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ПРИРОДНА СКУЛПТУРА
въ високитѣ БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНИ.
Уводни бѣлѣжки.
Чуднитѣ природни хубости на нашитѣ високи
планини привличатъ погледитѣ на всички ни. Кой
не е прѣживѣвалъ сладкитѣ моменти на купнежъ по
високитѣ планини, кому не се е пощѣло да прѣкара
нѣколко щастливи часа по висинитѣ на тѣзи планини, да се покатери по чудно назѫбенитѣ имъ гребени, да надзърне въ страховититѣ имъ скалисти долини, да се поскита по стръмнитѣ имъ сипеи или
пъкъ да огледа отъ тамъ надлъжъ и наширъ околната земя, околнитѣ плодородни низини и равнини?
Всичко това ни привлича и радва безкрайно, обаче
радостьта ни би била двойно по-голѣма, ако ние можехме, поне отчасти, да си обяснимъ образуването
и развитието на тѣзи високопланински прѣлести.
Не сѫ рѣдки прѣдания и разкази, въ дълбоко сгушилитѣ се въ планинскитѣ нѣдра селца, за
паднала скала, за отмѣстилъ се планински склонъ,
за падане на нѣкоя снѣжна прѣспа, за засипване на
долина отъ лудешката работа на буенъ планински
потокъ при обиленъ валежъ. Такива прѣдания и
разкази сѫ свързани само съ извѣстна страховитость
или пъкъ се разправятъ, за да се из-
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тъкнатъ жертвитѣ и материялнитѣ поврѣди отъ
тѣхъ.
Страховитостьта на тѣзи процеси се изтъква съ огледъ къмъ пакоститѣ, що сѫ причинени на
човѣка, на човѣшкитѣ културни придобивки, обаче
тѣ иматъ голѣмо значение и за самата природа на
високитѣ планини. И наистина, колко дълбоки и
ясни сѫ тѣхнитѣ слѣди върху ландшафтнитѣ картини ! Навсѣкѫдѣ по високитѣ наши планини ние
виждаме облика на разрушението и скулптурата на
създанията на природнитѣ сили, що дѣйствуватъ по
тѣзи мѣста. При гледката на тѣзи природни творби ние имаме случая, както е при наблюдаването
на едно творение на искуството: само познавачътъ може да вижда, да разбира и да се наслаждава.
Природата съ своитѣ красоти е открита само за
този, който проумѣва да я вижда. Само той може да
прослѣди отдѣлнитѣ линии отъ релиефа на земната
повърхнина, само той може да чете тайната природна азбука и по такъвъ начинъ да разбере причинитѣ
и дѣйностьта на природнитѣ сили. При този случай той ще има прѣдимства прѣдъ обикновеннитѣ
люде, тъй като, наредъ съ чиститѣ естетични наслади, които придобива отъ хубавото — въ бои, форми и размѣри — той има и съзнанието, какво той не
само гледа но и разбира.
Само познавачътъ може да види въ нейната
цѣлость пъстрата картина отъ висини и низини,
отъ планини и долини, само той може да разбере
скалнитѣ материяли и силитѣ, които сѫ изградили
тъй чудноватитѣ смѣшения отъ картини. Вънъ отъ
това, чрѣзъ постоянни наблюдения, той изострюва
сво2

итѣ способности да вижда (наблюдава) до тамъ, че
на всѣка крачка той открива съ десятки характерни бѣлѣзи и отнощения, които обикновенниятъ
пѫтникъ ще отмине съвсѣмъ незабѣлѣзано.
Само познавачътъ отъ друга страна има
прѣдстава за величието на природнитѣ сили, само
той ще може да ги прослѣди въ високитѣ планини
и да оцѣни вѣковното дѣйстие и продължителность на процеситѣ, които се зараждатъ и култивиратъ
отъ тѣзи сили.
Слѣднитѣ редове ще иматъ за задача да
прѣдставятъ въ съвсѣмъ сбита форма по-главнитѣ
процеси, които се явяватъ като резултатъ на велики
природни сили въ високитѣ планини. А тѣзи процеси сѫ:
1. Разрушения и отнасения въ високитѣ планини,
2. Работата на планинскитѣ рѣкички и дивитѣ потоци,
3. Снѣгове и ледове въ високитѣ планини.
Като резултатъ на природнитѣ сили, сѫщитѣ
процеси, се развиватъ не само по високитѣ планини, но и по другитѣ части на земната повърхнина,
обаче при по-низкитѣ, по-благо наклоненитѣ и равни земи тѣхното дѣйствие е съвсѣмъ бавно, заради
което тукъ тѣ не могатъ да влияятъ върху човѣшкото
око и въображение тъй ефикасно, както това е при
високитѣ планини.
Изтъквайки силата и размѣритѣ на горнитѣ
процеси, ще се посочи и на друго едно обстоятелство, именно особниятъ, типиченъ за високитѣ планински региони скулптуренъ характеръ на формитѣ.
Въ резултатъ ще се види, какво даденитѣ харак3

терни скулптурни форми сѫ продуктъ на
въздѣйствието на природнитѣ сили именно при
свойственитѣ за високитѣ планински региони климатични условия. Промѣната на климатичнитѣ отношения води слѣдъ себе си неминуема промѣна
и въ разрушителната и творческа работа на
природнитѣ сили, а слѣдователно, води промѣна и
въ скулптурнитѣ високопланински форми.

I. Разрушения и отнасяния по високитѣ
планини.
