източния високъ дѣлъ

— току подъ Купена, които ще да сж по-стари отъ мезозоич- 
нитѣ отложения.

Въ днешнитѣ очертания на Витоша, централно мѣсто 
заематъ сиенитнитѣ материяли, които въ срѣдището си се 
явяватъ въ блокова маса, а къмъ краищата иматъ по-стѣгната 
и компактна структура. Околовръсть, въ контактната зона съ 
андезитнитѣ ерупции, централниятъ киселъ сиенитъ на много 
мѣста прѣминава постепенно въ базични диорити; Въ тази 
промѣна на петрографскитѣ материяли на витошката ядка 
къмъ околовръстнитѣ части, навѣрно, ще трѣбва да се съ
гледа едно контак-тно влияние отъ околовръстнитѣ андезитни 
ерупции.

За географията този порядъкъ на скалитѣ и тѣхната 
особна структура е отъ значение, защото въ него могатъ да 
се видятъ най-ясно особнитѣ морфологични прояви въ витош
ката скала, а сжщо и платовидния характеръ на гърбишето 
на планината. Въ кратки черти, днешниятъ особенъ обликъ 
на неразчлененость, а при това и на платовидно горнище на 
Витоша, може да се представи въ следнята картина:

Покривнитѣ метерияли на Еитоша сж станали още въ 
твърдѣ ранни геологически врѣмена жертва на денудацион- 
нитѣ процеси (В. Репк., „ОеоІодізсЬе ιιπά деотогрЬоіодізсЬе 
РгоЫете іп Виідагіеп“, Оег Оеоіоде, № 38, 1925, стр. 852.) 
Следъ второто — подиръ терциерно повдигане на части 
отъ старата витошка снага, сжщитѣ процеси, може би, 
съ сжщата интензивность, сж дѣйствували, както по цен
тралната, така и по ограднитѣ части на това ядро —именно 
върху андезитнитѣ маси и контактнитѣ тѣмъ материяли 
отъ вжтрешната зона. Обаче тѣ, притежавайки по-голѣма 
устойчивость и твърдость, сж отраяли по-крепко, поради 
което планината е запазила своитѣ сравнително доета стръмни 
вънкашни очертания. Само западната страна — къмъ Владая
— е понижена твърде много. Тамъ е задълбана долината на 
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Владайска рѣка. Тя е широка и сравнително всички останали 
долини, които иматъ началото си въ сжщата планина, е най- 
дълбоко врѣзана въ планинската снага. Отъ Златнитѣ мостове 
нагорѣ.тя заема почти ’/4 отъ цѣлото Витошко гърбище, а заедно 
съ това тъкмо въ нейния басеинъ планинското гърбище е 
най-низко. И размѣритѣ и голѣмото понижение сж послѣдица 
на естеството на материялитѣ тукъ и отъ друга страна, на 
липсата на младоеруптивна ограда по тази часть на планината.

По останалитѣ три страни на Витоша подковообразната 
андезитна еруптивна маса служи като ограда на централното 
ядро и го запазва отъ бързо разрушение.

Слѣдъ тѣзи кратки бѣлѣжки за формата и геологиче- 
скиятъ съставъ и структура на планината, азъ ще пристжпя 
къмъ сжщностьта на въпроса, който ни занимава тукъ. Заедно 
съ това, по необходимость, ще трѣбва да зачекна и въпроса за 
генезиса на планината, тъй като нѣкои морфогенетични факти 
ще могатъ да се обяснятъ именно чрѣзъ това.

Още отъ самото начало, за да не бжда криво разбранъ 
— азъ ще трѣбва да помена, какво, като става дума за за
ледяване, географията и специално геоморфологията се инте- 
ресуватъ само отъ послѣдното, посттерциерното или кватер- 
нерното (дилувиялото) заледяване, защото само то има влия
ние за генезиса на формовитѣ съкровища на земната повърх
нина на нашето настояще. Геологията отбѣлѣзва едно голѣмо 
заледяване отъ Карбонъ до Пермъ, нарѣчено Пермо-Карбон- 
ско; тя отбѣлѣзва и едно сжщо така дълго заледяване къмъ 
горна креда, обаче геоморфологичнитѣ слѣди на тѣзи зале
дявания не могатъ да се изразяватъ върху днешния обликъ на 
земноповърхнитѣ форми. Поради това тѣ не сж прѣдметъ 
на геоморфологично изучване днесъ.

Прѣди да пристжпя къмъ излагане на моитѣ наблюде
ния и изучвания по прѣдполагаемото Витошко заледяване, азъ 
ще скицирамъ накратко изслѣдванията и заключенията на 
наши и чужди автори, които сж проучвали сжщата материя 
преди менъ. Съ това смѣтамъ да постигна двѣ нѣща:

1. да съкратя работата си и
2. да отговоря на доводитѣ и фактитѣ, които се даватъ 

за такова заледяване.
Прѣди това, обаче, налага се да се направи кратъкъ 

прѣгледъ изобщо на историческия развой на въпроса за ди- 
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лувиялното заледяване въ българскитѣ планини. Това е необ
ходимо, защото тъкмо проблемата за заледяването на висо
китѣ наши планини поражда и тая за Витошкото дилувиял
но заледяване. Въ такъвъ случай моя прѣгледъ ще обеме:

а) Историческиятъ развой на въпроса за дилувиялното 
заледяване по българскитѣ планини и

б) Историческиятъ развой на въпроса за дилувиялното
заледяване по Витоша. ,

а) Исторически развой на въпроса за дилувиялно за
ледяване по българскитѣ планини.

Всички смѣтатъ, какво професоръ Цвиичъ въ лѣтото на 
1896 год. дойде тукъ въ България, посѣти най-високата наша 
планина и установява, че Рила прѣзъ ледниковия периодъ на 
земята е била покрита съ вѣчни снѣгове, изъ които сж се 
отичали обширни ледникови рѣки. И до днесъ убеждението 
у мнозина е, че именно отъ този моментъ стана прѣломъ въ 
науката по въпроса за ледниковия феноменъ на Балканитѣ. 
Обаче, като се проследятъ работитѣ на виднт геолози и гео
графи, които сж работили за своята наука въ прѣдѣлитѣ на 
Балканския полуостровъ, ще се разбере, какво още много 
по-рано се е констатирало по най-положителенъ начинъ, че 
и по високитѣ наши планини планинитѣ на Балканския полу
островъ има отпечатъкъ на дилувиялно заледяване.

Наистина, още прѣзъ 1864 г. Неіпгісб ВагіЬ, който е прѣ- 
миналъ прѣзъ Рилската Планина прѣзъ септ. 1862 г. (Кеізе 
бигсИ 8аз іппеге сіег ЕигораізсНеп Тйгкеі), споменава на нѣ- 
колко мѣста за алпийски езера (ЛІрепзееп) въ нея (езер
цата по лѣви Искъръ, Сухото е-ро и подъ Еленинъ връхъ, 
стр. 79, 80 и 85), сжщо и за дълбоки котловини, Кеззеіз (стр. 
76, 77, 85) и хуниообразни длъбнатини (МІрепІгіЛі). но не 
казва нищо за тѣхния произходъ.

Прѣзъ 1870 и 1872 год. ВагІН и Е. V. НосНзіеІІег 
сж прѣминали пжтя отъ Самоковъ за Рилския манастиръ и 
гледката, която имъ е открила горната часть на долинитѣ на 
Рилска рѣка и Лѣви Искъръ, имъ напомня досущъ високитѣ 
форми на Висока Татра, съ нейнитѣ многобройни циркуси и 
малки планински езерца?

1 Ледникови слѣди въ тази планина сж установени още отъ 1856 
год. За пръвъ пжть въ тази година сж открити положителни слѣди
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По-послѣ — прѣзъ лѣтото на 1873 год. — сжщиятъ 
пжть минава Егапп Роскзігоѣ (отъ Дргзденъ).1 Той дава опи
сание на горнитѣ, изворнитѣ области на Лѣви Искъръ и Кри
ва рѣка (Рилска рѣка), което придружава съ една перспек
тивна рісунка и една картена скица. Въ картената скица той 
дава очертание, освенъ на циркуситѣ, но и на езерцата, които 
се гушатъ въ тѣхъ. Сжщо, както своигѣ прѣдшественници, и 
КоскзИоЬ вижда въ многобройнитѣ планински езерца слѣди 
отъ нѣкогашно заледяване въ Рилската планина.

Не малко влияние за затвърдѣзане на убеждението, 
какво и на Балканския п-въ иітъкнатитѣ тъй типични формови 
прояви щг да иматъ ледниковъ произходъ, упражниха изуч- 
ванията въ Динарскитѣ планини, а най-вече въ Карпата. Въ 
Фогарашкия дѣлъ (източно огъ пролома на Дтюта) на Кар
пата, въ 1881 год. ₽. кебтапп,’ чрѣзъ наблюдаванитѣ тамъ 
факти — ледникова шлифовка и моренни наслаги — доказа 
съ абсолютна положителность дилувиялно заледяване въ тази 
планина.

Излизайки отъ щателаитѣ изучвания на ледниковия фе- 
номенъ въ /Алпийската система на Езропа и по другитѣ по- 
голѣми ширини, а сжщо и отъ посоченитѣ горѣ случайни и 
бѣгли бѣлѣжки за Балканскитѣ земи, Л. Репек въ 1894 год. 
прѣсмѣтна, че ледниковиягъ периодъ е засегналъ и Балк. 
полуостровъ. Въ своята „Карта за височината на снѣжната 
линия въ Европа сега и прѣзъ ледниково врѣме“ (НбЬепкагІе 
сіег Зскпееііпіе іп Еигора маЬгепб сіег Оедепхуагі ипсі сіег 
Еізгеіі)3 той вмжква въ заледената нѣкога область и Рила 
планина.

отъ дилувиялно заледяване отъ полския геологъ геизсііпег (2е*І5сппег,  
Ζβ^δηβτ) въ сѣвернитѣ склонове на Татра при 2акорапе на р. Вузіге. 
Малко слѣдъ това прочутия алпийски изслѣцвачъ К. Н. Зопкіаг открива 
и по южнитѣ поли на планината такива слѣди — главно моренни на
слаги. По-послѣ се откриха ледникови слѣди и въ Галицийска Татра 
отъ Краковския геологъ Λ. АІіЬ.

1 Е. РоскзігоЬ ,ϋιε ОиеІІеп сіег Кага Ізкга ипсі сіег Кгіи/а Рега іт 
РіІодадЬ“, Міііеіід. сіег К. К. СеодгарЬізсЬеп СезеІІзсЬаН ги \А/іеп, 1874» 
8еііе 431.

2 Р. ЬеЬтапп „ВеоЬасНіипдеп ііЬег Текіопік ипсі О1еІ5сЬег5ригеп 
іт ЕодагазсЬег НоспдеЬігде“ геіІзсЬг. 8ег сіеиізсЬ деоіод. ОезеІІзсЬаП 1881.

3 Н. Репек ... въ УегЬапЛипдеп сіез 4. сІепІзсЬеп ОеодггрЬеп- 
іад5. 1394 г.
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Макаръ тѣзи факти и да не се потвърдяваха съ една 
положително сть отъ Виенската геологическа школа за Балк. 
п-въ, между които видни прѣстдавители сж Е. V. НосНзіеііег1 
Е. ν. Моібізоуісз Λ Віііпег, М. Иеитауг, Ег. ТеІІег1 2 3 4, Тіеіге*,  
и дори К, Назяегі5, и която школа имаше поле за научна 
работа и издирвания повече земитѣ на Балкански п-въ и отъ 
друга страна, макаръ тази школа и да упражняваше голѣмо 
влияние върху съврѣменницитѣ имъ географи, все пакъ прие
мането за заледяване на високитѣ наши планини се изтъкна 
съ такава убедителнось и остави тъй ясни слѣди въ това 
врѣме, че то влезе вече и въ географската литература. Въ 
голѣмата география на λ. КігсНЬоІІ, въ II часть ,1_ап<іегкип<1е νοη 
Еигоре“ 1893 г. ТІіеоЬаІсі Еізсііег, който е изработилъ географ
ската материя за южнитѣ полуострови на Европа, на стр. 104 
съ положителность отбѣлѣзва, какво многобройнитѣ езерца въ 
Рило-Родопа, заеднз съ циркуситѣ, въ които тѣ се гушатъ, 
иматъ ледниковъ произходъ.

1 Е. V. НосМяІеііег, ОЬег 8іе деоіод. УегЬаІІпіззе 8ез Й5ІІ. Теііе® 
дег Еитор. Тйгкеі, ЗабгЬ. 8ег. К. К. Сеоі. КеісЬзапзІаІІ, ІМіеп, 1870, В8. 20. 
5. 400 - 461.

2 Е. V. МоІ5І5ОУІС5, въ ЗаІігЬ. сіег К. К. Сеоіод. Кеісбзапзі. ІУіеп 
1830, Всі. XXX, 5. 46.

3 Я, Віііпег, М. Иеитаут и Ег. ТеІІег .ОЬсгЫіск цЬег сііе деоіо- 
дізсЬеп УегЬаііпіззе еіпез Теііез 8ег адаізсЬеп Кйзіепіапйег' ОепкзсЬег. 
8. к. Як. 8. \УІ55. \Уіеп 1880 Μ. η. ΚΙ. В8. XI.

4 Е. Тіеіге, .Сеоіод. ІІЬегзісЫ νοη Мопіепедго“, .ІаЬгЬ. 8. К.К. 
Сеоі, КеісЬзапзі. \Уіеп 1884, В8. 34.

1 К. Наззегі ,Оег Оигтііог', геіізсЬг, 8ез 8. бзіегг. ЯІрепуегеіпя 
1892, В8. 23.

Слѣдъ този кжсъ исторически прѣгледъ за състоянието 
на въпроса за ледниковия феноменъ по нашитѣ планини, оста
ваше да се направятъ по щателни изучвания по тѣхъ и то отъ 
хора школувани по тази материя. Това направи въ 1896 г. Бѣл- 
градския проф. по география И. Цвиичъ. По кжсно неговитѣ 
изучвания въ тази посока, освѣнъ въ рилската область, се 
разпрострѣха и по висока Ст. планина, а въ 1902 год. и по 
Витоша.

По това врѣме, когато Цвиичъ направи първото си 
съобщение за заледяването на Рила, излѣзе и първата бѣлѣ- 
жка: „Приносъ къмъ въпраса—имало ли е на Балк. п-въ ледници“ 
отъ Ст. Бончевъ, въ годишника на бълг. природоизпит. др. 
г. II 1397-98. г. стр. 42-45, (рефератъ четенъ на 30 X, 1897 г.)
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б. Исторически развой на въпроса за дилувиялното 
заледяване на Витоша.

Както току що поменахъ, пръвъ заговори по него г-нъ Ст. 
Бончевъ, и то слѣдъ като Цвиичъ направи своитѣ изучвания 
въ Рила планина. Заглавието на бѣлѣжкитѣ му носи по-общо 
означение — „Приносъ къмъ въпроса — имало ли е на Бал
кански п-въ ледници" — но той разглежда въпроса за Витош
кото заледяване. При всичко, че въ заключителнитѣ му думи 
се разбира, какво г-нъ Бончевъ говори не за дилувиялно, а 
за едно терциерно заледяване, азъ ще изложа хода на него- 
витѣ мисли, както и фактитѣ и тѣхната съпоставка, толкова 
повече, че въ по-послѣднитѣ си бѣлѣжки той отнася заледя
ването и къмъ дилувиялната епоха.

Най-напредъ г-нъ Бончевъ говори за особно загадъчнитѣ 
конгломерати, състоящи се отъ екзотични блокове, съв- 
сѣмъ чужди за мѣстата, дѣто тѣ лежатъ. Исторически, тѣх- 
ното откриване е вървѣло по следния редъ:

Пръвъ споменува за тѣхъ Тоиіа. Намира ги въ 1884 г. 
при Габрово, тезр. с. Топлешъ.

Въ 1893 г. Л. Димитровъ, въ работата си за Витоша1, 
споменава за съществуването на такива конгломерати по 
горнището на Върли Ридъ (западно отъ мѣстностьта Попадия), 
сѣв. западна издънка на Витоша.

1 Веіігаде гиг деоіод. и. реігодгарЬізсНеп Кепп1пі55 сіез \/іІо$а- 
СеЫеіез іп Виідагіеп. ОепкзсзгіГІеп сіег К. Як. ά. \νϊ55. У/іеп, 1893.

Въ 1892 год. Л. Ванковъ ги прослѣдява на югъ отъ 
Габрово. Въ една цѣла зона надлъжъ по сѣвернитѣ поли на 
Ст. Планина. Той опрѣдѣля старостьта имъ като горно-кредни 
или долно терциерни (еоценски).

Въ 1894 год. самъ Ст. Бончевъ намира подобни конг
ломерати и въ околностьта на селата Пчеларово (Куванлъкъ) 
и Пѣтлово (Хорозларъ), Хасковско. Тѣ сж съ твърдѣ пробле- 
матиченъ произходъ и се явяватъ като основа на еоценския 
варовикъ.

По всички находища въ тѣзи конгломерати има мате
рияли, които не могатъ да се намѣрятъ сега въ тѣхна бли- 
зость. Отъ сравнителното изучаване на тѣзи материяли той 
идва до заключение, какво тѣхния произходъ по всички нахо
дища е почти еднакъвъ, врѣмето е .първата половина на 
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третичния период-ъ“ и то като продуктъ на ледниково обра
зувание.1

До това заключение идва по следнитѣ факти :
1. Върху снагата на еруптивната Люлинска маса отъ 

Владайското дефиле, та дори до с. Дивотино — задъ Райлов- 
ския ридъ, пъкъ и източно отъ дефилето, долината на р. 
Планиница, която слиза откъмъ Попадия, се разтилатъ дебели 
конгломератни маси, които отначало заематъ южната страна 
на билото, а отъ в. Дупевица заематъ горнището и така 
слизатъ по Кочански ридъ чакъ до с. Гопѣмо Бучино.

2. Съставътъ на конгломератнитѣ блокове е Витошки и 
Люлински.

3. Голѣмината на блоковетѣ е отъ нѣколко куб, с. м. до 
такива отъ 10-тина и повече куб. метра.

Нѣкждѣ тѣ сж добрѣ циментувани, а нѣкждѣ образу- 
ватъ агломерати. Нарѣдко показватъ пластова структура, въ 
повечето случаи сж разхвърлени въ купища и съвсѣмъ непра
вилно свързани съ по-дребенъ материалъ.

4. Къмъ Пернишката котловина тѣ се губятъ подъ чер- 
веникъвитѣ, синкавитѣ, зеленикъвитѣ и виолетови глини и 
пѣсъци, които преминаватъ въ жептитѣ глини и пѣсъци, въ 
които се намиратъ пернишк. терц. вжглищни пластове (стр.

’ Отъ наблюденията, които съмъ ималъ случай да направя на 
тѣзи материяли, сѣверно отъ Старопланинското било — имено въ иви
цата южно отъ Габрово, въ горното течение на Голѣма Камчяя, подъ 
политѣ на Сакаръ планина и по пролома на Луда Камчия въ разши
рението на Касжцитѣ, надъ Чуднитѣ Скали— тѣ идватъ въ най-горния 
катъ на кредата, съ така нареченитѣ флишки пѣсъчници.

Както бѣлѣжи и г-нъ Ст. Бончевъ, въ хасковско тѣхното нахо
дище е подъ еоцена ,като онова на еоценовия варовикъ*.  Значи и 
тукъ могатъ да се свържатъ съ схщия креденъ катъ.

Обаче обстоятелсвото, че ,въ тѣхъ има материяли, които немо- 
гатъ да се намѣрятъ въ тѣхна близость*,  не може да ни даде осно
вания да приемемъ, че тѣ сж влачени тукъ тъкмо отъ ледници. При 
единъ по-другъ геоморфологиченъ обликъ, при съвсѣмъ отлична отъ се
гашната долинна система, която е прѣсичала разновидни геологични 
материяли, може съ голѣма вѣроятность да се приеме, че това сж раз
рушения отъ по-стари конгломерати, прѣнесени далечъ отъ тѣхното 
първично мѣсго и наслоени нѣкждѣ по низинитѣ на тогавашнитѣ рѣчни 
долини. По такъвъ начинъ днешнитѣ конгломерати съ ератиченъ мате
рияли, се явяватъ катоі вторично образуване. Ето защо почти невъз
можно е да намѣримъ първичното тѣхно находище.
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46, горѣ). Въ контактната зона тѣ се смѣняватъ многократно. 
Всѣкждѣ конгломератитѣ лежатъ надъ еруптивния материалъ 
(фиг. 5 табл. II въ цитуваната работа на Ст. Бончевъ).

5. Нито глинитѣ, нито конгломератитѣ сж на първото 
си мѣсто. Къмъ билото на планината тѣ сж още по-силно 
нагърчени и напукани, а къмъ средището на котловината сж 
по-малко размѣстени. (проф. 2, 5, 4 таб. I).

Възъ основа на тѣзи факти г-нъ Ст. Бончевъ се пита:
а) Какво е произхождението на тия странни конгломерати,
б) Отъ дѣ и какъ е донесенъ материала имъ?

Освѣнъ съ своитѣ андезитни блокове, материалътъ на 
конгломератитѣ, съ своята разновидность, се намира въ Ви
тоша и Верила, югоизточно, на отстояние до 10—25 клм.

Не може да се допусне, че тукъ имаме работа съ едно 
тѣсно, делтено образуване. Материалитѣ сж едри и несорти- 
рсвани.

Като се допусне, че топографията на мѣстностьта е 
била както днешната, тѣхното донасяне по гърбището на 
Люлинъ ще трѣбва да се отдаде на ледници и ледени кж
сове (Ледени планини, ЕізЬегде) по повърхностьта на единъ 
воденъ басейнъ.

По-нататъкъ г-нъ Бончевъ, като излиза отъ днешния 
топографски обликъ, дава слѣдната картина на заледената 
область:

Граовския терциеренъ басейнъ е билъ ограденъ отъ 
Витоша, Верила, Люлинъ и Голо Бърдо.

Витоша и Верила сж биле доста високи и поради влажния 
климатъ, заледени. Съ долнитѣ си краища ледницитѣ сж стиг
нали чакъ до водитѣ на терциерния басейнъ, откжсвали сж 
се и сж плували като ледени планини. „Брагоприятни“ за 
тѣхното разтапяне мѣста сж били южн. склонове на Люлинъ.

Слѣдъ климаричната промѣна, ледоветѣ се оттеглятъ, но 
и височинитѣ на Люлинъ се издигатъ, отложенитѣ на тѣхъ 
пластове се нагърчватъ.1 Ерозията и денудационни процеси 
отнасятъ наново екзотичния материалъ въ краищата на ба
сейна и тамъ взема участие въ образуването на но
ви т ѣ наслаги.

1 Като забѣлѣжка се казва, че вѣроятно и въ Софийск. терц. 
басейнъ ще да има камено-вжгл. пластове, защото височинитѣ отъ
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Вънъ отъ квартернитѣ ледници по Рила, ние сме въ 
правото си да заключимъ (казва авторътъ) за сжществува- 
нето на ледници и въ първия половина на терциера.

По аналогия иска да обясни и конгломератитѣ въ Габ- 
ровско и Хасковско. Лослѣдният?ь е отъ горно еоценска въз- 
расть. И на тритѣ мѣста тѣ сж едновъзрастни.

Слѣдъ 25 години отъ тази работа на г. Ст. Бончевъ, 
въпросътъ за заледяването на Витоша се разгледва още 
единъ пжть отъ г-нъ Н. Пушкаровъ, (Ест. и Геогр. год. 
VI. 1922 г„ кн. 5 стр. 177 до 189), въ статията подъ надсловъ 
.Витоша нрѣзъ ледниковата Епоха“.

Като мотивъ да се изучи Витоша прѣзъ 
епоха се поставя и обстоятелството, че .много 
днешното състояние на тази планина не могатъ 
разяснятъ“Г>Напр. не може да се обясни какъ гнайсовата 
обвивка на планината е смжкната отъ високото й теме около 
Черни върхъ; коя сила е могла да прѣхвърли голѣми сие- 
нитни блокове прѣзъ Люлинъ до въ Бучински Дервентъ;

ледниковата 
явления отъ 

добрѣ да се

какъ сж могли витошки кварцити да се струпатъ почти до 
самия гребенъ на Люлинъ; на що се дължатъ множеството 
каменни потоци по плещитѣ на планината ; какъ сж свлѣчени 
отъ Резньоветѣ и Купена сиенитни блокове, достигащи 50 и 
повече хиляди к. гр., натрупани въ котловината при с. Би
стрица и още редъ други въпроси“, (стр. 178—179).

На стр. 179 авторътъ споменва, че Цвиичъе писалъ за лед
ници по Витоша. Въпросътъ за Витошкотб заледяване Цвиичъ 
засѣга въ статията си .Нови резултати о глациалноі епоси“, 
въ Глас српске Кральевске Лкадемиіе, ѢХУ, први разред. 
На стр. 195 и по-нататъкъ, като разглежда цитираната по-горе 
работа на г-нъ Ст. Бончевъ Нвиичъ казва: „Макаръ и въ 
тази си студия да е показалъ Бончевъ една внимателната 
наблюдателность, заключенията му сж погрѣшни. Всичкитѣ 
описани блокове, които ми сж познати съ голѣми подробности, 
нѣматъ връзка съ стари глетчери".

дѣто сж свлѣчени тѣхнитѣ материяли, сж общи и за двата басейна 
— Пернишки и Софийски.

Това е едно (криво) неточно схващане за образуване на каме- 
новжгл. залѣжи. Пластовитѣ вжглища, вжглища съ наслоени до нѣ- 
колко метра дебели пластове, каквито сж пернишкитѣ, се образуватъ 
въ съвсѣмъ плитки търсищни води чрѣзъ обширни торфеници. Вижъ. 
Л. РаппепЬегд „Сеоіодіе сіег ЗіеігкоЫепІадег“, Вегііп, 1915 Βά. I, 
5. 3. 10 и. ί.
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На стр. 217, като описва наблюденията си при изкач
ване на планината съ Златарски и Морфовъ, Цвиичъ казва: 
.Наистина по Витоша нѣма слѣди отъ стари ледници“. А по- 
надолѣ .Никжде не съмъ забѣлѣзалъ слѣди отъ стари лед
ници". Маситѣ отъ рѣчни наноси по Бистрица и случаятъ 
отъ епигенезисъ го навеждатъ да приеме силно заснѣжаване 
на планината, отъ което, обаче „никждѣ не сж се развили 
ледници". Отъ цитуванитѣ мѣста на Цвиичовитѣ изучвания 
на Витоша се вижда, какво той отхвърля най-категорично 
да е имало по нея дилувиялно заледяване.1

По-надолу, на стр. 180 г-нъ Пушкаровъ, прѣди да почне 
съ ледниковитѣ отложения и негативнитѣ ледникови форми, 
дава хипсометриченъ прѣгледъ на Витоша. Горнището на 
Витоша приема да е високо полегато равнище, съ простран
ство отъ 20 кв. км., вглжбнато е и е дал) начало на тор
фени блата?

1 По сжщиятъ въпросъ Цвиичъ пише и на друго мѣсто. Ето що 
казва той въ студията си :

„МогрЬоІодізсЬе ипсі діасіаіе Зіидіеп аиз Возпіеп и. 5, Въ 
ЛЫтапсІІипдеп сіег К К. деодгарЬізсЬе СіезеІІзсЬ. іп ν/іеп. Βά. II, 1900 № 6.:

„АиГсіег ЬоЬеп V і і ο δ а, сіет Іапддезігесюеп ипсі д ірГе I геісЬеп 
\Ме5і-Ва1кап, зо\уіе сіеп ЬбсЬзІеп ОеЬігдеп ЗегЬіепз, ПтсіепзісЬ 
І 6 ά о с Іг кеіпе 5 р и г е п а 11 е г СІеІзсЬег νο г‘, стр. 5.

2 Съ това авторътъ свързва явно тъкмо топографията на витош
кото гърбище съ образувалитѣ се тукъ обширни търсища. Ето бук
вално какъ се прави тази връзка : ,то (платото) на извѣстни мѣста е 
доста вглжбнато и е дало начало на торфени блата“. „Дълбочината 
му на такива мѣста наближава 300 метра“ (стр. 130). Отъ този цитатъ 
се разбира, какво по гърбиіцего на Витоша има и негативни форми, 
които би се сматряли за глациални фирнови задълбавания. За да се 
затвърди тази мисъль, привеж і,а се обствятелството, какво по тѣзи 
вглжбнати мѣста се т^ря .начало на торфени блата“. Като се има, 
обче, предъ очи характера на витошкитѣ торфеници, съвсѣмъ не е по- 
трѣбно да се приема съществуването на вглжбнатини, за да може да 
се тури начало и по-нататъкъ — да може да продължи образуването 
на торфената покривна маса. Литературата по изучване на алпийскитѣ 
и сѣверо-Европейски торфеници ни дава ясна картина за начинитѣ 
изобщо на образуване торфеницитѣ. Нзъ ще посоча само двѣ ра
боти по този въпросъ, дѣто торфеницитѣ се резглеждатъ и отъ гео
графско гледище: 1) 3. ЕгііЬ и. С. ЗсЬгбіег .Оіе Мооге бег 8сЬи/еіг тіі 
ВегискзісЫідипд сіег дезатіеп МоогГгаде“ Вегп 1904, 2) Г. Зоідег «Оіе 
Мооге іп ІЬгет деодгарЬізсІзеп гизаттепНапде“ 7еІі5сІгг. ά. без. Г. 
Егсікипсіе, Вегііп Βά. 43, 1905 702—717. Случаитѣ, каквито сж витошкитѣ
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На стр. 182, възъ основа на орографски и климатични 
причини въ миналото, прави заключение, какво на Витоша 
условията .напълно благоприятствуватъ за образуване на 
ледници по нея*.

Това подкрѣпя съ следнитѣ факти:
1. Въ с. зап. и западнитѣ поли на Витоша, въ землищата 

на селата Княжето, Бояна, Горна Баня, и къмъ Суходолската 
рѣка, сж натрупани въ голѣми маси червеникави кварцити, кон
гломерати, сиенитни блокове и гнайси безъ всѣкаква сортировка 
на материалитѣ. Сжщитѣ маси лежатъ по самитѣ височини на 
Люлинъ, а въ Бучинския дервентъ на мѣстностьта „Полянитѣ*  
покриватъ цѣлото прострарство и иматъ характеръ на 
челни морени. Въ Бучинския дервентъ се намиратъ голѣми 

торфеници, припадатъ къмъ категорията на високитѣ търсища 
За тѣхното образуване освѣнъ съответнитѣ климатични условия — 
именно, достатъчно валежи и главно тѣхното равномѣрно годишно 
разпрѣдѣление или пъкъ съвсѣмъ слаби изпарения, въ годишно врѣме 
съ малко валежи — е отъ значение и особния характеръ на растител- 
нитѣ видове, които въ този случай изискватъ не особно богата на 
минерални разтвори вода. Тукъ първенствующе мѣсто се припада на 
торфенитѣ мжхове (ЗрЬапдпйт), [Сурегасеае (Сурегасееп), кисели, 
дебелостъбли ливадни трѣви, отъ коию има до 2,200 вида и РНапе- 
годате, които растатъ върху крайбрѣжни спокойни плитки води. Това 
сж двата вида растения, които пълнятъ торфищата. Къмъ вторитѣ 
спадатъ алгии, мжхове и др.).

Отъ еднаквитѣ по топографскитѣ си особности повърхнини на 
планинскитѣ гърби ща, пригодни за торфища, както казахъ, сж само 
тѣзи, дѣто валежитѣ сж изобилни и равномѣри. Не по нсичкитѣ части 
на Витошкото гърбище има еднакво благоприятни кондензационни ус
ловия. Благоприятни сж сѣверо-западнитѣ части, а отъ източната часть 
тази, която лежи срѣщу сѣверното продължение на Струмската висока 
долина. Първичното малко гнѣздо дава условия за разтилане на тър- 
сищната покривка и въ по-високи мѣста, каквито сж слабо наклоненитѣ 
склонове на долинитѣ — а сжщо да се разтилатъ и къмъ седловиннитѣ 
повърхнини нагорѣ. Последнитѣ могатъ да бждатъ прѣхвърляни и тър- 
сищата се разтилатъ и по отвъдната страна — къмъ низинитѣ на съ
седната долина, Въ такива високи търсища въ долнитѣ части 
растиленостьта измира а надъ нея продължава да се развива нова ра
стителность. Измрѣлитѣ растения образуватъ постепенно увеличаваща 
се плъстова покривка, дѣто водата се поглъща като въ гжба и дълго 
врѣме се задържа вь нея. Търсавищната плъстина взема водитѣ си 
не само отъ дъждовната вода, но и отъ всички видове останали 
осадки. На първо мѣсто тукъ припадать водитѣ отъ росението. 
Докато въ централнитѣ части на такива търсища вирѣятъ само торфе- 
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сиенитни блокове, заедно съ чакълъ отъ кварцити и глина. 
Тѣзи материяли произхождатъ отъ Витоша. Тѣхната не сор- 
тированость и днешната орографска особность показватъ, че 
тѣ сж донесени тукъ .съ помощтьта на единь ледникъ*.

По рида надъ Бѣлата вода сж натрупани върху андези- 
титѣ сжщо кварцити, гнайси, сиенити, и то безъ каквато 
и да е за вие имость съ днешнитѣ долини на рѣкитѣ 
и потоцитѣ. Всичко това е снесено отъ горнището на Витоша. 
Гнайсовата и седиментна покривка на планината е унищожена.