Като любители на природата, като туристи или като случайни гости на планинитѣ, прѣдъ
насъ се изпрѣчватъ форми и картини, които, струва ни се, така сѫ създадени, така сѫ прѣбивали отъ
хилядолѣтия, отъ създание мира и така ще останатъ за вѣкове. И съ сигурность може да се каже, че
периодитѣ отъ врѣме, които човѣкъ прѣживѣва на
земята, даже и годинитѣ на много човѣшки поколения, не сѫ могли да окажатъ или пъкъ сѫ оказали твърдѣ незначително влияние върху промѣната,
върху „вѣковностьта” на природнитѣ картини и
форми. Причината на това е, че мѣрката за врѣме,
която ние имаме, и която се основава на живота на
едно или множество човѣщки поколения, е съвсѣмъ
незничителна по отношение на дългитѣ периоди
отъ врѣме, прѣзъ които се извършватъ природнитѣ
процеси. Скитайки се въ високитѣ региони на
нашитѣ планини, като изоставимъ населенитѣ долини, като оставимъ подъ насъ залѣсенитѣ склонове
и дори високитѣ планински пасища, като оставимъ
подъ насъ обиталищата на всѣкакъвъ орга4

ниченъ животъ, то все пакъ ние не ще намѣримъ
абсолутна тишина, абсолутно отсѫтствие на какъвто и да е животъ и промѣна. Въ голитѣ скали, пообширнитѣ прѣспи и снѣжни ледове на нашитѣ
планини, все пакъ има животъ. Но независимо отъ
това, само вънкашни признаци, каквито сѫ шумътъ на планинския потокъ, шумътъ на падащия или
влаченъ отъ потока камъкъ и пр., намъ ни се струватъ като изрази на разрушения, що дѣйствуватъ не
само върху вѣковнитѣ скали, но и върху цѣлата снага на гигантитѣ планини.
Още по-лесно ще се разбератъ горнитѣ мисли,
ако ние се вгледаме въ надробенитѣ материяли, натрупани около основитѣ на скалнигв стѣни, като видимъ разрушенията и остатъцитѣ на паднала скала
или съборенъ планински склонъ, като се вгледаме
въ обширнитѣ скални блокове, наредени високо по
склоноветѣ на високопланинскитѣ рѣчни долини.
Като видимъ всичко това, ние неволно се запитваме:
какви сѫ биле силитѣ, които сѫ дѣйствували въ тѣзи
случаи? Какъ може да се извършва разрушаването
на тъй твърдитѣ скали?
а) Високопланински регионъ. Като заглавие на моитѣ разправки въ тази глава азъ турнахъ
„разрушения и отнасяния по високитѣ планини”,
обаче бързамъ да добавя още едно разяснение, за
да не бѫда отпослѣ криво разбранъ. Разяснението се състои въ опрѣдѣлене на единъ отдѣленъ и
твърдѣ типиченъ поясъ, дѣто специално искамъ да
прослѣдя дѣйствието на разрушителнитѣ и транспортни сили. Азъ ще говоря специално за високия,
най-високия, тъй нарѣчения високопла5

нински или алпийски поясъ на нашитѣ планини.
Примѣрни картини и форми ще вземамъ специално отъ високопланинскитѣ пояси на Рило-Родопския масивъ и отъ хубавата Пиринъ планина, като
само се докосвамъ до останалитѣ западно македонски планини — Битолска Баба, Салакова-Караджица и легендарния Шаръ, — които сѫщо така иматъ
високопланински поясъ.
Като сѫщественъ признакъ, по който могатъ да се отличатъ отдѣлни пояси съ посока къмъ
височинитѣ на една планина, се явява растителната покривка, която е твърдѣ чувствителна къмъ
температурнитѣ и климатични условия. За мѣрило
на високопланинския поясъ не може да се земе абсолутната височина на планината, тъй като не всички
високи планини сѫ на еднаква географска ширина и
не всички сѫ еднакво отдалечени отъ морето, което
оказва умѣкчително влияние върху климатичнитѣ
отношения.
Основата на високопланинския поясъ въ
нашитѣ високи планини се опрѣдѣля съ около 2000 м.
височина. Този поясъ отговаря на прѣдъалпийския
поясъ въ Алпитѣ. Той се отбѣлѣзва твърдѣ ясно дори
и за обикновенкитѣ наблюдатели, тъй като на тази
височина прѣкѫсва горнята граница на планинската лѣсова покривка. Съ тази граница се започва погорниятъ, твърдѣ типиченъ безлѣсенъ поясъ, който
отговаря на подъалпийския или субалпийски поясъ. Въ долнитѣ части на този поясъ климатичнитѣ
условия не позволяватъ вирението на компактни
лѣсови партии. Тукъ могатъ да се срѣщатъ — и то на
запазени и закѫтани мѣста — само отдѣлни дървета
или дървесни групи, които въ
6

борбата си съ природнитѣ стихии сѫ успѣли да
прѣвъзмогнатъ послѣднитѣ. При това пакъ тамъ се
забѣлѣзва, какво стремежътъ на тѣзи отдѣлни единици да се покачатъ още по-нагорѣ се осѫжда на
несполука, тъй като тѣхнитѣ организми немогатъ
да прѣвъзмогнатъ на усилващитѣ се и рѣзки климатични условия и започватъ да водятъ едно силно
изродено сѫществуване.
Въ замѣна на това цѣлиятъ подалпийски
поясъ се отбѣлѣзва съ една твърдѣ типична растителность, най-видниятъ прѣдставитель на която въ
нашитѣ високи планини се явявя клекътъ. Вертикалната промѣна на климатичнитѣ условия, обаче,
не става изеднажъ, та затова и въ клековия поясъ
се забѣлѣзва една по-низка зона, дѣто лѣсоветѣ и
единичнитѣ дървета се мѣсятъ съ клековия храстъ.