Цѣлиятъ сѣв. зап. наклонъ на горнището на планината, 
отъ Черни връхъ на долѣ — на протежение на 20 кв. км. е 
образувалъ единъ циркъ, който е давалъ ледена рѣкаотъ 16 
-17 км. Тогава долината на Владайската рѣка не е сжщест- 
втвувала. Промѣни сж ставали въ това врѣме и отъ текто- 
нични причини (плиоценскитѣ пѣсъци при Владая сж съ не
нормално положание").

нитѣ мжхове, то краищата се завладѣватъ отъ ливадни трѣви, а още 
по къмъ края прѣуспѣва и дървесната вегетация.

Поради своето естество плоскитѣ (низкитѣ) търси ща 
сж ограничени само въ гілиткитѣ длъбнатини, дѣто е събрана блат
ната вода, когато високитѣ търсища се развиватъ по-вече по послабо 
наклоненитѣ склонове. Последното обстоятелство имъ прѣдава едно ре
гионално разпространение. Ето защо тѣ сж съ по широко зйачение. 
Като низко или плоско търсище у насъ може да се посочи околовръ
стния търсищенъ пръстенъ на Стралджанското блато, а като високи 
търсища най-характерни сж витошкитѣ търсища. Последнитѣ иматъ 
харахтера на обширнитѣ сѣв. зап. германски търсища, а сжщо и на 
исландскитѣ и сѣв. Лмериканскитѣ суомпъ (Зи/атрз). По наклоненитѣ 
повърхнини търсищата не всѣкога сж стабилни. Нѣкога, слѣдъ про
дължителни валежи напоената съ вода и газове плъстова покривка 
ненадейно се разкжева и часть или цѣло търсище се поставя въ дви
жение по наклонената плоскость. Въ Кіпаіасіу, Исландия, на 25 юли 1821 
г. се е турило въ движение обширното търсище и е откъртило и за- 
влѣкло съ себе си згра.ди и лѣсове, като въ резултатъ е засипало 
една повърхнина отъ 13 кв. км.

По-рано се мйслѣше, че търсищата сж приежщи само на умѣ- 
ренитѣ влажни страни. Обаче този възгледъ се опроверга, слѣдъ като 
се намѣриха обширни търсища въ Суматра и въ Цейлонъ. Въ Кепіа и 
КаІітапсІ5СІіаго—екваториална Нарича, търсищата започватъ на висо
чина отъ 3,230 метра. Въ Витоша тѣ започватъ отъ 1600 м. надъ Воин
ския водопадъ и стигатъ до 2100 метра. Не сж предполагаемитѣ гла- 
циялни длъбнатини причина за търсищното начало по витошкия гръбъ, 
сжщо тѣ нѣматъ и никаква връзка съ заледяването. Търсищата сж 
чисто климатична проява.
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Най добрѣ сж запазени слѣди при Златнитѣ мостове, 
защото тамъ ледникътъ се е задържалъ най-дълго врѣме. Отъ 
тука водитѣ му се отправятъ по разни посоки и сж изровили 
долината на Владайската рѣка и нейния проломъ къмъ Со
фийско поле.

2. Югозападно отъ Черни връхъ, Сели мида и Купена се 
намиратъ нѣколко фирнови тераси. Отъ тѣхъ сж се спу
щали два ледникови езика — по МЖтница и по Струма. За доказъ 
на това сочи обширнитѣ наноси по разширеното корито на 
Струма, надъ Чупетлово. Тукъ се отбѣлѣзва и една тераса отъ 
двѣтѣ страни — особено къмъ Купена, дѣто сжщо има бло- 
ковъ материялъ. Послѣдната се взема за Моренна тераса.

Сжщо и формата на долината не е рѣчна. Тя е ίΖ-форма.
3. Рѣчнитѣ материяли въ горната часть на Струмската 

долина, надъ Чупетлово, нѣматъ характеръ на кжжеленъ наносъ 
и то направо въ политѣ на планината, а сж отвлѣчени едри 
матер іяли делечъ надолѣ.

4. Отъ Резньоветѣ до Купена се образуватъ двѣ вдлъбна
тини, дѣто се е събиралъ снѣгътъ и отъ тамъ е потичалъ въ ле
дени рѣки къмъ Желѣзница и Бистрица. Часть отъ Бистри- 
шкия ледникъ „или само фирновия снѣгъ" се отправялъ на 
сѣв. зап. отъ Бистрица и задъ в. Църква е стигалъ до рѣката 
при с. Горубляне, (стр. 186)

5. Пространството отъ в. Чипровица до устието на Же- 
лѣзничкя рѣка и по-наюгъ, е покрито съ моренитѣ и „водно- 
ледникови" (?) утайки на тѣзи ледници. Навсѣкжде отъ Же
лѣзница до Бистрица стърчатъ сиенитни и диоритни блокове, 
а по-дребната отаена маса около тѣхъ е измита и отнесена.

6. Коритовидната долина на Желѣзничката рѣка е покрита 
съ морени сжщо и по страничнитѣ тераси има морени 
(странични).

7. Челната морена отъ Бистрица на югъ, отъ „Богдана“ 
до Оброчище, е била цѣлъ валъ, отпослѣ разрѣзанъ (?) отъ пла
нински рѣкички. Къмъ планината той е слабонаклоненъ, но 
къмъ изтокъ се спуща стръмно.

8. Каменнитѣ рѣки и е-ра. Тѣ сж останали тамъ слѣдъ 
изчезването на оттеглилитѣ се назадъ ледници.

Основна грѣшка въ разсжжденията на г-нъ Пушкаровъ 
по събранитѣ отъ него факти се състои въ това, че тѣ не 
ставатъ съ огледъ на установенитѣ закони за движението 
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на ледниковитѣ маси въ кръмната и въ оточната части на 
ледника.

Основни и признати сж положенията, какво въ своитѣ 
движения ледникътъ се подчинява на сжщитѣ закони, по 
които се извършва и движението на рѣчната вода. Както 
рѣчната вода, така и снѣжнитѣ преспи, лавинитѣ и леднико
витѣ маси избиратъ най-низкитѣ части и долинитѣ. Никждѣ 
досега не е намѣренъ ледникъ, който би се движилъ срѣщу 
наклонитѣ или пъкъ въ видъ на ледена покривка да се движи 
по билото и изпъкналото гърбище на планината. Нека при 
това се помни, че тукъ става дума за ледници отъ Ялпийски типъ.

Въ изложението, което ще дамъ по-долѣ, на моитѣ изуч- 
вания по прѣдполагаемото витошко дилувиялно заледяване· 
азъ ще разгледамъ и всички доводи на г-нъ Пушкаровъ, еки
пирани горѣ въ осемь пункта, обаче считамъ за умѣстно и тукъ 
да изтъкна нѣкои несъобразности и взаимно изключващи се 
положения.

1. На първо мѣсто трѣбва да се изтъкне нееднаквата 
постановка на Владайския и Струмския ледници. Докато пър- 
вият ь се смжква по нѣкаква наклонена площь и се отправя по 
височинитѣ на Люлинъ, та слѣдъ тоза се образува долината 
на Владайска рѣка, то вториятъ, или Струмскиятъ, се отправя по- 
правилно въ началната Струмска долина, (стр. 183—184).

2. За Владайския ледникъ се взема единъ „обширенъ 
циркъ“ между Резньоветѣ, Ч. Връхъ, Селимица и Кикешъ, а 
такъвъ въ сжщность не сжщеттвува.

3. Въ дилувиума вече Владайския проломъ е билъ уформенъ 
и горнотерциернитѣ Пернишки наслаги сж биле на повръх
ностьта, а така майсторски прокараниятъ ледникъ не е оста- 
вилъ никакви слѣди по тѣхъ, прескочилъ е дефилето и се е 
отзовать по гърба на Люлинъ.

4. Всички седиментни и кристалинно-шиферни покривни 
материяли отъ гърбището на Витоша се отправятъ къмъ Лю
линъ, а нищо не се пропуща къмъ Струма. Тамъ блоковиятъ 
материялъ е отъ чисто кристалинно естество.

5. Отъ тѣснитѣ стрѣхи на източнитѣ склонове се спу- 
щатъ много дълги ледници, които слизатъ дори до леглото 
на Искъра.
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За втори пжть, и то слѣдъ 27 години отъ първата си 
работа, Ст. Бончевъ се повръща на въпроса за заледяването 
на Витоша прѣзъ дилувиума. Работата на г-нъ Бончевъ тоя пжть 
е кжса по-вече скицирана и дадена като „прѣдварителни бѣ- 
лѣжки“. (Год. на Соф. унив., Физико-Мат. фак. кн. III. 1924 г. 
стр. 29-32).

Като подчертава още еднажъ предположението, какво 
Люлинскитѣ екзотични наслаги сж отъ горнокредна — гезр. 
госавска възрасть, добавя, че „тѣзи конгломерати сж отъ лед- 
никовъ произходъ: къмъ края на сенона високитѣ планини 
по нашитѣ мѣста сж биле заледени", (стр. 29.)

Слѣдъ тѣзи белѣжки пристжпя къмъ излагане на своитѣ 
.прѣдварителни данни за витошкото дилувиялно заледяване".

1. Платото на Витоша „е послано съ материялъ отъ 
основни морени“. „Тъй многобройнитѣ .каменни рѣки" 
сж само части отъ основнитѣ и други морени, освободени чрѣзъ 
измиване отъ пѣсъкъ и глина".

2. Рѣчнитѣ долини тамъ сж много широки, съ сѣче- 
ние и.

3. Околовръсть плоскогорието има циркове, най-добрѣ 
запазени по източната страна.

4. Морени иятъ материялъ, който се спуска дори до Пан
чарево (600 м.), е стигалъ и до Искъра.

Между Симеоново и Желѣзница се простира 8 км. дъ- 
лъгъ валъ отъ челна морена. Задъ него има още единъ 
— 2 км. дълъгъ — отъ кота 1067 до 1076.

На Боянската рѣка има три челни морени: задъ кжщата 
Тинтява, 400 м. по-горѣ и между върховетѣ 1861—1907 метра 
(между Вододѣла и Вѣждата, б, моя).

Въ дола на Планиница, 1 км. на изтокъ отъ шосето, има 
два моренни вала, отъ тѣхъ долниятъ е по-ясенъ.

Въ циркуса Сакънъ Дупка, подъ върха Сива Грамада, 
има сжщо ясна челна морена, която отдолѣ прѣгражда 
една мочурлива мѣстность — легло на едноврѣмешния ледникъ. 
Надъ нея има друга по-малка.

5. Материялътъ .въ планинския склонъ надъ Княжево е 
морененъ“. „Поради силната ерозия, слѣдъ оттегляне на лед- 
ницитѣ, моренниятъ материялъ по върховетѣ, Камици, надъ

8Списание на Бълг. академи·. Кн XXXIV
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Княжево, е останалъ просто надвѣсенъ надъ отвѣснитѣ 
откоси".

6. Между Горубляни и Бистрица има цѣла редица тѣсни, 
длъгнести височини, които напълно иматъ формата на друмлени.

При това положение на въпроса за витошкото заледя
ване, и азъ ще взема свободата да изложа резултатиѣ 
отъ моитѣ сжщо така дълговрѣменни проучвания по него.

Въпросътъ за дилувиялното заледяване на дадена по
върхнина, може да се рѣши съ положителность, като се 
излѣзе отъ двѣ положения: Първо, отъ чисто геоморфоло- 
гично и второ, отъ чисто геологично положение. Първото 
обхваща формовитѣ съкровища, които притежава дадена 
земя, а второто обяснява наслаганитѣ наноси и материяли въ 
разнитѣ части на географския индивидъ. Още по-конкретно: 
първото положение засѣга новитѣ задълбани или запъл
нени форми, а второто — само запълненитѣ форми, като 
геологическо образуване. Като прѣдподставка на всичко, 
обаче, стои орографското и орометричното положение на 
географския инднвидъ, който е прѣдметъ на изучване. Въ 
този случай на първо мѣсто ще трѣбва да се изхожда отъ 
сегашнитѣ размѣри и надморска височина на съотвѣтния дѣлъ 
отъ географския индивидъ, които биха ни насочили на ми- 
съльта да е билъ той носитель на дилувиялни ледници.

Съ първото положение се засѣгатъ формовитѣ съкро
вища, а тѣ се опрѣдѣлятъ отъ участието на

Ледниковата ерозия и акумулация при об
разуване на долинитѣ, или по-добрѣ, при обра- 
зуванена негативнитѣи позитивни форми въ 
високитѣ планински региони.

Този дѣлъ отъ геоморфологията, който се занимава 
съ учението за долинитѣ изобщо, обема въ себе си и най- 
разнообразни теории и обяснения за образуването на тѣзи 
форми' До прѣди стотина години съ въпроса за долинообра- 
зуването се занимаваше изключително геологията. Тогава по 
този въпросъ въ тази наука имаха мѣсто слѣднитѣ три теории:

1. Долинитѣ сж плодъ на морскитѣ заливания и отливания;
2. Тѣ сж плодъ на ерозивната работа на рѣкитѣ и
3. Тѣхното образуване се е об снявало съ процѣпи по 

земната кора.
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Застжпницитѣ на тѣзи теории въ нѣкои случаи сж стоели 
особно твърдо на съотвѣтното учение, нѣкои, обаче, сж 
допущали едноврѣменното участие и на двата, даже и на 
тритѣ фактора при процеса на долинообразуването.

Морската теория за образуване на долинитѣ не се е 
задържала дълго връме, обаче, така нарѣчената процѣпна 
теория се е крепила доста дълго и едва прѣди 40 год. ней- 
нитѣ основи съвсѣмъ се подринаха отъ учениятъ швейцарски 
геологъ ВІЬегІ Неігп, който обяснява долиннитѣ форми на 
първз мѣсто чрѣзъ ерозивната работа на течащитѣ води. 
Голѣмъ дѣлъ въ процеса на долиновбразуването при това 
се отдава и на ерозивната работа на ледницитѣ?

Въ послѣдствие, учението за ледникова ерозия при обра
зуване на долинитѣ и особно нейното участие за ерозията и 
акумулацията въ високопланинскитѣ региони и то специално 
въ врѣмето на дилувиялното заледяване, се разви и закрепи 
твърде силно. Всичко това се свежда въ учението за мор- 
фогенезиса на високопланинскитѣ алпийски региони.

Покрай материялитѣ, които ледникътъ носи и отлага 
по разни мѣста на своето легло, като сжщественъ бѣлѣгъ за 
сжществуване на ледници въ вдадени високи региони на 
българскитѣ планини, ще ни сочатъ и формитѣ, които лед- 
ницитѣ изработватъ, както въ фирновата си область, така и 
по мѣстата, дѣто евентуално е текла ледената маса.

Какви сж обективнитѣ бѣлѣзи, отъ първото или второто 
естество, по високитѣ региони на Витоша, които напомнюватъ 
за заледяване на нейното теме? Отговоръ на този въпросъ 
ще се получи по-лесно и по-изчерпателно, ако той се сведе 
въ слѣднитѣ три пункта:

а) Има ли Витоша абсолутната надморска височина, 
каквато се отбѣлѣзва въ Рила, Родопа и Пиринъ за цирку- 
снитѣ основи по тѣхъ, а слѣдъ това конкретно за Витоша;

б) Откриватъ ли се типичнитѣ за горнитѣ планини цир- 
кусни и долинни форми и въ нейнитѣ теменни области. Тукъ 
ще трѣбва да се разгледатъ прѣдполагаемитѣ циркусни

1 За учението на долинообразуването дава цѣнни материали и 
указания В. Репск въ :

a) Оіе Віісіипд сіег ОигеЬЬг исЫаІег, 1888.
b) МогрЬоІодіе сіег ЕгсІоЬегНасЬе, 1894, Βά. I 5. 409 и Βό. II 5. 134-141. 
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форми по Витоша, а така сжщо и горнитѣ части на нейнитѣ 
долини въ напрѣченъ и надлъженъ профилъ;

в) Има ли отложени моренни материали, било въ ви
сокитѣ или низкитѣ части, въ долинитѣ тукъ, сжщо и по 
склоноветѣ или околовръсть на планината.

Не всѣкога и не при всички долини може да се случи, 
щото посоченитѣ три глациални бѣлѣзи да могатъ да се 
срѣщнатъ единъ до другъ и въ една и сжща область. До
статъчно е да се отбѣлѣжи поне единъ отъ тѣхъ, за да .се 
има основание да се прави заключение за сжществуването 
на ледникови слѣди и на дилувиялни ледникови условия из
общо. Така е въ всички земи и планини, дѣто сж доказани 
ледникови слѣди, дѣто е имало дилувиялно заледяване, така 
ще трѣбва да бжде и по нашитѣ планини.

Отъ изучванията на рилскитѣ заледявания, а сжщо и 
отъ щателнитѣ проучвания на Пиринскитѣ високи региони, се 
установява една срѣдня височина, до която слизатъ основитѣ 
на циркуснитѣ дъна, по които се редятъ множеството пла
нински езерца. За Рила се установява височина отъ 2,000 
до 2,200 м., а въ Пиринъ отъ 2,100 до 2,300 метра. Тази 
височина се смѣта и за височина на снѣжната линия прѣзъ 
ледниково врѣме. Най-близкото прѣдположение, което слѣдва 
да се направи и за висо іината на Витошката снѣжна линия 
е, че тя ще да е имала срѣдно 2,100 — 2,200 м. надморска 
височина; Но изохипсата на такъва височина едва засѣга 
една незначителна часть отъ темето на планината, която 
мжчно може да служи за кръмна область при едно заледя
ване. На тази височина, вънъ отъ това, трѣбва да се дирятъ 
и основитѣ на циркуснитѣ форми, ако такива биха се открили 
въ Витоша. Долиннитѣ хунии на Витошкитѣ рѣки иматъ своето 
мѣсто сравнително много низко. Собственно. като се изключи 
хунията на Бистрица и на Сакънъ Дупка, едно значително 
задълбаване въ снагата на планината се прави само отъ 
началната хуния на Струма. Основата на това значително 
задълбаване е на 1,500 м. надморска височина. Отъ тамъ 
нагорѣ се точятъ малкитѣ плитки долинки, които спадатъ 
откъмъ Черни връхъ и Купена. Тѣ всички се събиратъ лжче- 
видно въ Струмската начална хуния, близо източно отъ зарав-
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йената седловина между основитѣ на Струмската хуния и тая 
на Половската рѣка.1)

Отъ тѣзи кратки данни, които впрочемъ изчерпватъ въп
роса изцѣло, слѣдва да се направи заключение, какво Витоша 
по своята надморска височина нѣма обективнитѣ хипсомет- 
рични отношения, които биха създали едно обширно гърбище, 
оставаще високо надъ дилувиялната снѣжна линия за нашитѣ 
ширини и въ задълбанитѣ части на което биха могли да се 
образуватъ фриновитѣ дилувиялни ледове.

Като се допусне, обаче, че снѣжна дилувиялна линия по 
Витоша е била по-низко, за да се установи съ положител- 
ность едно Витошко заледяване, намъ се налага да откриемъ 
и установимъ формови бѣлѣзи, като послѣдица на ледникова 
ерозия. За тая цѣлъ ще трѣбва да отговоримъ на втория 
въпросъ; Откриватъ ли се и тукъ типичнитѣ за Пиринъ и 
Рила циркусни и долинни форми ? Този въпросъ ни въвежда 
въ една специална часть отъ геоморфологията, именно въ 
глациалната морфология. Тукъ спадатъ и негатив- 
нитѣ и позитивни форми, които се явяватъ като продуктъ на 
ледникова ерозия и акумулация.

За да може да се добие добра прѣцѣнка на мнимитѣ 
глациални форми по витошката повърхнина, азъ ще дамъ

]) За да дамъ възможность да се направятъ сравнения на чис
лата за височината на глациалната снѣжна линия въ нашитѣ планини 
съ други планини, които иматъ съ нѣколко градуса по-голѣма ширина, 
азъ ше приведа нѣкои числа отнасящи се до Карпатитѣ.

За източнитѣ карпати (въ ЗаЬгЬисЬ сіег к. к. СеоІ. КеісЬзапзѣ 
Βά. 67. 1917. стат. ,Оіе Еізгеіі іп сіег СгагпоЬога“ отъ ϋτ. Зіапізіау Ра\у- 
Іои-зкі): Височината на циркуситѣ е 1.600 до 1800 м ; Височината, до която 
сж слизали най-низко отложенитѣ тамъ морени 1,050—1,200 м. До тази 
граница днесъ стига елхата и букътъ. (стр. 220 и 521). По-нататъкъ се 
опредѣля задълбаването на днешнитѣ рѣчни долини въ моренния мате
риалъ. То понася, отъ края на ледниковия периодъ до сега, 30 до 50 
метра, (стр, 222.)

Особно интересни данни въ това отношение се намиратъ въ кни
гата на ЛозерЬ РагізсЬ „Оіе ЬоЬе Таіга гиг Еі57еіГ 1923, Ьеіргід. За 
тази планина той опредѣля височината на дилувиялната снѣжна линия, 
на 1700 метра срѣдно, като въ южнитѣ сконове е значително по-високо 
(стр. 141 и 162). За да може да се развие снѣжна линия, което е пъкъ 
първо условие за образуване на фирновъ ледъ и евентуално на лед- 
никъ, височината на билото трѣбвало е да понася най-малко 1900 м. 
надъ морето.
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една бѣгла картина главно на негативнитѣ форми отъ ледни- 
ковъ произходъ и то като изхождамъ отъ типичнитѣ мѣста 
на Рила и Пиринъ. Тукъ ледниковата морфология се наблю
дава най-вече въ подалпийския регионъ и се отбѣлѣзва въ 
особния надлъженъ и напрѣченъ профилъ на долинитѣ, а 
сжщо и въ циркуснитѣ задълбявания.

а. Коритенъ напрѣченъ профилъ. Характер
ното, което отличава напрѣчния профилъ на високитѣ алпий
ски долини, е тѣхната коритна форма. Покрай низката часть 
на долината, дѣто сега лжкатуши рѣката, имаща коритенъ 
напрѣченъ разрѣзъ, тамъ явно се отбѣлѣзва и една по-висока 
долина — сжщо така съ коритенъ профилъ1.

1 За пръвъ пжть съ нуждната научна постановка този профилъ 
е изтъкнатъ отъ Е. РісЬіег въ работата му „СеотогрЬоюдізсЬе Сіпіег- 
аисЬипдеп іп деп НосЬ-ЯІреп.“ Тамъ той въведе за пръвъ пжть упот- 
рѣбата на понятието: «Коритна долина*.

1 Напрѣчниятъ коритенъ разрѣзъ показва два максимума на лед
никовата ерозия : Първиятъ близо до ржбовете на ледената рѣка, а вто- 
риятъ току поіъ най-голѣмата дебелина на ледоветѣ въ долината. Лесно 
е да се разбере второто — то се дължи на максимума на ерозионната сила, 
събрана въ леднитѣ штрихи на леднитѣ маси въ долината. Първиятъ 
максимумъ се отдава на силно извѣтрѣлитѣ материяли по ржбоветѣ на 
ледената рѣка, които матеряли — при колебанията, на които е подло- 
женъ ледника — лесно се отстраняватъ отъ тамъ. По тѣзи мѣста вече 
ерозията не може да се отдаде на голѣмата ледникова сила, а на сла
бата съпротива на скалнитѣ материяли. По страничнитѣ части на леде
ната рѣка, дѣто всека година еднъжь или най-малко периодически, се 
разлива и прибира ледената маса, се създаватъ условия за повърхна 
ерозия. При наличностьта на разслабенъ и разрушенъ материялъ, тукъ 
се образувн една висока позърхнина, ед ю горно ниво, което се озна
чава като рамѣнд нй коритното задълбаване. Съ дълбочината на 
колебенията или съ дебелината си, ледената маса дѣйствува пъкъ 
чрѣзъ тежестьта на своята маса долѣ и въ странитѣ и по този начинъ 
се задълбава типичното коритно лѣгло

Тази висока долина е въ сжщото врѣме и по-широка, 
така щото въ нейната основа сж врѣзани по-младитѣ коритни 
долини. По тъкъвъ начинъ горнището на новозадълбанитѣ до
лини образува отъ двѣтѣ страни надлъженъ корнизъ, по-добрѣ, 
надлъженъ ржбъ, върху чието горнище се разтила старото 
разширение. Това сж така нарѣченитѣ коритни рамѣнѣ? На 
много мѣста върху равнището на тѣзи рамѣнѣ се разтилатъ 
дебели моренни насипи. Като се продължатъ коритнитѣ ра-
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мѣнѣ едно срѣщу друго, тѣ ще се сръщнатъ надъ днешната 
коритна форма, надъ днешното задълбаване и ще се получи 
високото или старото коритно ниво, което сжщо така има 
профилъ на и, но съ по-голѣма ширина. Долната или низката 
по-тѣсна коритна форма показва размѣритѣ на най-новитѣ 
задълбавания на долината, но вече чрѣзъ ерозивното дѣйствие 
на ледената рѣка или ледника.

Че дѣйствително това ново задълбаване е дѣло на 
ледникова ерозия, се потвърдява отъ обстоятелството, че 
повторното задълбаване е само въ голѣмата долина — тамъ 
дѣто сж били натрупани леденитѣ маси. То не е засегнало 
коритищата на страничнитѣ малки приточни долинки и пос- 
лѣднитѣ сж останали високо надъ главната долина, като сега 
въ ивходната си часть образуватъ високи стжпала. По този 
начинъ сж се образували така нарѣченитѣ висящи до
лини*.  При обикновената рѣчна ерозия не могатъ да се об
разуватъ такива висящи долини, защото ерозинниятъ базисъ 
на страничнитѣ долини и задълбаването на страничнитѣ до
лини щѣше да бжде самата основа на главната долина, а за
дълбаването на страничната долина щѣше да върви ржка за 
ржка съ това на главната.

б. Стжпаленъ надлъженъ профилъ.
За заледенитѣ части на планинскитѣ долини твърдѣ 

характерни сж и стжпалата, които се образуватъ въ долинното 
корито. За образуване на стжпала въ надлъжния профилъ 
на долинитѣ спомага нееднаквата твърдость на скалния ма- 
териялъ. При еднороденъ материялъ, обаче, рѣчната ерозия 
не може да образува стжпаловидни падения въ коритната 
основа. Разширения и стжпални повдигания въ надлъжния 
профилъ могатъ да се образуватъ чрѣзъ особения начинъ 
на ледниковата ерозия. При сливката на двѣ или по-вече срѣщу- 
положни странични долини, въ главната долина се образува 
и особено разширение. Такива мѣста сж прѣдподставка за още 
по го.тѣмо разширение, а въ сжщото врѣме и за задлъбване 
на долината, чогато тамъ, освѣнъ главната ледена рѣка се

*. Особно типично въ това отношение сж развити долинитѣ на 
Бѣли Искъръ, въ Рила и на Пиринска Бистрица, въ Пиринъ планина. 
Висящитѣ долини въ Искърската долина се редятъ по склоноветѣ на 
Скакавица, а вь Пиринъ по склоноветѣ отъ Каменица до долината на 
Голенина — въ горната часть на Пиринска Бистрица. 
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събиратъ и малкитѣ странични ледници. Като послѣдица на 
такова сливане се явява силно натрупване и надебеляване на 
ледената маса, а отъ това се създава и по-интензивната 
ерозия на ледника върху това мѣсто. Тамъ заледената 
долина се задълбава силно, като долината получава и обратно 
падение — конфлуенцно стжпало. По този начинъ се изров- 
ватъ сжпаловидно засебни долинни коритища, дѣто слѣдъ 
оттегляне на ледниковитѣ маси се отстояватъ обширни до
линни езера. Споредъ колебанието на ледниковото ниво 
въ заледенитѣ части на долината се образуватъ и редица едно 
надъ друго такива стжпала и коритни вани, въ които днесъ 
се редятъ и множество ледникови високопланински езера. 
Нѣкждѣ стжпалата сж само намалили и заравнили коритото 
на долината, безъ да могатъ да се вдълбаятъ. Тамъ въ ле
нивото течение на рѣката Сж се отстояли обширни ливадища 
и тръстища въ копановидната основа на долината.

Стжпалната повърхна структура на надлъжното падение 
на заледената долина — било че стжпалата сж образувани въ 
основнитѣ скали или пъкъ чрѣзъ вторичното натрупване на вла- 
ченитѣ отъ ледника моренни материали—и твърдѣ характернитѣ 
отъ друга страна разширения въ такива долини, дѣто сж се 
образували обратни на общото падение на долината наклони, 
съ хубавитѣ въ тѣхъ днесъ долинни езера — всичко това 
дава и особния, характеренъ за ледниковата ерозия обликъ.

Тѣзи форми на заледената долина — значи коритището, 
дѣто сж текли леднитѣ маси — се повтарятъ още еднажъ и 
то въ още по-изразителни линии, съ още по-голѣми прѣходи, 
въ началната или кръмна за ледницитѣ часть на долината. 
Днешнитѣ кръмни или начални части на долинитѣ въ Алпитѣ, 
а сжщо и въ нашитѣ нѣкога носили ледникови товари високи 
планини — Пиринъ, Рила, Зап. Родопа — изглеждатъ като 
задънени. Λ това значи, че тукъ долинитѣ не се повдигатъ 
постепенно къмъ планинския гребенъ, както това е въ Ст. 
Планина и Срѣдна гора, а се приближа ватъ къмъ билото съ 
значително задълбаване и се срѣщатъ съ него чрѣзъ стърмни 
откоси. Понеже началнитѣ разширения и задълбавания на 
такива долини сж почти съ овална форма, то и издигащитѣ 
се задъ тѣхъ или надъ тѣхъ стърмни скални откоси образу
ватъ една сжщо такава овална форма, съ тѣсенъ изходъ къмъ 
падението на долината. На стотина или повече метра надъ
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така задънената долина се редятъ отъ двѣтѣ страни корит
нитѣ рамѣнѣ, които се сключватъ околовръсть и изотзадъ. 
Както въ низкото долинно дъно, така и горѣ, по коритнитѣ 
рамѣнѣ, се редятъ малки и голѣми планински езерца. Така 
задънващата се горня часть на долинното корито ще нарѣчемъ 
коритенъ дълбей.1

Коритнитѣ дълбей сж твърдѣ характерни за началната 
часть на високопланинскитѣ долини, които сж биле заледени 
и носятъ дълбоки слѣди на ледникова ерозия. За начина на 
тѣхното образуване сж водени оживени препирни. Така АІЬгесЬі 
Репск приема, че коритниятъ дълбей дължи образуването си на 
събиращия се на това мѣсто стокъ на началнитѣ долинки, които 
сж били носители на по-малки или по-голѣми ледени притоци. 
Това задълбаване и разширение при задънката на заледената 
долина се смѣта като най-горно копГІиеп5’но стжпало. Низко 
подъ конфлуенцното стжпало, тамъ дѣто отново става раз- 
дѣляне на леденитѣ маси се дава поводъ за образуване на 
второ стжпало. Това е така нареченото <ІИІиепз'но стжпало. 
Докато коритнитѣ рамѣнѣ не всѣкога се задържатъ и не 
всѣкога се образуватъ правилно по двѣтѣ страни на корит- 
ната долина — първо защото не всички скални материяли, 
поради естеството на своята твърдость и структура, сж въ 
състояние да задържатъ тѣзи форми и второ поради бли- 
зостьта на страничния вододѣленъ гребенъ, то задънката или 
коритния дълбей се образува почти въ всички скални мате
рияли. Особно релиефно се образуватъ тѣзи форми въ 
снагата на гнайсъ-кристалиннитѣ маси, въ гранититѣ и въ 
сиенититѣ. Въ това отношение, както Родопа и Рила, така и 
Пиринъ пъкъ и Витоша сж твърдѣ благоприятно сложени.

Непосрѣдно надъ коритната задънка, на височина на 
коритнитѣ рамѣнѣ, туко подъ заостренитѣ планински гребени 
се редятъ двѣтѣ типични разширения на долинното начало. 
Тѣзи разширения иматъ форма на грамадни кресла, оградени 
околовръсть съ високи стръмни скални стѣни, и само съ една 
незначителна часть сж открити къмъ голѣмата долина. Това 
сж така нарѣченитѣ:

1 Въ по-вечето случаи задънката на долината или коритния 
дълбей не съставя едно цѣло стжпало, а редица едно надъ друго поло
жени стжпала, нѣкои отъ които сж съ доста голѣми разширения и по- 
срѣдата задълбани. Въ тѣхъ често има езерца.
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Цирк у си. Послѣднитѣ могатъ да се характеризуватъ 
още като грамадни широкодънни хуниообразни разширения, 
съ задълбано въ основната скала дъно. Откъмъ страната на 
долината това коритовидно задълбаване се раздѣля, или 
по-добрѣ, се прѣпрѣчва съ валъ или прагъ, най-вече пакъ 
отъ основната скала. Въ такъвъ случай основата на циркуса е 
заета отъ водитѣ на малко или голѣмо планинско езерце. На 
височината на централния циркусъ отъ едната, а въ нѣкои 
случаи и отъ двѣтѣ страни на долината, високо надъ корит- 
нитѣ рамѣнѣ се радятъ сжщо такива малки кресловидни за- 
дълбавания. Това сж странични циркиси. Като гирландъ тѣ се 
радятъ високо подъ остритѣ гребени на планината, като се 
отдѣлятъ едно отъ друго съ стръмни зъбчести стѣни. Въ всѣко 
отъ тѣхъ се гушятъ по едно или по-вече малки езерца Дос
татъчно е да си прѣдставимъ картината на редицата циркуси 
отъ дѣсно на Прави (Черни) Искъръ, отъ Урдинитѣ е-рца чакъ 
до Попова Шапка, тия по Бѣли Искъръ, Рилска рѣка или 
пъкъ около Папазгьолъ, за да можешъ разбра положението и 
и характера на тия тъй типични за изворнитѣ области на 
нѣкога заледенитѣ долини форми.1

1 Не по всичкитѣ мѣста, които се покриватъ отъ снѣжната линия, 
могатъ да се образуватъ циркусни форми. За да се развиятъ процеситѣ, 
образуващи циркуси .трѣбв едно предварително мѣстоочертание (Рга- 
безііпаііоп) на терена, а тя се дава отъ преди глациалната водна еро
зия. При липса на мѣстоочертание, фирновитѣ ледове ще се редятъ 
непрекъснато надъ склоноветѣ и п?дъ теменното очертание на плани
ната, подъ гребена, ако планината е тѣсна, и ще изработятъ единъ 
надлъженъ профилъ на циркусъ, безъ странични ограничения. Ефектътъ 
на тази форма ще бжде сжщия, каквото, ако се прѣмахнатъ междинитѣ 
на съседнитѣ циркуси ребра или огради. (Я. ч. Вйѣпз ,ϋίε ЯІІеп СІеізсѣет 
<іег Миг ипб Мйгг“ стр. 19).