Поради тази причина чистиятъ клековъ поясъ обхваща една зона отъ 150—200 метра височина. Горнята граница на подалпийския поясъ за Рило-родопския масивъ и за Пиринъ стига до 2300 метра
надморска височива.
Отъ тази височина нагорѣ, отъ дѣто клековитѣ
гори започватъ да издребняватъ и да се обращатъ
въ изродени клекови храсталаци, осѫдени на се поголѣмо издребняване, се започва вече сѫщинскиятъ
алпийски поясъ. Той заема цѣлото горнище на
нашитѣ високи планини отъ 2300 метра нагорѣ.
Само по нѣкои части отъ това горнище, които надминаватъ височината отъ 2700 метра, се разтила
подснѣжния планински поясъ. Въ Пиринъ пл. този
поясъ засѣга почти цѣлото горнише между Кременскитѣ е-ра на югъ до сѣверната часть на Елтепенската
група, а въ Рило-родопски масивъ той обхваща по7

голѣмата часть отъ горнището на Рилската половина на масива, съ повече отъ 6 кв. км. повърхнина,
дѣто се издигатъ до 25 лични планински върха.
Слѣдъ малкото отклонение, което направихъ, за да опрѣдѣля високопланинския регионъ на
нашитѣ високи планини, нека се върнемъ пакъ на
поставенитѣ по-горѣ въпроси, имеино: Какви сѫ
силитѣ, що сѫ прѣдали и прѣдаватъ развалиненъ
характеръ на високопланинския градеженъ материялъ и какъ може да се извършва разрушението на
тъй твърдитѣ скали?
б) Извѣтряване. Процеситѣ, които се извършватъ при разрушаване и надробяване на скалния високопланински материялъ, могатъ да се
отбѣлѣжатъ съ едно общо име извѣтряване. Колкото твърди, неразтворими и неразрушими да ни
се струватъ скалнитѣ материяли, все пакъ въ найгорната си часть, дѣто сѫ изложени на огрѣването
на слънцето, дѣто атмосферниятъ въздухъ може
да ги засѣга свободно, дѣто сѫ открити на прѣкото
дѣйствие на валежитѣ, дѣто сѫ изложени на свободното дѣйствие на движещата се вода и дѣто могатъ
да се покриватъ съ растителна покривка, тѣ сѫ подложени на бавно, но постоянно разпадане.
Силитѣ, които причиняватъ постепенното
разрушение на скалнитѣ материяли, иматъ своя
източникъ не само въ недрата на нашата земя, но и
далечъ отъ нейнитѣ прѣдѣли. Съ пълно право може
да се посочи като първоизточникъ на всички сили,
що прѣдизвикватъ извѣтрителнитѣ процеси, слънцето. То е източникъ за топлина и свѣтлина на нашата земя, а тѣзи послѣднитѣ — свѣтлината и
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топлината —сѫ главнитѣ фактори за живота по земята. Топлината, която слънцето праща на нашата
земя, е главния и единственъ източникъ на сила за
твърдѣ сложнитѣ движения, които се извършватъ
както въ въздушната земна обвивка, така и въ водната обвивка. Безъ слънчевата топлина не щѣше да
има абсолутно никакви движения въ атмосферата,
не щѣха да ставатъ никакви изпарения, не щѣха да
се образуватъ никакви валежи, не щѣше да се образува твърдѣ чудниятъ воденъ крѫговъртежъ, който е причина да се разпрѣдѣля водата по всичкитѣ
части на земната повърхнина, и то отъ низкитѣ
до най-високитѣ, не щѣше да има никаква течаща
вода, рѣкитѣ не щѣха да сѫществуватъ, не щѣше,
най-послѣ, да има по земната повърхнина никакъвъ
животъ. Мракъ, силенъ студъ и пустота щѣха да обвиватъ цѣлата земя. Слѣдва, че първоизточникътъ
на силитѣ, що дѣйствуватъ за бавното надробяване
и разрушаване на земно-повърхнитѣ материяли, е
слънцето. Чрѣзъ атмосферната механика, чрѣзъ механиката на водитѣ по земната повърхнина и чрѣзъ
органичния свѣтъ то дѣйствува за бавното, но сигурно извѣтряване на скалнитѣ материяли.
По какъзъ начинъ става извѣтряването на
скалнитѣ материали въ нашитѣ високопланински
региони?
Безъ съмнение, най-важната роля при
извѣтряването на скалитѣ въ високопланинскитѣ
региони се пада на водата , която пада по тѣзи мѣста
като дъждъ или като снѣгъ. Нека да прослѣдимъ
пѫтя на водата въ високитѣ региони. Водата, която
се поглъща отъ въздуха въ форма на водни пари, се
сгъстява въ водни прашинки едва като стигне въ
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по-студени температурни пластове на атмосферата
А такива сѫ по-издигнатитѣ отъ земната повърхнина атмосферни слоеве. Въ тѣзи горни пластове се
образуватъ и облацитѣ. Колкото по-низка е горнята
температура, толкова по-силно се извършва сгъстяването на воднитѣ пари, толкова по-силно е образуването на облацитѣ, отъ дѣто воднитѣ прашинки
падатъ въ форма на дъждъ или снѣгъ. По такъвъ
начинъ височината е отъ твърдѣ голѣмо значение за
количеството на валежитѣ. Високопланинскитѣ региони сѫ изложени на изобилни валежи. Вънъ отъ
надморската имъ височина, високопланинскитѣ региони — поради студенината на тѣхната повърхнина
— играятъ ролята на сгъстители на воднитѣ пари въ
въздуха, който е залѣгналъ или пъкъ приижда отъ
долини и низини къмъ тѣхъ. По тѣхъ воднитѣ пари
се сгъстяватъ тъй, както паритѣ на нашия дѫхъ се
сгъстяватъ по повърхностьта на студено стъкло. Поради низката температура прѣзъ по-голѣмата часть отъ годината, валежитѣ тукъ падатъ въ форма на
снѣгъ.