Въ високитѣ региони на незаледени презъ дилувиума планини, ци
ркусни задълбавания не се образувбтъ (Еб. Вгйскег, .Оаз ЯІІег сіег аі- 
ріпеп ѣапбзсКаНзІогтеп·, баѣгезЬегісѣі бег деодгарЬізсѣеп Се5еІІзсѣаГ 
νοπ Вегп. XXI. 1999)

Наредъ съ типичнитѣ напрѣчни профили, а сжщо и на 
стжпалния градежъ на надлъжното разпространение на доли- 
нитѣ, идатъ и циркуснитѣ разширения и задълбавания на те- 
меннитѣ части на планината — току подъ заостренитѣ й гре
бени. Тѣзи тъй типични форми се намиратъ само тамъ въ 
високитѣ планини, дѣто прѣзъ ледниковата епоха е имало за
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ледени повърхнини. Поради това такиви именно форми прѣди 
всичко се заматъ като най-характерни и изразителни бѣлѣзи 
за нѣкогашното заледяване.1

1 Циркуситѣ като леговища на фирновия ледъ, съставятъ кръм
ната область на ледника. Почти всички глациолози се съглесяватъ въ 
това, че основитѣ на циркуситѣ даватъ или опрѣдѣлятъ височината на 
снѣжната линия по врѣието на -заледяването. Има, обаче, една раз
лика въ височината на циркуснитѣ основи въ перифернитѣ части на 
планината и въ нейната вжтрешность. Въ „Оіе аіііп СІеІзсЬег 8ег Миг 
ипсі Ьіігг* Я. V. ВбЬт, отбѣлѣзва, какво и прѣзъ ледниково врѣме 
фирновата линия е била по-високо въ вжтрѣшнитѣ части на планината, 
отколкото по ограднитѣ — вънкашнитѣ страни (стр. 18). За опрѣдѣляне 
на височината на снѣжната линия ще трѣбва да се използватъ карнитѣ 
основи на тѣзи фирнови гнѣзда, които лежатъ вънъ отъ кръмната 
область.

Разлика за височинитѣ се отбѣлѣзватъ не по циркуситѣ по едни 
и сжщи склонове, а тогава, когато се измѣни изложението на склона. 
Тогава въ опиращи се гърбомъ циркуси има до 100—150 м. разлика въ 
височината. Много сж типични въ това отношение циркуситѣ на Чаиро 
(Пир інъ, западни склонове, къмъ св. Врачъ), които прѣзъ низка седло- 
вина прѣминаватъ въ дълбокия Валявички циркусъ, Докато първитѣ 
съ високитѣ си стжпала стигатъ почти нивото на вододѣла по седлови- 
ната, то Валявичкитѣ горни езера сж несравнено по-дълбоко, по-низко. 
Сжщитѣ сж отношенията на Белемето и Валявичкитѣ; на Пиринска 
Бистрица — съ най-високото си езеро Демиръ Капия — и на отсрѣщния 
циркусъ Папазъ-Гьолъ.

Никжде до сега не сж намѣрени циркуси. които да сж се обра
зували по-низко отъ снѣжната линия.

Ето какъ може да се скициратъ формитѣ отъ фирнова 
и ледникова ерория, които даватъ тъй изразителенъ обликъ 
на цѣлия високопланински релиефъ:

а) Началнитѣ части на всички долини, дѣто се е обра- 
зувалъ фирновъ ледъ, сж разширени по такъвъ начинъ, че 
образуватъ типични циркуси съ копановидни задълбавания въ 
тѣхъ. Основата имъ винаги е на височина на снѣжната линия.

б) Съ високитѣ си оградни части тѣ се допиратъ едно 
о друго, като междиннитѣ вододѣли постепенно се стѣстняватъ 
изострюватъ и образуватъ назжбени и тѣсни била.

в) По-низко отъ фирновитѣ гнѣзда, дѣто сж потичали 
леденитѣ рѣки, долината се задълбава по такъвъ начинъ, че 
образува характерна коритна форма. Вънъ отъ това по нея 
се задълбаватъ и обширни вани (дѣто въ послѣдствие се е 
образувало глациалното езеро) и стжпала, които пъкъ очер- 
таватъ надлжжния стжпаленъ профилъ.
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Слѣдъ тѣзи общи бѣлѣжки, нека да обхванемъ въ схе
матична форма привежданитѣ бѣлѣзи въ Витоша и 
околнитѣ планини, които се взематъ като дока- 
зи за мнимото заледяване въ тази планина.

Тѣ сж отъ двояко естество:
1. Формови — негативни и позитивни.
2. Моренни, изразени въ наслаги, чието отложение се 

дължи на транспортната сила на ледницитѣ.
На първитѣ бѣлѣзи нѣма да се спирамъ много, защото 

първо, въ нашата планина липсва алпийския регионъ и второ, 
по темето на планината никждѣ не се виждатъ типичнитѣ за 
заледенитѣ нѣкога планини циркусни форми. Щомъ отсжтст- 
вуватъ циркуситѣ, естественно е, че по-долѣ отъ тѣхъ неможе 
да се дирятъ и типичнитѣ за ледниковата ерозия коритни 
форми на долинитѣ. Коритнитѣ форми, като продуктъ на ле- 
дова рѣка, не сж могли тукъ да се развиятъ, защо по те
мето на Витоша не е имало обективни условия да се развиятъ 
обширни циркуси, които, както това е било на всѣкждѣ по 
заледенитѣ планини, а така е и по заледенитѣ и въ нашитѣ 
врѣмена съ ледници отъ алпийски типъ, да могатъ даде изо
билна кърма, обилна първична Ледена маса, отъ която да по- 
текатъ голѣмитѣ ледени рѣки или ледници. Наистина г-нъ 
Пушкаровъ посочва на двѣ такива мѣста — именно, надъ 
Чупетлово, по долината на Струма и надъ Желѣзница, по 
долината на Желѣзничката рѣка, но тѣзи мѣста сж тъй да- 
лечъ отъ билото на планината, че до тѣхъ не биха могли да 
стигнатъ предполагаемитѣ ледници, а така сжщо и да могатъ 
образува тъй характерния коритенъ профилъ.

Обратно на това, както и въ общия прѣгледъ на пла
нината имахъ случай да констатирамъ, Витоша се отличава 
отъ заледенитѣ наши плантни по голѣмата плиткость на пла
нинската часть на долинитѣ и второ, че тѣзи долини започ- 
ватъ отъ горнището на едно почти заравнено и платовидно 
планинско било. Въ рилскитѣ и пирински долини ние имаме 
началото на долината въ едно задънено разширение, което 
съ ограднитѣ си части прави острия планински гребенъ — 
това сж циркуситѣ. Като сж напреднали съ назздна ерозия 
твърдѣ навжтрѣ къмъ централното било, циркуситѣ сж се 
приближили твърдѣ много съ своитѣ задни части едно до 
друго и се отдѣлятъ само съ високитѣ и тѣсни зжбери на
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планинскитѣ гребени. Наистина и въ Вйтбшкитѣ долини има 
стръмни части, има дори и хуниообразни разширения, но тѣ 
се редятъ околовръсть на централната платовидна часть На 
планината и то тамъ, дѣто долинитѣ премйнаватъ отъ сие- 
нитната централна часть въ андезитния ограденъ пръстенъ. 
Отъ всичкитѣ високи долини изключение прави само доли
ната на Владайската рѣка. Причината за нормално развитие 
на тази долина лежи въ естеството нй материялитѣ. Тъкмо тамъ 
прѣкжсватъ андезитнитѣ маси и долината е задълбана изклю
чително въ сиенитната скала.

Прѣдполагаеми морени, за каквито се сочатъ:
1. Конгломератитѣ и агломератитѣ, откриващи се и 

разхвърлени по опрѣдѣлени мѣста на горнището на планината, 
по ограднитѣ ней по-низки планини и по политѣ на планината,

2. Каменнитѣ блокове, каменнитѣ грамади и каменни 
рѣки по платовидното горнище на Витоша.

Материялитѣ отъ първото естество сж групирани както 
слѣдва:

а. По билото на Люлинъ, като стигатъ чакъ до Бучин- 
ската долина и отъ тамъ прѣвхърлятъ къмъ Райловски ридъ.

б. По билото на Върли Ридъ, като започватъ отъ до
лината на Владайска рѣка и стигатъ чакъ до голитѣ ридища 
на Каменъ Дѣлъ.

в. По Лозенската планина, като започватъ отъ долината 
на Искъръ и стигатъ чакъ до старото шосе прѣзъ планината.

г. По низкитѣ склонове на Витоша, отъ изтокъ, като 
стигатъ пакъ до р. Искъръ.

д. Тукъ тамъ по южнитѣ издънки на планината, като 
прѣминаватъ намѣста и къмъ Плана планина.

За да се види дали тѣзи конгломератни и аглонирани ма
терияли могатъ да се изтъкватъ като продуктъ на ледниковь 
транспортъ, азъ ще разгледамъ всѣко находище поотдѣлно.

Билото на Люлинъ откъмъ сѣверъ е заето отъ основната 
скала, която образува снагата на тази планина. Това сж ан- 
детизнитѣ еруптивни маси и андезитнитѣ туфи. Дълбокитѣ 
долове врѣзани въ тази планина, както и дълбокия проломъ 
на Владайска рѣка, откриватъ ясно наслоение, както на чи- 
ститѣ ерупции, така и на туфознитѣ материяли, които взе- 
матъ участие въ сградата на планината. Всичко това показва, 
че тукъ имаме работа съ наслоена или стратовулканична 
структура.
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Въ Владайското дефиле, покрай чисто лавнитѣ анде- 
зитни ерупции, излизатъ и шистозни туфозни маси съ силно 
падение къмъ сѣверъ. Много близо до синия камъкъ, между 
тѣзи маси се показва една жила отъ глинени сивкъви шисти, 
които нѣмайки еруптивенъ произходъ, показватъ, че сж вклю
чени въ еруптивнитѣ маси. Тѣ иматъ, горѣ надъ желѣзопжт- 
ното платно — дебелина до 80 см., а по-долѣ, подъ линията 
до 1’5—2 метра. Още по-долѣ, къмъ владайското шосе, тѣ 
се разкжсватъ отъ еруптивната маса и образуватъ отдѣлни 
лещовидни гнѣзда, съ дълга ось по посока и падение на ту- 
фознитѣ материяли.

Нѣколко метра сѣверно отъ това типично включение има 
разседна линия, успоредна на включението. Потжването е 
станало съ посока на падението. Явно е, че покрай флексур- 
ното огъване на андезитнитѣ маси къмъ полето, потъването 
се е извършвало и по такива разседни линии.

3 ч і 4 - - « р - т м. а н € ·) и - т - м.........

На югъ, пакъ въ дефилето на Владайската рѣка, току 
подъ билото на най-изтрчната часть на Люлинъ, започватъ 
конгломератни и агломератнитѣ маси, които навлизатъ на- 
вжтрѣ и взематъ участие въ масата на планината. По срѣ- 
дата тѣзи маси сж съставени отъ доста едри овални блокове, 
между които най-голѣмо разпространение иматъ сиенита и 
андезита, а послѣ — диоритъ, кварцитъ и червени пѣсъчници, 
а срѣщатъ се и кристалинни шифери. Въ южната си часть 
тѣ се измѣнятъ. като получаватъ по-финенъ изгледъ и съ 
ясно наслоение. Тукъ конгломератитѣ сж доста яко цименти- 
рани съ пѣсъчно-туфозно споилно вещество. Измежду тѣхъ 
сж нашибани доста дебели рохкави туфозни материяли — 
вѣроятно отъ извѣтрѣли конгломератни блокове. Сжщо и въ 
тѣзи по-финни и правилно наслоени конгломерати, има криста
линни шифери.

Срѣщу кантона на желѣзопжтната линия конгломератитѣ 
потъватъ дълбоко, за да се замѣстятъ съ терциернитѣ, почти 
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хоризонтално наслоени, пѣсъчници и глиненици на Пернишкия 
терциеренъ басейнъ.

Проблемата за владайскитѣ конгломерати е тѣсно свър
зана съ тая на тѣхното продължение на западъ къмъ Бучино 
Дервентския долъ и още по-нататъкъ.

Една малка часть отъ билото на Люлинъ — именно 
тази, която е срѣщу едрата Манастирска гора — е заето 
отъ основни еруптивни материяли. Като не се смѣта и този · 
гребенъ, който се отбива отъ Добриновъ върхъ на сѣв.-за
падъ, къмъ седловинат а на Бучино-Дервенския проходъ, която 
сжщо е заета отъ андезитни еруптивни материяли, всичко 
останало е заето, кое съ по-тънки, кое съ по-дебели насло

ения отъ Люлински конгломератъ. Докато по билото източно 
отъ Манастирската гора има само остатъци отъ по-дребни 
чакълни материяли, които не образуватъ тукъ компактна маса, 
върху андезитното тѣсно било къмъ кота 1237 се отбѣлѣз- 
ватъ едри ератични блокове. Отъ тамъ на западъ цѣлото 
гърбище се състои изключително отъ разрушени конгломе
рати, които завзематъ включително и Добриновъ връхъ. Отъ 
тази часть на централния планински гребенъ конгломератнитѣ 
материяли се отбиватъ на ю. западъ, като покриватъ сжщо 
билото на Пралевъ Камъкъ и слизатъ чакъ долѣ, въ доли
ната къмъ Голѣмо Бучино.

Дали дълбочината имъ тукъ е тъй голѣма, както е при 
Владайския проломъ не може да се види, но голѣмитѣ свла- 
чища по южнитѣ склонове на Пралевъ Камъкъ откриватъ, 
какво южната половина на рида въ основата си е отъ анде
зитни маси. Върху тѣзи андезитни маси се извършва свли
чането на извѣтрѣлитѣ конгломерати, които по този начинъ 
се надхлъзватъ и размѣстватъ и съ Пернишки окрайни тер- 
циерни пѣсъци и глинени прослойки. Процесъ на свличането 
е станалъ причина да се отнесатъ далечъ надолѣ върху тер- 
циернитѣ материяли и доста едри ератични блокове произ
лизащи отъ Люлинския конгломератъ.
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Като източно продължение на сжщитѣ конгломерати се 
явяватъ наслоенията, които започватъ отъ Владайския про
ломъ, главно по долината на р. Планиница на изтокъ и по

гърбището на Върли Ридъ до гребена на Камици. Даже по 
пжтя отъ Бѣлата Вода за къмъ ливади щето Попадия се прѣ- 
минава прѣзъ една партида полуразрушени конгломерати.

Слѣдъ като се констатира сжществуванието на тѣзи 
тъй типични конгломерати и агломерати, естественно е да 
се подирятъ факти за тѣхния произходъ, защото поменатитѣ 
горѣ автори, които се занимаватъ съ дилувиялното заледя
ване на Витоша, ги свързватъ тъкмо съ това заледяване.

За обясняване потеклото на нашитѣ конгломерати мо- 
гатъ да се допуснатъ три възможности:

1. Тѣ сж остатъци отъ стара повърхнина;
2. Тѣ сж продуктъ на ледниково натрупване (ледникова 

акумулация), и
3. Тѣ сж продуктъ на извѣтрѣли и разрушени стари — 

прѣди терциерни конгломерати.
При всичко, че съ първото допущане се разбира съще

ствуването на една прѣдтерциерна повърхнина, съ особна 
рѣчна структура, съ напрѣднала до голѣми размѣри деструк- 
тивна работа по повърхностьта на геоморфоложкитѣ обекти, 
като резултатъ на което да се е образувана типична полу- 
заравнена трупова повърхнина (ВипзрНасЬе), все пакъ той 
може да се слѣе съ допущанего въ трета точка. По този 
начинъ остава да се отговори на първо мѣсто на въпроса:

Дали тѣзи конгломерати сж продуктъ на ледниково на
трупване, дали, съ други думи, това сж моренни отложения.

Отъ прѣгледа, който дадохъ за разпространенията и 
отношенията на конгломератнитѣ Люлински и Витошки 
маси къмъ андезититѣ и андезитнитѣ туфи, ясно поли- 
чаватъ редица пуложения, които могатъ да ни дадать 
едно освѣтление, както по произхода и естеството на тѣзи 
конгломерати, така и за врѣмето, когато тѣ сж отложени.

За тази цѣль ще да ни послужатъ слѣднитѣ положения:
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а. Даденитѣ конгломерати сж отложени прѣди изхвър
лянето на тѣзи андезитни маси, които образуватъ снагата на 
Люлинъ. Това се установява отъ обстоятелството, че, както 
самитѣ конгломерати, така и едновъзрастнитѣ тѣмъ глинени 
шисти и пѣсъчници, сж включени въ тѣзи еруптивни маси 
въ дълги ивици., които могатъ да се прослѣдятъ далечъ на 
западъ по Вискяръ и къмъ Бурелскитѣ хълмове. Като до- 
казъ за това може да послужи и( констатираната въ Дефи
лето, при зелената скала, между андезитнитѣ еруптивни ма
терияли, ивица отъ глинени шисти. При подробно изучване 
нашата покрайнина, такива случаи ще се откриятъ, навѣрно, 
и по други мѣста.

б. Терциернитѣ Мошино-Пернишки отложения сж върху 
очертаната като засебна височина Люлинъ планина. Освѣнъ 
по южнитѣ склонове на планината, това се вижда и отъ про- 
филитѣ при желѣзопжтния кантонъ при Владая, и отъ този въ 
мѣстностьта Св. Иванъ — на пжтя отъ селото за долината 
на р. Планиница. Явно конгломератнитѣ материяли се п р и- 
покриватъ отъ по-младитѣ терциерни наслоения.

в. Присжтствието на андезитни блокове въ състава на 
конгломератнитѣ маси показва, че на мѣстопроизхода на ма- 
териялитѣ, които съставятъ този конгломератъ е имало и 
андезитни скали, λ това показва, че прѣди тази ерупция, 
която сега образува снагата на Люлиъъ и Върли Ридъ е 
имало и по-стара ерупция. Горното се подкрѣпя и отъ факта, 
че между андезитовитѣ блокове има и такива, които показ
ватъ чисто брекчозна структура, въ която взематъ участие 
и кристалинни шифери. Тѣзи именно блокове могатъ да се 
отнесатъ къмъ по-старата ерупция.

г. Никждѣ разрушенитѣ конгломерати не показватъ 
характеръ на моренни отложения. Като оставимъ останалитѣ 
бѣлѣзи, които характеризуватъ една моренна наслага, доста
тъчно е да се спомене, че тукъ липсватъ тъй характернитѣ, 
почти шистозно наслоени измежду конгломератнитѣ валуни, 
мергели и пѣсъци (ОезсЬіеЬетегдеІп и. СезсЬіеЬелапсКе).

д. Най-послѣ нека да спомена и още едно важно об
стоятелство — именно за топографското положение на на- 
шитѣ конгломерати. Тѣ сж въ своята най-сжщественна часть 
по билото на Върли Ридъ и Люлинъ. Носещитѣ слѣди на 
дилувиялно заледяване алпийски, карпатски и други планински
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земи, иматъ мореннитѣ си отложения винаги въ днешнитѣ 
долини, както това е по Рила и Пиринъ. Въ Витошкитѣ до
лини ние нѣмаме такъвъ случай. Главнитѣ витошки моренни 
отложения се сочатъ по билото на нейнитѣ издънки.

Като се изтъкна напълно, какво нашитѣ конгломерати 
(немогатъ да иматъ и) нѣматъ нищо общо съ моренни мате
риали, налага се необходимостьта да се отговори на въпроса:
а) Какви сж и отъ кое врѣме датиратъ тѣзи конгломерати;
б) При какви условия е могло тѣ да бждатъ образувани ?

Понеже тѣ стоятъ въ тѣсна връзка съ горнокреднитѣ 
пѣсъчници и варовици по тѣзи мѣста и още по-назападъ 
— къмъ Бурела (именно съ госавскитѣ наслоения), могатъ съ 
пълно основание да се .опредѣлятъ съ същата старость.1

1 Тѣхното отложение тукъ може да се обясни съ съществуване 
на Витошкия масивъ. но не въ тѣзи размѣри, каквито той има сега. 
Витошкиятъ масивъ прѣзъ горня креда ше да се е продължавали на 
западъ въ Пернишката котловина а нр изтокъ дори до коритото на 
р. Искъръ и по-назападъ въ Лозенска планина.

Тепърва презъ терциера ставатъ голѣмитѣ дизлокации. 
около сегашната витошка снага, като резултатъ на които е 
и хлътването на западното продължение на Витоша, а сжщо

и източния дѣлъ до Лозенската планина. Въ това врѣме става 
и повдигането на Люлинската снага, при което взематъ живо 
участие новитѣ еруптивни маси и туфи.

Отъ надробения отложенъ материялъ остава да раз
гледаме наслоенията, които заематъ протежението отъ политѣ 
на Витоша, източно до коритото на р. Искъръ. Тѣзи наслоения 
започватъ отъ линията на височинитѣ Богданъ, югозападно 
отъ с. Бистрща до долината на р. Малка Желѣзница 
и се разтилатъ до отсрѣщнитѣ дѣсни склонове на доли
ната на р. Гжбилщица, която слиза въ с. Панчарево. 
Въ своята вжтрѣшность това протежение е испълнено съ 
отаечнитѣ материали на терциерния Софийски басеинъ, въ 
който тукъ-тамѣ се откриаатъ и лигнитни залежи. На много 
мѣста тукъ има цѣли полета отъ грамадни ератични блокове 
отъ сзенито и андезитно естество.
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За да се рѣши въпроса, дали тѣзи материяли могатъ да 
се приематъ, да се считатъ, като довлечени тукъ отъ снагата на 
Витоша, трѣбва да се разгледа тѣхното естество и съставъ.

Болковиятъ материя <ъ въ източния басеинъ е раз- 
хвърленъ и донѣкждѣ наслоенъ измежду пѣсъчнитѣ отложения. 
Доста разхвърленъ е той въ подножието на Витоша, въ 
Бистришката тераса, а сжщо и въ протежението на бистриш- 
ката земя къмъ сев.-изтокъ и изтокъ. Сиенитни и отчасти 
андезитни блокове сж разхвърлени почти по цѣлото землище 
отъ с. Бистрица дори до леглото на Искъра, а къмъ посока 
на Горубляни и Панчарево излизатъ по-вече андезитни блокове. 
Особено типично е блоковото поле южно отъ с. Бистрица. 
Макаръ и да не лежатъ на първичното си мѣсто, защото тѣ 
сж подложени на подхлъзване и пълзене, все пакъ и днешното 
имъ мѣсто въ пѣсъчнитѣ насипи по тѣзи мѣста показва, че 
тѣ нѣматъ нищо, което да напомня бѣлѣзитѣ на моренно 
отложение (вижъ Репск ОеоІодізсЬе .СеотогрНоІодізсііе Рго- 
Ыете іп Виідагіеп. стр. 851 и 852, 1925 год.). Сжщото нѣщо 
може да се каже и за материялитѣ при устието на р. 
Гжбилщица, надъ Панчарево. Освѣнъ останалиятъ по 
повръхностьта блоковъ материялъ, като последица на 
денудационнитѣ процеси, въ открития профилъ тукъ има 
доста ясно наслоение на материялитѣ. Редомъ съ пѣсъч
нитѣ наслойки тукъ има и такива на доста едри блокове. 
Явно е, че блоковиятъ материялъ има тѣсна генетична връзка 
съ пѣсъчнитѣ наслоения, които не сж отъ по-старъ произ- 
ходъ, отколкото отбѣ-.ѣзанитѣ съ терциерна възрасть отъ 
Г. Н. Златарски такива по низината между Бистрица, Желѣз- 
ница и Панчарево. Присжтствието на блоковъ митериялъ въ 
терциернитѣ отложения по източния терциеренъ басеинъ ни 
открива едно твърде важно обстоятелство за възрастьта имъ 
по отношение на тѣзи отъ Пернишкия басеинъ, дѣто, въ 
голѣма близость съ планината, пѣсъчнитѣ терциерни наслоения 
сж лишени отъ такъвъ блоковъ материялъ. Отложенията въ 
тѣзи два басейна не сж образувани при еднакви геоморфоло- 
гични отношения на витошката маса. Въ врѣмето, когато сж 
отлагани Пернишкитѣ терциерни материяли, Витоша е давала 
съвсѣмъ малка височинна разлика между долно и горно дену- 
дационни и ерозивни нива, слѣдствие на което слизащитѣ 
отъ Витоша води сж носили много дребенъ материялъ.
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Обратното е съ Източния басейнъ. Тукъ, както споменахъ, 
между пѣсъчнитѣ прослойки се редятъ и голѣми количества 
едъръ и дребенъ блоковъ материялъ. Въ политѣ на Витоша 
и по западната часть изобщо, блоковиятъ материялъ е и по- 
едъръ и по-изобиленъ. Тѣзи факти показватъ една по-голѣма 
относителна височина на Витоша, което пъкъ е имало за по
следица и по-голѣмо различие въ височинитѣ на ерозивно 
и денудационно горно и долно нива.

Като се съпоставятъ фактитѣ по естеството и положе
нието на конгломератнитѣ магерияли по линията на сѣвер- 
нитѣ очертания на днешна Витоша — именно, че тѣ сж про
дукти на морфологични отношения, когато масата на плани
ната, въ чиито поли сж отложени тѣ, е била много висока 
и съ стръмни склонове и отъ друга страна, че сжщитѣ тѣзи 
конгломератни маси се явяватъ подъ терциернитѣ пернишки 
отложения — съ естеството и положението на горнотерциер- 
нитѣ Пернишки и Бистришки отложения, щѣ трѣбва да се 
приематъ двѣ различни фази на развой на Витошката маса. 
Първата фаза обхваща врѣмето на горна креда и стария 
терциеръ, а втората — фазата отъ новия терциеръ насетнѣ.

До новия терциеръ витошката маса обема освѣнъ днеш
ното витошко ядро, но и значителна часть отъ Пернишкия 
басейнъ (виж. профила на стр. 1341. Планината, облечена съ 
едно покривало отъ кристалнни шифери, палеозоични и мезо- 
зоични матеряли, се е издигала на значителна височина по 
отношение на околнитѣ низини, дѣто въ горно-кредно врѣме 
е навлизало и морето, или морски ржкави, отъ тази възрасть. і
Въ това врѣме става образуването, отлагането и на тъй ти- 
пичнитѣ конгломерати, които днесъ въ видъ на разрушенъ 
и разпадналъ материалъ покриватъ темената, както на Върли 
Ридъ, така и на Люлинъ.

Презъ горния терциеръ дизлокационни процеси измѣнятъ 
височиннитѣ отношения на витошката маса и на околовръс- 
тнитѣ земи. Отъ това врѣме датиратъ околнитѣ котловини, 
дѣто има отложени горно терциерни наслоения. Къмъ края 
на горния терциеръ дизлокационнитѣ процеси добиватъ наново 
животъ и низката витошка снага започва да расте съ една 
бавносуь и постепеность. Не всичката земя, обаче, околов- 
ръсть на планината се повдига. Планината расте само съ 
очертанията на андезитната подкова, която я обхваща отъ
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югъ, изтокъ и сѣверъ. Източно, и близо до тази подкова, 
земята остава почти на старото си ниво1. Типиченъ пунктъ 
отъ тази земя прави височината Църква, сѣверно отъ Бист
рица, а сжщо и ивицата отъ земя съ кристалинно-шиферни 
материяли, показвещи се при Желѣзница, дѣто сж запазени 
остатъци отъ покривнитѣ витошки матеряли.2

Въ този периодъ на горно-терциерна дизлокационна 
дѣйность е ставало и отлагането на материялитѣ въ Бист- 
ришко-Желѣзнишкия терциеренъ басейнъ. Поради това тѣ 
показзатъ по-грубъ характеръ и сж премѣсени съ дебели 
блокови наслаги, които стигатъ далече навжтре въ низината. 
Прѣди повече отъ 20 год., въ работата си «Нови резултати 
о глаци)алноі епоси“, Глас, српске краль, акад. 1_ХУ, а по- 
късно въ «Гіеие ЕгдеЬпіззе^ііЬег сііе Еізгеіѣ аи( гіег ВаІкапЬаІЬ- 
іпзеі“, Мііі. К. К. деодг. СезеІІсНаН, \Міеп, 1804, 5. 149, Цви- 
ичъ опрѣдѣляше часть отъ тѣзи материяли, именно при 
устието на р. Гжбилщица, за дилувиялни. Λ. Репек въ бѣлѣж-

1 Въ Люлинъ на много мѣста се намиратъ и терциерни реликти 
— растения и животни. Това може да се свърже съ по-голѣмиятъ ста- 
билитетъ на тази планина. Тамъ нѣма тѣзи повишения, които сж въ 
Витошката маса.

2 Че дѣйствително има една промѣна въ първичното ниво на 
Витошката снага по отношение на тази ивица отъ земя, може да се 
долови и по недиректенъ начинъ. Н той се открива отъ следнитѣ 
факти. Сега по височината на Църква се откриватъ растителни реликти, 
които иматъ предъ-дилувиялна и дилувиялна възрасть (Ріпиз Бііуезгіз) 
и които сж свойственни на флора отъ голѣма надморска височина. 
(Н. Стояновъ, устно съобщение; професоръ Ст. Петковъ, Пер. спис. 
1920 год. стр. 65 и 67). Сжщитѣ тѣзи реликти се срѣщатъ въ висо
китѣ региони на Витоша, но не въ компактни и обширни семейства, 
срѣщатъ се въ Рила и др. високи наши планини. Явно е, че тѣзи рас
тителни индивиди сж остатъкъ отъ растителната дилувиялна покривка 
на Витошката снага, когато и земята на в. Църква е била покрита 
съ сжщата растителность на Витоша. Въ горния терциеръ понижена е 
заедно съ Витошката маса и Църквенската височина. Въ края на терциера 
оставайки вънъ отъ андезитния пръстенъ, тя запазва първичната си ви
сочина, а масата на Витоша се издига постепенно високо. При измѣне- 
нитѣ физикогеографски и климатични отношения дилувиялнитѣ видове 
отъ нея изчезватъ и се замѣнятъ съ по-нови, като старитѣ сж прѣд- 
ставени спорадично. Островчето, обаче, около Църква запазва сво- 
итѣ растителни обитатели. Понеже на тази височина околовръстнитѣ 
възвишения на Витоша нѣматъ тѣзи дървесни, пояухрастови и трѣвни 
раликти, това може да послужи за недиректенъ бѣлѣгъ за измѣнени 
височинни отношение ме-жду съседни дѣлове на единъ и сжщи масивъ. 
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китѣ си за Витоша „Сіеоі. и. деотогрЬ. РгоЫете ..852 стр. 
отрича тази имъ възрасть и ги взема, ако не на еднаква 
възрасть съ конгломератнитѣ материли, то за терциерни.

Слѣдва да се приеме, че Бистришкитѣ и Панчаревскитѣ 
едри блокове, положени нагледъ въ и върху пѣсъчни маси, 
иматъ сжщата възрасть и генезисъ на тѣзи при устието на 
Гжбилщица. Чрѣзъ измиване и денудация дребнитѣ пѣсъчни 
маси сж отнесени, а едрия блоковъ материялъ е останалъ на 
повърхностьта, разхвърленъ единично, или на грамади и бло
кови полета и редици.

Отъ всичко до тукъ казано за източно Витошкитѣ бло
кови материали става явно, че тѣ нѣматъ нищо общо съ 
дилувиялно-ледникови моренни отложения.