Какво е извѣтрителното дѣйствие на
снѣгоговетѣ, на снѣжната и дъждовната вода?
Водата изобщо има свойството да разтваря
и най-трудно разтворими тѣла. Почти всичкитѣ
минерали, които се явяватъ като съставни части на
скалитѣ могатъ, макаръ и въ различна степень, да
се разтварятъ отъ водата. Особно леко разтворими
сѫ варовицитѣ (мряморитѣ) по високитѣ Пирински (Елтепенски) части. Слѣди отъ тѣзи разтворени
варовици може да се откриятъ по всичкитѣ голѣми
извори, които излизатъ по политѣ на планината въ
Мехомийското поле. Въ водата сѫ разтворими и си10

ликатнитѣ материали, каквито сѫ кварцътъ, полскиятъ шпатъ и др. Наистина, напраздно ще отидатъ нашитѣ усилия да растворимъ въ вода едно кѫсче
кварцъ, обаче природата, при сътрудничеството на
своя великъ помощникъ — врѣмето — може да извърши съ пъленъ успѣхъ всичко това, което за насъ
е неизпълнимо. Нѣкои скали или съставни части
отъ скалитѣ, освѣнъ това пъкъ, се подлагатъ и на
разлагане, при което новото тѣло, образувано подъ
влиянието на водата, не запазва свойствата на първото тѣло. Почти всички скали, значи, сѫ подложени на разтваряне и разлагане отъ водата. Навсѣкѫдѣ
по нашитѣ високи планини горното дѣйствие на
водата се отбѣлѣзва съ голѣма поразителность.
Всѣки блокъ, всѣка скална стѣна, всѣко парченце
отъ скални сипеи сѫ подложени на безмилостното
извѣтрително дѣйствие на водата. По този начинъ
водата дѣйствува върху разлагането и разтварянето
на скалитѣ по химически начинъ.
Макаръ и въ съвсѣмъ прѣсно състояние, незасегнати отъ извѣтрителнитѣ процеси, скалитѣ сѫ
прошарени отъ безчисленно множество процѣпи и
едва забѣлѣжими съ просто око тънки прорѣзи. Това
състояние на скалния материялъ е пъкъ по-слѣдица
отъ дѣйствието на вѫтрѣшно-земни сили. Тѣзи
отъ различна голѣмина цѣпнатинки сѫ пѫтищата,
прѣзъ които водата дѣйствува за разрушаване на
скалитѣ и по механически начинъ. Докато въ скалния материялъ изобщо водното съдържание е въ
ограничено количество, цѣпнатинкитѣ, поради честотата на валежитѣ, почти прѣзъ по-голѣмата часть
отъ годината, сѫ запълнени съ
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вода. Тази вода дѣйствува за надробяване на
голѣмитѣ блокове въ по-малки, тѣзи послѣднитѣ въ
по-дребни, а тѣхъ пъкъ на съвсѣмъ дребни, едва видими, частички.
При механическата работа на водата главна
роля играятъ температурнитѣ противности, именно: горѣщо и студено, замръзване и разтопяване,
а освѣнъ това влажностьта и сухостьта на скалата. Като се нагрѣятъ, скалитѣ се разширяватъ, при
изстудяването имъ, тѣ се свиватъ. Чести и рѣзки
температурни промѣни ставатъ особно по повърхностьта на скалния материялъ, който е изложенъ
непосрѣдно на слънчевото огрѣване или пъкъ който непосрѣдно лежи подъ затопленитѣ атмосферни
слоеве. Вѫтрѣшностьта на скалитѣ се затоплюва побавно, а сѫщо и изстиването й става полека. Слѣдъ
силна горѣщина, каквато настава почти всѣки день
прѣзъ лѣтото, скалниятъ материялъ се нагрѣва и
разширява силно. При изстиването прѣзъ нощитѣ,
повърхнитѣ частички излѫчватъ почти всичката
си топлина и настава едно несъотвѣтствие между
вѫтрѣшната и външна температура. Изстудената
повърхна часть е вече твърдѣ малка, за да може да обхване цѣлата скала и слѣдствие на това се изизвършватъ по нея цѣлъ редъ процѣпи. Процѣпването на
блоковата повърхнина се извършва най-често при
сутринната най-голѣма студенина (прѣди изгрѣвъ на
слънцето) и то въ много случаи съ доста ясенъ шумъ,
при което откъснати парчета падатъ съ трѣсъкъ въ
дълбокитѣ пропасти. Поради по-рѣдкия въздухъ,
макаръ и за кратко врѣме, слънцето нагрѣва твърдѣ
силно високитѣ части на планината, обаче поради
сѫщатата причина прѣзъ
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нощьта излѫчването на топлина върви пакъ тъй
силно и отнема почти всичката топлина, която
материялитѣ сѫ получили прѣзъ деня. Зимѣ и лѣтѣ,
прѣзъ деня и нощьта, почти правилно, отъ една
страна става силно огрѣване, а отъ друга почти ледена студенина. Рѣдки сѫ нощитѣ, когато въ високитѣ
планински региони, дори и прѣзъ лѣтото, не замръзва водата. Тъкмо поради това, че въ тѣзи региони
става твърдѣ честа смѣна между горѣщина и студъ,
механическото извѣтрѣване тамъ е много силно. То
работи въ тѣзи региони бързо и твори типични и
рѣзки високопланински форми. Надробениятъ материялъ при такова извѣтряване се реди въ видъ на
сипеи дори до низкото на долинитѣ. Заострени скали, изшилени върхове, назѫбени и почти отвѣсни
стѣни, тѣсни и гребеновидни била, по които дори и
дивитѣ кози стѫпятъ съ страхъ — това сѫ картини и
продукти на механичното извѣтрѣване тукъ.