На трето мѣсто тукъ мога да спомена за изобилния ера- 
тиченъ рѣченъ материалъ, който покрива значително широка 
ивица отъ земя отъ двѣтѣ страни на Владайското дефиле и 
който тукъ при изхода достига значителна височина. Естест
вото на този дребно-блоковъ и чакъленъ материялъ е съвсѣмъ 
отличенъ отъ конгломератнитѣ зазрушения по Върли Ридъ и Лю- 
линъ планина. По съставъ на скалния материялъ тѣзи чакъли и 
дребни блокове отговарятъ напълно на състава на конгломера- 
титѣ. Разликата се състои въ пренаслойката, въ голѣмината 
и въ особно изобилие на рѣчни едри пѣсъци. Владайскитѣ, 
или по-добрѣ, Княжевскитѣ едро-ча кълни наноси сж въ особно 
изобилие по широката, трета по редъ отъ сегашното легло 
на рѣката, тераса, която къмъ Княжево се разтяга на по-вече 
отъ 500 метра ширина. Докато къмъ политѣ на Витоша тя 
се насипва съ изобиленъ надробанъ материялъ, който се свли
ча отъ склоноветѣ на тази планина, въ противната страна 
земята се повдига степеновито и дава ясенъ отпечатъкъ и 
на по високитѣ тераси. По посока на горѣ, въ дефилето къмъ 
с. Владая, тѣзи блокови и чакълни материяли се отдѣлятъ отъ 
старитѣ конгломерати, Люлински и Витошки, чрезъ една ивица 
отъ андезитни еруптивни материали, която ивица, прѣмина-

вайки отъ Върли Ридъ къмъ Люлинъ, се прѣсича отъ Вла- 
дайския проломъ. При все това тѣзи кластични материали иматъ 
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еднаквость въ своя скаленъ съсъавъ. По характеръ и по мѣсто 
на наслоение Княжевскитѣ чакълни и блокови отложения сж 
отъ по-послѣшно врѣме. Ето защо въ по-голѣма часть тѣх
ното първо мѣсто ще трѣбва да се дири въ Люлинскитѣ и 
Витошки конгломирати. Тѣ сж въ генетична връзка съ раз- 
зитието на Владайския проломъ и иматъ дилувиална старость.1

1 Благодарна тема съставя въпросътъ за развоя,за образуването 
на пролома на Владайската рѣка въ връзка съ генезиса изобщо на Ви
тошката и Люлинската снага, отъ една страна и отъ друга;· съ морфо- 
генезита на Пернишкия и Софиския терциерни басейни. Особна насока 
въ това отношение даватъ тераситѣ при навлизането на рѣката въ 
тѣснината а така сжщо и котловидното разширение въ терциернитѣ 
материали, дѣто е разположено с. Владая.

Каменни рѣки и блокове по гърбището на Витоша.

Дебелитѣ конгломерати на Люлинъ се застжпватъ и по 
източната страна на Владайския проломъ, но въ твърдѣ сла
би размѣри. Такива, освѣнъ по низкото у склоноветѣ на про
лома и особно по долината на р. Планиница, могатъ да се 
прослѣдятъ и по гърбището на Сврачаръ и Върли ридъ. Има 
ги даже и източно отъ пжтя, който води отъ къмъ Бѣлата

вода, а остатъци отъ ератиченъ материялъ може да се про- 
слѣди и по гърбищата на височинитѣ Камъци, надъ Княжево. 
Еретичното по тѣзи тѣста не се проявява въ типични кон
гломерати, освѣнъ на нѣкои мѣста покрай Бѣловодоския пжть, 
близо къмъ билото. Всичко тукъ е разрушено и циментното 
пѣсъчно вещество се е разпаднало въ пѣсъчна маса, която 
бърже се отнася за да останатъ на повърхностьта ератичнитѣ 
блокови материяли.

Вмѣсто типичнитѣ Люлински конгломерати въ източната 
страна — въ Коилова Глава и Св. Иванъ, започватъ да се 
иоявяватъ на повърхностьта основнитѣ сиенитни маси отъ 
скалата на Витоша. Отъ Владайската рѣка тѣ сж дълбоко 
измити и отнесени. Обаче надъ самото село, дѣто свършватъ 
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грубитѣ терциерни пѣсъчници, сиенитната маса е покрита съ 
дебели извѣтрѣли материяли, въ които по-голѣмата часть е 
на едри овални сиенитни блокове, а междиннитѣ части сж из
пълнени съ пѣсъчна едра маса. Отъ двѣтѣ страни на долината 
тѣзи извѣтрѣли материяли се издигатъ до 150 — 200 м. надъ 
днешното корито и навлизатъ далечъ навътре въ долината.

Купища и валове отъ овални сиенитни блокове се сре- '<
щатъ и по дуги мѣста на планината. Азъ ще посоча най- 
типичнитѣ отъ тѣхъ. Като се изключатъ купищата отъ из- 
вѣтрѣлъ сиенитенъ материялъ по малкитѣ долинки въ запад- 
нитѣ склонове на Остришкия ридъ, заслужава да спомена за 
високата извѣтрѣла южна стена на сжщия ридъ, която опира 
въ Кладнишката долина. Основната сиенитна маса извѣтрѣва 
тукъ силно и, въ резултатъ на това твърдѣ характерно извѣт- 
рѣване, се получаватъ едри овални блокове, а междинната 
материя е сдробена на доста ситенъ пѣсъкъ. Намѣста и- 
овалнитѣ блокове сж извѣтрѣли, та въ прѣснитѣ ровини се 
очертаватъ съ много характеренъ профилъ. Купища на бло
кове отъ разрушенъ сиенитъ има и по седловината между 
долината на Матница и Струма, източно отъ върхъ Кръста. 
Отъ всички споменати находища, обаче, най-поразителна е 
картината на блоковитѣ купища и каменни рѣки по гърби- 
щето на Витоша отъ Каменното здание и Златнитѣ мостове 
нагорѣ. Макаръ този видъ извѣтрѣване и да е общъ за 
цѣлитѣ почти горни басейни на Владайска и Боянска рѣки, 
но най-характерно сж представени въ низкитѣ части на гър- 
бището на планината, дѣто извѣтрѣлитѣ пѣсъчни маси сж 
измити и отнесени отъ течащитѣ води. Въ по-високитѣ мѣста ,
блоковетѣ се забелѣзватъ само по тѣхната повърхнина, тъй 
като межцинитѣ сж запълнени <_ъ извѣтрѣлитѣ намѣстото си 
сиенитни скали и всичко това е обрасло съ растителность. Това 
се вижда особено ясно въ прѣснитѣ изкопки стѣщу Каменото 
здание, дѣто на нѣколко метра дълбочина между извѣтрѣлия 
материялъ се редятъ едри сиенитни блокове почти единъ до
другъ.

Нѣкои мѣста отъ западната ограда на котловината Злат
нитѣ Мостове, дѣто се издигатъ личнитѣ височини Даутовъ 
Ридъ и кота 1430, ни даватъ сжщо много типични профили, 
дѣто ясно се вижда какъ върви процесътъ на извѣтряването 
въ сиенитната маса. Като оставя просѣка на Владайската 
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рѣка тукъ, азъ ще приведа само ровината на пжтя, който 
води отъ ливадището Попадия за Златнитѣ мостове. Току на 
вододѣла, севѣрно отъ кота 1430, тази ровина е задълбана 
на 5—6 метра. Така тя открива въ основната извѣтрѣла сие- 
нитна маса много характеренъ профилъ. Компактнитѣ бло
кове стоятъ на мѣстата си, сжщо и блоковетѣ съ слаба връз
ка, обаче послѣднитѣ, като не сж могли да издържатъ на 
извѣтрителнитѣ процеси, сж се цзмѣнили въ пѣсъчна маса, 
която еднакво леко се прѣсича отъ стѣнитѣ на ровината. Въ 
профила ясно сж очертани тѣхнитѣ контури съ овални тъмни 
ивици.

XАлрилъ на щ/Ъона/та. с з —Γ-

Πο низинитѣ на витошкото горнище, като се започне 
отъ Златнитѣ Мостове и отъ Каменното здание нагорѣ, на- 
прѣчнитѣ на плиткитѣ долини валове отъ едри, натрупани 
едно върху друго, сиенитни блокове по самото легло на на- 
чалнитѣ притоци на Владайска и Боянска рѣка, прѣдставятъ 
поразителна картина. Това сж истински каменни рѣки. Гледа
ни отъ далечъ, тѣ прѣдставятъ наистина запѣнена на гра
мадни вълма повърхнина на широки и буйни планински по
тоци. Намѣста тѣ сж само една редица, а въ по-вечето слу
чаи сж наслоели едно надъ друго и нѣколко реда отъ гра
мадни блокове. Такива блокови валове и блокови рѣки има 
и въ началната часть на Струма въ горнището на Витоша— 
между Черни Връхъ и Скопарника. Проф. В. Репск, който, 
макаръ и бѣгло, разглежда тѣзи каменни рѣки въ току що 
излѣзлата негова статия по обиколкитѣ му въ България прѣзъ 
лѣтото на 1924 г. (цитувана по-горѣ), на стр. 851 казва, какво 
тѣ напомнятъ досущъ проявитѣ отъ този видъ въ РеІзЬетд 
въ ОсіепіуаІсГската планина, (източно отъ Манхаимъ на Рейнъ).

Образуването на тѣзи блокови насипи, валове и каменни 
рѣки не може да се дири изолирано отъ блоковитѣ купища, 
които посочихъ въ низкитѣ части на планината. Λ то трѣбва 
да се свърже съ естеството на сиенитнитѣ еруптивни мате
рияли отъ една страна и отъ друга — съ процеса на извѣ- 
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трѣването. За естеството на сиенитната витошка маса — раз
бира се тукъ не става дума за нейния минерално-петрограф- 
скй съставъ, нито пъкъ за характера на нейната кристалична 
структура — може да се почерпятъ указания тъкмо отъ про- 
сѣцитѣ и ровинитѣ въ извѣтрѣлитѣ на мѣстото си скали. 
Както казахъ, въ тѣхъ се очерта ватъ овалнитѣ форми на 
блокове, а въ междинитѣ имъ — разрушено и обърнато въ едри 
пѣсъци сиенитно вещество. Отъ това може да се направи 
изводъ, какво витошката сиенитна маса не е навсѣкждѣ съ 
еднаква твърдость и общо масова структура. Вѣроятно още 
по врѣмето на ерупцията, нѣкои мѣста отъ магмената маса е 
имала блоково-ядчеста структура. Този характеръ на ма- 
гменитѣ материяли се отбѣлѣзватъ главно въ средищнитѣ 
части и стига въ близость до андезитната еруптивна зона, 
обаче оть нея се одѣлятъ съ единъ поясъ отъ сиенитни маси, 
които при извѣтрѣване на повърхностьта се разпадатъ въ едри 
ржбести блокове. Това особно ясно се вижда въ разкрититѣ 
и неизмити още извѣтрѣли маси и горѣ въ планината и долѣ 
— въ нейнитѣ поли.

На процеса на извѣтрѣването по-леко се под агатъ 
междублоковитѣ сиенитни вѣщества. Тѣ се разпадатъ леко 
на едри сиенитни пѣсъци. Стегнатото въ едри блолове сие
нитно вѣщество, напротивъ, е твърдѣ устойчиво и то си 
остава съвсѣмъ слабо засегнато отъ извѣтрителнитѣ процеси. 
Послѣднитѣ оказватъ влияние само по повърхнитѣ части и 
като резултатъ на това се уформяватъ сиенитнитѣ блокове. 
Отъ друга страна денудационнитѣ процеси работятъ за отна
сяне на разрушения и извѣтрѣлъ материялъи като резултатъ на 
всичко, на повърхностьта оставатъ множество едри и овални 
сиенитни блокове. Това сж нашитѣ блокови насипи, валове и

каменни рѣки, представени тъй ясно и величаво по гърби- 
щето на Витоша.
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Тѣзи блокови материяли по високия поясъ на витошкото 
гърбище се сочатъ като продуктъ на ледникова ерозия, лед- 
никовъ транспортъ и отложения. Отъ изложеното до тукъ, 
обаче, за тѣхното образуване и отъ появата имъ и по низ
китѣ части, по политѣ на планината, се вижда ясно, че тѣ 
нѣматъ нищо общо съ ледникови процеси. Нѣщо по-вече, 
тъкмо находката на блоковия материялъ по рѣчнитѣ корита на 
витошкото гърбище може да послужи като най-добъръ до- 
казъ, че по тѣхъ не сж се движили ледени рѣки, по тѣхъ 
не сж пълзѣли лидникови маси. Яко това би билъ случая, то 
ледницитѣ щѣха да извлекатъ така извѣтрѣлата сиенитна 
маса и, оголвайки долинната основа, щѣха да допринесатъ за 
образуване на тъй типичнитѣ коритни форми въ тѣзи долини. 
Сжщо почти бѣлѣжи и λ. Рапек: .Въ всѣки случай, казва 
той, тѣ(блоковитѣи каменнитѣ рѣки) сж сигурно доказателство, 
че високата’ повърхнина въ този поясъ не е била заледена. 
Лко бѣше противното, ледътъ щѣше да ги извлѣче и щѣше 
да оголи и изглади на тѣхтото мѣсто заоблени гърбища 
(РипсЉбскег)', (стр. 851, цит. статия).

Заключение.
Съ изложението, което направихъ по горѣ, азъ засѣгамъ:
1. Формовитѣ прояви въ Витоша: а) въ връзка сь 

кръмната ледникова область — именно циркусни задълба- 
вания и б) въ πο-низкитѣ части, сирѣчъ подъ линията на 
фирна, дѣто сж началата на долинитѣ — именно напрѣчната 
и надлъжна профилна криви на сѣченията по тѣзи долини.
2. Отложенията, състоящи се въ позитивната работа на лед
ника. Това сж мореннитѣ отложения.

Въ връзка съ негативнитѣ форми, които сж резултатъ 
на ледникова ерозия, азъ спомѣнахъ и за ог.;аденитѣ долинни 
части, а сжщо и за огладенитѣ гърбици (КипбЬбскеп).

Въ връзка съ акумулационната работа на ледника, азъ 
разгледахъ всички конгломерати, агломерати и разхвърленъ 
ератичень материялъ въ склоноветѣ на планината и далечъ по 
околовръстнитѣ планини и низини. Сжщо разгледахъ блоко- 
виятъ материялъ, който се отбѣлѣзва високо по гърбището 
на планината.

Съ това азъ засѣгамъ цѣлата редица отъ доказни пун
ктове, които се изброявятъ отъ застжпницитѣ на хипоретич- 
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ното дилувиялно заледяване по Витоша и които се свеждатъ 
в ь слѣднитѣ точки:

1. У Н. Пушкаровъ: 1. конгломерати, 2. Фирнови те
раси и и формова долина на Струма, 3. Морени по Струма, 
4. Морени по Бистрица и Желѣзница, 5. Морени между 
Богдана до Оброчище б. Каменнитѣ рѣки.

2. У Ст. Бончевъ: 1. Каменни рѣки, 2. ϋ форма на доли- 
нитѣ по глатото, 3. Цикуси околовръсть на плоскогорието; 4. 
Моренни материяли долу, (източно и западно).

Моитѣ заключения по хипотетичното Витошко заледя
ване се свеждатъ въ слѣднитѣ пунктове ;

1. Витоша е сравнително низка планина. Нейниятъ ареалъ 
надъ 2000 метра едва понася нѣколко кв. км. пространство. 
Пъкъ и по размѣри Витошкия масивъ не е особно голѣмъ.

2. Абсо лутната й височина едва стига, и то само въ 
единъ пунктъ, 2287 м. надморска височина. Λ това показва, 
че тя едва съ двата си по-високи върхове — Черни Връхъ 
и Резньоветѣ — е стигала височината на снѣжната глациална 
линия, тъй, както днесъ Мусалла настига съврѣменната 
снѣжна линия.

3. Типичнитѣ и голѣми циркусни задълбявания около- 
връсть на нейната теменна часть — като се изключатъ съв- 
сѣмъ плиткитѣ дълбини, сѣверно отъ Резньоветѣ и тая на 
Сакънъ дупка — не сжществуватъ. Поради това тукъ нѣма 
и типичнитѣ езерни вани.

4. Дългитѣ и поразителни по своитѣ размѣри каменни 
рѣки, валове и насипи сж продуктъ отъ една страна на есте
ството и структурата на сиенитната Витошка маса, а отъ 
друга — на процеса на извѣтрѣването. Тѣ нѣматъ нищо общо 
съ глациална ерозия и отложения. Нѣщо по-вече, тѣхното 
сжществуване по тѣзи мѣста показва тъкмо отсжтствието на 
такава ерозия и акумулация.

5. Нанизътъ отъ срѣдно-високи планини, околовръсть на 
Витоша, иматъ по своитѣ била, а нѣкои и по склоноветѣ и 
тѣхнитѣ дълбоки долини, остатъци или пъкъ дебели наслое
ния отъ ератиченъ материялъ, едри чакълни маси съ едри 
блокове и още неразрушени или полуразрушени конгломе
рати. Единични разхвърлени странични блокове се намиратъ 
по билата на Плана, Верила и Лозенската планина. Компактни 
конгломерати се срѣщатъ по Люлинъ, прѣмин -вать сѣверната 
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оградна стѣна на Витоша и свършватъ съ западнитѣ дѣлове 
на Лозенска планина. Отъ Люлинъ тѣзи ератични материяли. 
като прѣхвърлятъ широката Голѣмо-Дервентска долина, по
явяватъ се и по Райловския върхъ и още на западъ, къмъ 
Дивотйно.

Конгломератитѣ, що даватъ разрушенията съ ератични 
материяли, иматъ типътъ на НадеИІиЬ, обаче въ източната 
страна — Бистришко-Панчаревски басеинъ, сж отъ по-младъ 
произходъ. Докато първитѣ могатъ да се опрѣдѣлятъ съ 
горнокредни Госавски образувания, вторитѣ иматъ тѣсна 
връзка съ горно-плиценскитѣ отложения по Бистришкия 
басеинъ.