Освѣнъ по горния начинъ, температурнитѣ
промѣни дѣйствуватъ и чрѣзъ друго едно твърдѣ сигурно орѫдие. Като постоянно и сигурно орѫдие въ
този случай се явява водата. При замръзване тя се
разширява почти 9% или 1/10 отъ първичния си обемъ и това разширение е толкова мощно, че при замръзването си водата е въ състояние да разпуска дори
и стѣнитѣ на стоманена бомба, ако послѣднята, напълнена съ вода и добрѣ запушена, се остави при
много низка температура.
Както казахъ вече, скалнитѣ материяли сѫ
прошарени съ безбройно множество малки и голѣми цѣпнатинки. Изобилнитѣ валежи по високитѣ
планински пояси запълнятъ тѣзи цѣпнатинки дори
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до повърхностьта на скалитѣ. При нощнитѣ изстивания
най-напрѣдъ
замръзватъ
горнитѣ,
повърхнитѣ части на процѣпната вода. Така замръзналата повърхнина играе по-нататъкъ ролята
на добрѣ споена запушалка за останалата подъ нея
вода въ цѣпнатинкитѣ. Нощното изстиване, обаче,
не се ограничава само по повърхностьта. То засѣга
материялитѣ и въ по-голѣма дълбочина. По такъвъ
начинъ се започва замръзяването на водата и дълбоко въ цѣпнатинкитѣ. Неможейки разширената
вода да излѣзе къмъ повърхностьта, която е заварена съ повърхнитѣ ледови запушалки, тя наблѣга по
стѣнитѣ и дѣйствува за разширяване на процѣпитѣ,
а по-нататъкъ и за пълното откѫсване на малки и
голѣми блокове. При размразяване на замръзналата
повърхнина, много отъ откѫснатитѣ блокове, като
не могатъ да се задържатъ на мѣстото си, падатъ съ
голѣмъ шумъ и трѣсъкъ надолѣ по стръмнинитѣ.
Подалпийскиятъ поясъ на нашитѣ високи планини
граничи съ пояса, дѣто падналитѣ снѣгове не могатъ да се топятъ и лѣтѣ. А този поясъ е поясъ на
вѣчнитѣ снѣгове, вѣчната снѣгова покривка или така
наречениятъ подснѣженъ поясъ. При него рѣдко сѫ
повърхноститѣ, непокрити съ снѣгове и изложени
на дѣйствието на разрушителнитѣ процеси. Тъкмо
подснѣжниятъ подалпийски поясъ, както казахъ,
заема най-високитѣ региони на нашитѣ планини.
Тамъ разрушителнитѣ процеси дѣйствуватъ съ пълната си сила, поради това той е подложенъ на найсилни промѣни. Слѣдъ разрушенията на процѣпния
мразъ, склоноветѣ на планината въ високия или подалпийски поясъ не се заоблюватъ, както е случаятъ
при по низкитѣ части
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на планината, а се заострюватъ още по-силно, като се
образуватъ почти отвѣсни скални стѣни и гребени.
Освѣнъ поменатитѣ вече агенти, за разрушаване на скалнитѣ планински материяли дѣйствуватъ
и организмитѣ. Поселенията на организмитѣ не се
ограничаватъ само по низкитѣ пояси на планинитѣ.
Тѣхното разпространение не се ограничава дори и
съ пояса на покрититѣ съ вѣченъ снѣгъ повърхнини.
Организмитѣ, въ най-низшата имъ форма, се поселяватъ и въ регионитѣ на покрититѣ съ постояненъ
снѣгъ полета. Мѫховетѣ и лишеитѣ сѫ най-низшитѣ
организми, които населяватъ снѣжнитѣ региони. Въ
подалпийскитѣ региони на нашитѣ планини тѣ поселяватъ най-вече усойнитѣ склонове на планинскитѣ
гребени. Тукъ, по голитѣ и лишени отъ каква да е
почва скали, тѣ играятъ твърдѣ завидна роля на разрушители. Тѣхнитѣ нѣжни коренчета проникватъ
въ съвсѣмъ дребнитѣ цѣпнатинки дори и на найтвърдитѣ скали. По този начинъ, чрѣзъ изпущанитѣ
отъ тѣхъ органични киселини, тѣ разрушаватъ
допирнитѣ около тѣхнитѣ коренчета скални повърхнини и дѣйствуватъ за постепенното увеличаване и
разширяване на цѣпнатинкитѣ и ги правятъ лесно
достѫпни за дъждовната вода. Низшитѣ растителни организми дѣйствуватъ съ това за разрушаване
на скалнитѣ материяли и механически и химически. Като резултатъ на това двойно дѣйствие се образува така напрѣчената хумусна почва, която не е
нищо друто освѣнъ продуктъ на разрушенитѣ скали,
примѣсени съ остатъцитѣ на измрѣлитѣ организми.
Щомъ мѫховетѣ и лишеитѣ дадатъ достатъчно хумусенъ материялъ, то веднага послѣдва
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поселяването на тази почва отъ по-висши растения. По-висшитѣ растения вършатъ двойна работа: отъ една страна тѣ доставятъ изобиленъ материялъ за увеличаване на хумусната земя, а отъ
друга страна, чрѣзъ дълбоко проникващитѣ си корени, дѣйствуватъ за механическото и химическо
извѣтрѣване на скалнитѣ повърхнини. Увеличената
хумусна земя отъ своя страна служи сѫщо за двойна работа: тя подпомага да се произвежда въ изобилно количество вѫглена киселина, освѣнъ това и
съхранява, запазва тази киселина, та при всѣки валежъ, заедно съ процедилитѣ се прѣзъ нея води, я
докарва въ съприкосновение съ лежащитѣ подъ нея
скални повръхнини. Вѫглената киселина има силно
разрушително дѣйствие, особено върху варовититѣ
скали. Резултатитѣ отъ извѣтрителното дѣйствие
на изброенитѣ до тукъ извѣтрителни агенти въ
високитѣ планински региони сѫ коренно отлични
отъ тѣзи по низкигѣ мѣста и срѣднитѣ планини.
Прѣдстава за това отличие могатъ да иматъ само
тѣзи щастливци, които сѫ имали рѣдкия случай да
обходятъ и прѣкосатъ гребенитѣ на високитѣ наши
планини и особено подалпийския и алпийски региони на Рила и Пиринъ планина. Гребенътъ на
Пашанишкия дѣлъ отъ Рила, между Попова шапка
и Дамката, и по-вече отъ гребенитѣ въ централния
дѣль, сѫ изострени до такава степень, че въ много
случаи за човѣка е невъзможно да прѣхвърли отъ
единъ нь съсѣденъ връхъ по изострената като ножъ
и силно нарѣзана сѣдловина, безъ да слѣзе до съответната долина. Още по типични сѫ тѣзи отношения въ Пиринскитѣ гребени. Като се земе отъ Окаденски циркусъ на Елтепенски
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дѣлъ и се слѣди скаровидния гребенъ на югь,. почти безъ прѣкѫсване този харектеръ се задържа дори
до Каменички циркусъ. Докато въ Елтепенски дѣлъ,
дѣто високитѣ материали сѫ пѣсъчно-варовити
кристалинни шифери, нарезитѣ сѫ по-дрѣбни, то
отъ Синаница прѣзъ Гьориица на югь, гребенътъ
е силно нарѣзанъ. Тамъ плочеститѣ гранитни скали, извѣтрѣли въ отдѣлни грамадни гранитни плочести блокове, се редятъ като грамадни природни
укрѣпления, надвѣсени къмъ противната на скалния наклонъ посока. Струва ти се, какво на много
мѣста такива надвѣсени групи за всѣки моментѣ ще
се сгромолясатъ надъ главата на човѣка. А прѣди да
сѫ биле изложени на живата разрушителна сила
на високопланинскитѣ извѣтрителни процеси, тѣ
сѫ съставяли цѣла компактна маса. Съ течение на
врѣмето тѣ сѫ се оголвали, като извѣтрителнитѣ процеси сѫ дѣйстували върху тѣхъ непрѣкѫснато и то съ
страшна и неспирна сила. Силата на извѣтрѣването
е засѣгала най-яко слабитѣ мѣста и междуплочнитѣ
линии. Слѣдствие на това отъ компактната маса сѫ
се образували редици, въ горнята си часть заострени, блокове. За надвѣсенитѣ единъ надъ другъ блокове не е потрѣбна-човѣшка или друга нѣкоя сила,
за да изгубятъ равновѣсие. Често пѫти достатъчни
сѫ ударитѣ на силни вѣтрове, тяжестьта на снѣжни
прѣспи, за да провалятъ такива скали. Тогава тѣ падатъ къмъ политѣ на гребенитѣ съ оглушителенъ
трѣсъкъ и тамъ, надробени на по-малки части, се
трупатъ въ слабо наклонени каменни купища.
Тамъ, дѣто започва подалпийскиятъ регионъна нашитѣ високи планини, основитѣ на заостре-
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нитѣ каменисти чукари и гребени сѫ оградени почти
сь непрѣкѫсната редица отъ надробени материяли,
които ограждатъ високата часть на планината като
съ непрѣкѫснатъ гирландъ отъ скални дребно и поедро надробени сипеи. Съ основитѣ си тѣзи скални
гирланди стигатъ твърдѣ характернитѣ циркусни
форми, които заематъ височинитѣ отъ 2000—2200
метра нагорѣ. По най-тѣснитѣ и низки междуциркусни гребени надробенитѣ материяли получаватъ
и най-удобни наклони за по дълги пѫтища. Тамъ
тѣзи материяли слизатъ по опрѣдѣлени пѫтеки
дори до най-низкитѣ части на циркуситѣ. Това сѫ
така нареченитѣ каменни плазни.
Движението на натрошенитѣ скали, както на
материалитѣ по гирландната зона, така и на тѣзи по
каменнитѣ плазни, слѣди главно температурнитѣ
промѣни и валежитѣ.