6. Бистришкитѣ полета отъ ератични блокове, както и 
тераситѣ (или по-добрѣ надлъжнитѣ по склоноветѣ валове), 
които се протягатъ успоредно на планинскитѣ поли, сѣверно 
и южно отъ Бистрица, иматъ връзка пакъ съ ПадеІЯиІі на 
този басеинъ, само че тѣ се явяватъ като крайбрѣжни обра
зувания.

7. Отсжтствието на блоковъ материялъ по терциернитѣ 
пѣсъчни отложения по витошкитѣ крайбрѣжия на Пернишкия 
басеинъ, а сжщо и отсжтсвието на кристолинношлференъ 
материялъ по сжщитѣ, е единъ сигуренъ бѣлѣгъ, какво кон- 
гломератнитѣ материяли и терциернитѣ отложения нѣматъ 
една и сжща възрасть и че тѣ не сж образувани при еднакви 
геоморфологични отношения на земята тукъ. При образуване 
на горнокреднитѣ ПадеШиЬ, намѣстото на Витошкия масивъ 
и съ продължение къмъ срѣдата на Пернишкия басеинъ, се 
отбѣлѣзва да е сжществувала висока планина. Въ сѣвернитѣ 
й подножия се образуватъ конгломератитѣ. Прѣзъ врѣмето, 
когато става отлагането на крайбрѣжнитѣ терциерни мате
рияли топографията на тази висока планина е била съвсѣмъ 
промѣнена. Западната й часть хлътва, а на мѣстото на днешна 
Витоша оставатъ съвсѣмъ низки хълмища, отъ които не мо
гатъ да прииждатъ едри ерозионни и денудиционни мате
рияли въ близкия терциеренъ басейнъ.

Отъ така събранитѣ и научно съпоставени факти слѣдва 
да се заключи, че Витоша прѣзъ дилувиялното заледяване 
не е имала ледници. Слѣдитѣ на ледниковия периодъ върху 
морфологията на теменната часть се отбѣлѣзватъ само отъ 
образувалитѣ се по това врѣме плитки гнѣзда на постояни 
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малки снѣжници подъ Резньоветѣ и при Сакънъ дупка. Тѣ 
могатъ да се оприличатъ на ембрионалнитѣ циркуси по 
Пиринъ (въ долината на Голеница, източно отъ Кельо), а 
сжщо и въ Рила (между в. Дено и Чадъръ Тепе).1

1 За снѣжницитѣ въ Витоша прѣзъ Дилувиялното заледяване 
споменаватъ и Цв-іичъ и Я. Репек въ цитиранитѣ имъ работи.

Накрая дължа да отбѣпѣжа, че проблемата за дилувиял- 
ното заледяване е отъ особна важность за географията и 
специално за геоморфологията. То е оставило много голѣми 
слѣди върху облика на високопланинскитѣ пояси, пъкъ и въ 
πο-низкитѣ части на долинитѣ, чрѣзъ своитѣ моренни отло
жения. Този феноманъ, обаче, неебилъобщь зз всички пла
нини на нашитѣ ширини. Както е сега, сжщо и прѣзъ дилувиял- 
нзто врѣме този феноменъ е билъ въ прѣка зависимость отъ 
височината на снѣжната линия за всѣки планински индивидъ 
отдѣлно, а тази височина изобщо е била въ зависимость отъ 
физикогеографскитѣ и климатични отношения на дадена об- 
ласть, дѣто е този планински индивидъ.

Геологическата наука познава заледяване и презъ други 
геологически епохи, обаче всичко това не се откроява върху 
днешния геоморфзлогичезъ обликъ. Дали и геологическата 
наука ще може отъ тъй комплициранитѣ тектонични и гео- 
морфологични промѣни, които сж станали преди и прѣзъ 
терциерната епоха, да възстанови една картина на пред- 
дилувиялно заледяване по земята на нашитѣ планини, тру
дно е да се отговори. Защото и да се установяватъ отложе
ния, които биха се кръстили моренни, все пакъ почти неуста- 
новима е негативната форма — именно високопланинскитѣ 
ледникови форми — циркуситѣ и долиннитѣ форми.

Кезигпе.

Оапз 1’ехрозе сі-беззиз і’аі ехатіпе:
1-о.  І_ез тапііезіаііопз без Іогтез бе Іа УіІосЬа: а) раг 

гаррогі а 1а гедіоп 6'аіітепіаііоп без діасіегз, а зауоіг, Іез 
сгеизетепіз бе сігдиез еі Ь) раг гаррогі аих гедіопз ріиз Ьаз- 
зез, с’езІ-а-біге, аи-беззоиз бе Іа гопе би ηένέ ой Іез уаііеез 
соттепсепі, а зауоіг, Іез соигЬез зирегіісіеііез ігапзуегзаіе еі 
Іопдііибіапаіе 6’іпіегзесііоп бе сез уаііеез.
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2-о.  І_ез дероіз сопзіііиапі Гасііуііе розіііуе ди діасіег. Се 
зопі Іез тогаіпез.

λ ргороз «іез Гогтез педаііуез, диі гезиііепі де Гегозіоп 
діасіаіге, ]"аі тепііоппе Іез рагііез аггопдіез де уаііеез, аіпзі 
цие Іез госкез тоиіоппеез (КипдЬоекеп).

А ргороз де Гасііуііе д’асситиІаііоп ди діасіег, і’аі еха- 
тіпе іоиз Іез сопдіотегаіз еі аддіотегаіз, аіпзі цие іоиз Іез 
таіегіаих еггаііциез ерагз зиг Іез уегзапіз де Іа топіадпе 
тете ои, ріиз юіп, зиг Іез топіадпез еі Іез Ьаз-Гопдз εηνί- 
гоппапіз. Л’аі ехатіпб аиззі Іез таібгіаих де Ыосз ςιΓοη ге- 
тагцие зиг Іа сгоире де 1а топіадпе.

βε сеііе ίεςοη, рериізе іоиіе Іа зегіе д’агдитепіз допі 
оп зе зегі роиг ргоиуег ГНуроіЬезе де Іа діасаііоп дііиуіаіе 
де Іа Уііоска.

Мез сопсіизіопз аи зиіеі де Іа діасіаііоп дііиуіаіе де Іа 
Уііоска зе гедиізепі аих роіпіз зиіуапіз:

1- о. І_а Уііоска езі ипе топіадпе сотрагаііуетепі Ьаззе. 
5оп агеаде аи-деззиз де 2000 теігез аііеіпі а реіпе ипе еіеп- 
дие де циеідиез кііотеігез саггбз. Раг зез дітепзіопз тетез, 
Іе таззіі де Уііоска езі д’ипе дгапдеиг тбдюсге.

2- о. 5а Ьаиіеиг аЬзоІие аііеіпі а ріепе 2287 теігез аи-дез- 
зиз ди піуеаи де Іа тег, еі се п’езі цие зиг ип зеиі роіпі. 
Сеіа детопіге циеііе а а реіпе аііеіпі ауес Іез деих де зез 
ріиз Ьаиіз зоттеіз — Тскегпі-Угак еі Кегпеиубіе — Іа Іідпе 
діасіаіе дез пеідез, аіпзі чие Моиззаіак аііеіпі аи)оигд’пиі Іа 
Іідпе дез пеідез сопіетрогаіпе.

3- о. Ехеріе Іез сгеих рей ргоіопдз зііиез аи погд де Кег- 
пеиуеіе еі сеіиі де 5акап-доирка, Іез дгапдз еі іуріциез сгеи- 
зетепіз де сігдиез п’ехізіепі раз аиіоиг де за сгеіе. С’езі 
роигциоі, іі п’у а раз Іа поп ріиз Іез Ьаззіпз Іасизігез Іуріциез.

4- о. 1_ез Іопдиез ігаіпеез де ріеггез, Іез саппеіигез еі Іез 
іеггаззетепіз, зигргепапі раг Іеигз дітепзіопз, зопі диз а Іа 
паіиге еі а Іа зігисіиге де Іа таззе зуепііідие де Уііоска, 
д’ипе рагі, еі а Геуарогаііоп, д'ипе аиіге. ІІз η’οηΐ гіеп де 
соттип ауес Гегозіоп діасіаіге еі зез дероіз. ββ ріиз, Іеиг рге- 
зепсе, дапз сез Ііеих, аііезіе ГаЬзепсе де 1'егозіеп еі де Гас- 
ситиіаііоп.

5- о. 1_а зегіе дез топіадпез д’ипе Наиіеиг тоуеппе дгои- 
реез іоиі аиіоиг де Іа Уііоска опі зиг Іеигз сгеіез, 
еі диеідиез-ипез зиг Іеигз уегзапіз еі Іеигз уаііеез рго- 
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іопсіез аиззі, сіез сіеЬгіз ои Ьіеп сіез соисЬез ераіззез сіе та- 
іегіаих еггаіідиез, сіе дгапсіез таззез Не дгауіег еі сіе Ыосз 
епогтез, аіпзі дие Сез сопдіотегаіз епсоге поп сіесотрозез 
ои сіеті-сіесотрозез. Оп реиі ігоиуег сіез Ыосз еггаіідиез ізоіез, 
сіізрегзез ?а еі Іа, зиг Іез сгеіез сіез топіадпез сіе РІапа, сіе 
Уегііа еі сіе 1_огеп. 5иг Іа топіадпе сіе Циііп, оп ігоиуе сіез 
сопдіотегаіз еп таззез сотрасіез диі ігауегзепі 1е уегзапі 
сіе погсі сіе Іа УііосЬа еі ііпіззепі сіапз іез рагііез оссісіепіа- 
Іез сіе Іа топіадпе сіе 1_огеп. ϋβ 1_иІіп, еп ігауегзапі Іа уаііее 
ігез уазіе сіе Ооіет-Оегуепіе, сез таіегіаих еггаіідиез гера- 
гаіззепі аи85І зиг 1е зоттеі сіе Каіюуо еі ріиз а Гоиезі еп
соге, Ни соіе сіе ϋίνοίίηο.

1_ез сопдіотегаіз циі сіоппепі Іез сіеЬгіз сіе таіегіаих 
еггаіідиез зопі Ни іуре сіе МадеШиЬ. Серепсіапі, а Гезі, 
сіапз Іе Ьаззіп сіе Візігііга-РапісЬегеУО, сез таіегіаих зопі 
Н’огідіпе ріиз гесепіе. Тапсііз дие Іез ргетіегз реиуепі еіге 
гапдез сіапз Іа саіедогіе сіез іогтаііопз сгауеизез зирегіеигез 
сіе Сіоззаи, іез зесопсіз зопі еп гаррогі ігез еігоіі ауес Іез сіероіз 
рііосепез зирегіеигз Ни Ьаззіп сіе Візігііга.

6 о. 1_ез ріаіпез сіе Ыосз еггаіідиез сіе Візігііга, аіпзі дие 
іез іеггаззез (ои ріиіоі Іез саппеіигез Іопдііисііпаіез сіез уег- 
запіз) диі з’еіепсІепі рагаііеіетепі аи зоиЬаззетепі сіез топ- 
іадпез, аи погсі еі аи зид сіе Візігііга, зе гаііасЬепі аиззі аи 
ГІадеіііиЬ сіе се Ьаззіп, таіз еііез аррагііеппепі ріиіоі аих 
іогтаііопз ііііогаіез.

7-о. 1_’аЬзепсе сіез таіегіаих сіе Ыосз сіапз Іез сіероіз заЬ- 
іопеих зиг Іе ІіііогаІ сіе УііосЬа сіапз Іе Ьаззіп сіе Регпік, аіпзі 
дие ГаЬзепсе сіез госЬез сгізіаіііпез, езі ип іпНісе зйг дие іез 
сопдіотегаіз еі Іез сіербіз іегііаігез п’опі раз Іе тете аде еі 
ди’іІз пе зопі раз іогтез Іа сіапз Іез тетез сопсііііопз део- 
тогрЬоІодідиез сіе Іа іегге. Аи тотепі сіе Іа іогтаііоп сіез 
ЙадеІіІиЬ сгоуеих зирегіеигз, а Гетріасетепі Ни таззіі 
сіе УііосЬа, еі сіапз Іа Нігесііоп Ни тіііеи Ни Ьаззіп сіе Регпік, 
оп реиі зиррозег Гехізіепсе сі’ипе Ьаиіе топіадпе. І_ез соп
діотегаіз зопі іогтез аи погсі, аи ріеН сіе сеііе топіадпе. А 
Геродие ои Іе сіероі сіез таіегіаих Ііііогаих іегііаігез а еи Ііеи, 
Іа іородгарЬіе сіе сеііе Ьаиіе топіадпе а еіе сотріеіетепі 
сЬапдее. 5а рагііе оссісіепіаіе з’аі(аіззе, еі ІІ пе гезіе, зиг Гет
ріасетепі сіе Іа УііосЬа, дие сіез соіііпез ігбз Ьаззез диі пе 
реиуепі іоигпіг аи Ьаззіп іегііаіге уоізіп сіе дгоз таібгіаих 
сГегозіоп еі сіе сібписіаііоп.
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11 іаиі сопсіиге, еп уегіи сіез сіоппбез аіпзі гесиеііііез еі 
сотрагеез, дие Іез діасіегз п’ехізіаіепі раз зиг Іа УііосЬа а 
Геродие сіе Іа діасіаііоп сіііиіуаіе. Ьез ігасез сіе Геродие сіе 
діасез зиг Іа тогрЬоІодіе сіе за рагііе зирегіеиге пе зопі таг- 
диеез дие раг Іез сиуеііез сіе діасіегз ігез раи ргоіопсіез еі 
раг Іез реіііз ηένέ3 регтапепіз іогтез а сеііе еродие-іа аи- 
сіеззоиз сіе Кегпеиуеіе еі ргез сіе 5акап-Ооирка. Оп реиі Іез 
сотрагег аих сігдиез гисіітепіаігез ди’оп ігоиуе а Рігіп (сіапз 
Іа уаііее сіе ΟοΙεπΙζΐ, а Гезі сіе Кеіеи), аіпзі диа КНосіора 
(епіге Іе зоттеі сіе ϋέηο еі ТсЬасіаг-іере).

Εηίίη, )е ііепз а зідпаіег дие Іе ргоЫете сіе Іа діасіаііоп 
сіііиуіаіе езі сГипе ітрогіапсе ігез дгапсіе роиг Іа деодгарЬіе 
еі, ріиз рагіісиііегетепі, роиг Іа деотогрііоіодіе. Сеііе діасіаііоп 
а Іаіззе сіез ігасез ігез ітрогіапіез зиг Газресі сіез Ьаиіез ге- 
діопз сіез топіадпез, аіпзі дие зиг Іез рагііез іпіегіеигез сіез 
уаііеез, дгасе аих сіероіз сіе зез тогаіпез. Се рЬепотепе, се- 
репсіапі, п’а раз еіе соттип роиг іоиіез Іез топіадпез зі- 
іиеез зиг Іа Іопдііисіе сіе поіге рауз. Сотте сіе поз іоигз, а 
Геродие сіііиуіаіе аиззі, се рЬепотепе зе гаііасЬаіі сіігесіетепі 
а Іа Ьаиіеиг сіе Іа Іідпе сіе пеідез сіе сЬадие топіадпе зерагее, 
еі сеііе Ьаиіеиг а еіе депегаіетепі еп гаррогі ауес Іез соп- 
сііііопз рЬузісо-деодгарЬідиез еі сіітаіідиез сіе Іа гедіоп сіе- 
іегтіпее сіапз ІадиеІІе сеііе топіадпе езі зііиее.

І_а зсіепсе деоіодідие соппаіі сГаиігез діасіаііопз, ассот- 
рііез а сі аиігез еродиез, серепсіапі, Іеигз ігасез п'аррзгаіззепі 
зиг Газресі деотогрЬоІодідие сіе поз іоигз. II езі сННісіІе сіе 
сііге зі Іа зсіепсе деоіодідие роигга гесопзіііиег Іе іаЫеаи сіе 
Іа діасіаііоп апіесіііиуіаіе зиг Іа зигіасе сіе поіге ріапеіе, еп 
уегіи сіез сЬапдетепіз іесіопідиез еі деотогрЬоюдідиез зі 
сотріідиез диі опі е’и Ііеи ауапі еі репсіапі Геродие іегііаіге. 
Саг, зі Гоп аггіуе тете а еіаЫіг Іез сіероіз аихдиеіз оп роиг- 
гаіі сіоппег Іе пот сіе тогаіпез, пеаптоіп5, се диі зегаіі ргездие 
ітроззіЫе а еіаЫіг, с'езі Іа іогте педаііуе, а зауоіг, Іез іогтез 
сіез діасіегз сіапз Іез Ьаиіез топіадпез, Іез сігдиез еі Іез іогтез 
сіез уаііеез.