Слѣдъ низката нощна температура, още
първитѣ слънчеви лѫчи се изливатъ въ оживени
страстни цѣлувки върху оголенитѣ скални материяли по подалписката зона. Като послѣдица на тѣзи
утринни любовни излияния сѫ по-слабигѣ или
по-силни раздвижвания на надробени материяли.
Много отъ слабокрепящитѣ се материяли, изгубватъ равновѣсие, слѣдствие на силното разширяване и
политатъ надолѣ по силно наклоненитѣ повърхнини на плазнитѣ и каменнитѣ гирланди.
Раздвижване на надробенитѣ материяли става
и при дъждовни или снѣжни валежи. Дъждовнитѣ
води измиватъ хумусната и други слаби почви въ
междинитѣ на грамудалака, подриватъ основитѣ на
скалнитѣ отломки и послѣднитѣ подкачватъ пѫтя
си къмъ пропаститѣ.
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И снѣжнитѣ валежи играятъ значителна роля
въ това отношение. Бавно топящитѣ се снѣжни покривки доставятъ изобилна вода, която, течейки
изподъ грамудалацитѣ, измива и отнася дребнитѣ
материали и по такъвъ начинъ създава поводи за събаряния,
Макаръ и невидими, но доста много допринасятъ въ това отношение и ударитѣ на вѣтроветѣ.
Тѣ биятъ непрѣкѫснато повърхноститѣ на скалнитѣ
материяли и, освѣнъ че разрушаватъ компактнитѣ
скални стѣни, но допринасятъ и за раздвижване на
грамудалака.
Температурни промѣни, дъждъ, снѣгъ и
вѣтрове, по отдѣлно или рѫка за рѫка, сѫ на по-стояна работа, и то усилена работа, въ високитѣ подалпийски региони на нашитѣ планини. При всичко че
има извѣстна разлика въ силата на тѣзи агенти по
разнитѣ планински склонове, наспроти това къмъ
коя страна тѣ сѫ обърнати — дали къмъ слънцето
или къмъ противната страна —, все пакъ резултатитѣ
на разрушителната работа не се управляватъ само
отъ тѣзи различия. Силата на разрушенията, а заедно съ това и на склуптурната работа на рѣченитѣ агенти се управлява и отъ характера и различието на
скалнитѣ материяли. Даже при еднороднитѣ скали
твърдѣ честа е промѣната въ структура, въ наслоение, въ напуканость — хоризонтална или наклонена
— а всичко това допринася твърдѣ много за по-бързото или по-слабо разрушение. Само на това обстоятелство, напримѣръ, се дължи дълбоката брѣзда,
която минава напрѣки на гребена, и то точти прѣзъ
срѣдата, на в. Каменецъ (близо до Папазгьолска Демиръ Капия). Нейната
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ширина е отъ 2 до 3 метра и се изтъква много ясно,
както отъ страната на Каменичкия циркусъ, така и
откъмъ Белемето, тъй като прѣзъ цѣлото лѣто тя е
заета отъ бѣла снѣжна лента, прѣмѣтната прѣзъ върха, като съ долнитѣ си краища се провлачва дори до
основитѣ на съсѣднитѣ циркуси.
Колко различни една отъ друга сѫ формитѣ
при разнитѣ скални материяли се вижда най-добрѣ
пакъ въ Пиринъ планина. Елтепенската група отъ
тази планина заема най-високия гребенъ, като се започне отъ Бѫндерица на сѣверъ, прѣзъ Окаденския
циркусъ и върхъ Пиринъ, та дори до Прѣдѣлската
седловина. Единно, малко нарѣзано и почти съ еднаква височина слѣдва билото на тази група отъ в.
Елтепе до седловината Итипица (фотогр. № 1).
Цѣлиятъ този дѣлъ, като се започне 200 метра
подъ билото по западнитѣ му склонове, които спадатъ въ долината на р. Влашка, и се продължи на изтокъ дори до самитѣ поли на планината въ Банско
поле, се състои отъ кристалинни варовици (въ контактната зона тѣ сѫ пѣсъчни варовици, а въ високитѣ
части сѫ чисти и то разноцвѣтни мрямори). Гребеновия дѣлъ съставятъ пѣсъчнитѣ варовици, които
сѫ силно надробени и поради това билото не е тъй
нарѣзано, обаче по-горнитѣ материяли, чиститѣ
мрямори, които сега, поради това че пластоветѣ
иматъ почти източно падение, заематъ цѣлитѣ източни склонове на планината. Тѣ даватъ твърдѣ типични форми на извѣтрѣване. Самитѣ циркуси въ
подалпийския регионъ, а и долинитѣ подъ тѣхъ,
сѫ оградени на по-вечето мѣста съ отвѣсни скални
стѣни. Платовиднитѣ форми, тъй типични за такъвъ родъ
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материяли, тукъ липсватъ, понеже пластоветѣ иматъ силно източно падение. Отвѣсни сѫ стѣнитѣ и на
Синаничкия циркусъ, западно отъ Елътепе, който
циркусъ е задълбанъ пакъ въ кристалнни варовици.
Малкото езерце тукъ мие основитѣ на тѣзи стѣни,
които подпиратъ изшиления върхъ Бѣли Чукаръ.
Съвсѣмъ друга е картината въ частитѣ на планината, южно отъ Елтепенски дѣлъ. Въ билната часть тѣ образуватъ разнообразно сплетети тѣсни гребени, по които стърчатъ отвѣсни грамадни каменни
рогове и каменити пирамиди (фотогр. № 2).
Макаръ да има и други причини за разнообразието и отликата на тѣзи форми, въ тѣхъ, обаче,
се изтъква едно твърдѣ важно обстоятелство, а то е,
че стръмностьта, ѫгълътъ на падението въ тѣхнитѣ
склонове е различенъ. При гранитнитѣ дѣлове падението е по-благо, а при варовититѣ — това падение
образува почти отвѣсни стѣни.
Колкото и специфично да е дѣйствието на
изброенитѣ извѣтрителни агенти въ високитѣ
планински региони, все пакъ стръмностьта на
склоноветѣ рѣдко достига до 90° наклонъ. Навсѣкѫдѣ
се забѣлѣзва едно по-слабо или по-силно отклонение
отъ отвѣсната посока. А това зависи (наклояътъ на
склоноветѣ) отъ опрѣдѣлената структура и твърдость на скалитѣ, отъ тѣхния съставъ, отъ нацѣпеностьта
и отъ наклона и посоката на пластоветѣ по отношение на долини и циркуси. Надмине ли наклонътъ
на склоноветѣ по-вече отъ нормата, която могатъ
да понасятъ скалнитѣ материяли наспроти горнитѣ
свойства, то въ такъвъ случай се започва жива
дѣятелность за отстраняване на тази ненор-
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малность. А това често се придружава и съ откъсване
или събаряне на цѣли блокове и склонове. Поради
това горнята закономѣрность се явява отъ необикновено голѣмо значение за образуване и уформяване
на планински долинни склонове, при скулптурата
изобщо на високопланински хребети и долини.

II. Ерозия на течащитѣ води.
Катастрофалнитѣ
произшествия,
като
послѣдица отъ природнитѣ сили, се хвърлятъ силно
въ очитѣ на човѣцитѣ. На тѣхъ човѣцитѣ приписватъ
по-голѣмата часть отъ колосалната скулптурна работа въ високи и низки планини. Въ дѣйствителность,
обаче, тъкмо катастрофалнитѣ произшествия,
катастрофалнитѣ дѣйствия сѫ отъ твърдѣ малко
значение въ тази посока. Дѣйствуващитѣ бавно и
незабѣлѣзано за човѣшкигв срѣдства за наблюдение
сили сѫ, които сѫ взели и взематъ най-живо участие
въ скулптурата на високи и низки планини.
До тукъ азъ имахъ случай да изброя силитѣ,
които дѣйствуватъ за извѣтрѣване, за разрушаване
на скалнитѣ материяли. Въ тази глава отъ моитѣ
бѣлѣжки азъ ще изтъкна разрушителната работа на
течащитѣ води въ високитѣ планини. Заедно съ това
ще изтъкна още и голѣмото значение на тѣзи води
за транспорта на разрушенитѣ, извѣтрѣли и надробени материяли и тѣхното отлагане на опрѣдѣлени
мѣста.
Истъквайки голѣмото ерозивно значение на
течащитѣ води въ високитѣ региони на нашитѣ планини, азъ ще засѣгна въ бѣгли черти и въпро22

ситѣ за: подпомагане на извѣтряването чрѣзъ
валежнитѣ води, процеситѣ на долинообразуването,
рѣчнитѣ системи, ерозия въ страни и въ дълбочина,
акумулация въ ерозионнитѣ области, транспортната сила на течащитѣ води, кѫжелни наноси.
Както е съ водитѣ на вѫтрѣшнитѣ морета, съ
водата на голѣми и малки езерни басейни, блата и
мочурища, така е и съ изворнитѣ и течащи води—
тѣхниятъ вѣковенъ доставчикъ сѫ валежнитѣ води,
независимо отъ това въ каква форма падатъ тѣ. За
увеличение водния запасъ въ поменатитѣ горѣ басейни, за постоянното тѣхно запазване въ еднакво
количество или пъкъ за намаляване на това количество, отъ мѣродавно значение се явяватъ климатичните условия. Въ това отношение могатъ да се явятъ
три случаи: 1) когато валежнитѣ води — годишната
сума — надминаватъ изпаряването, 2) когато между
валежнитѣ и изпаренитѣ води се задържа извѣстно
равновѣсие и 3) когато валежнитѣ води сѫ по-малко
отъ тия, които се изпаряватъ. Въ първия случай се
констатирва постоянно увеличаване на воднитѣ басейни, въ втория се задържа едно постоянно ниво, а
въ третия става постепенно изчезване на водитѣ отъ
басейна — едно постепенно намаляване. Първиятъ
случай се отбѣлѣзва въ страни съ изобиленъ валежъ,
вториятъ — въ такава съ срѣденъ валежъ, а третиятъ
е за страни съ слабъ валежъ. Тѣзи валежни отношения отбѣлѣзватъ влажни, умѣрени и сухи или пустинни климатични условия. При сегашното състояние на температурното разпрѣдѣление по земната
повърхнина,, като влажни страни се отбѣлѣзватъ
полярнитѣ и екваториални области, умѣрени сѫ
срѣднитѣ геог
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графски ширини, а сухи области сѫ субтропичнитѣ
пояси. Въ полярнитѣ области се редятъ обширнитѣ
снѣжни и ледени полета, заедно съ обширнитѣ
ледници, а въ тропическитѣ области се сипятъ
изобилнитѣ тропически валежи. Сухитѣ субтропици пъкъ се отбѣлѣзватъ съ двата пояса — сѣверно и
южно отъ екватора — отъ пустинни повърхнини, каквито сѫ пустинитѣ въ всичкитѣ континенти. Докато въ полярнитѣ ширини излишнитѣ валежни води
се запасяватъ отвънъ, високо отъ морското ниво,
въ форма на снѣжни и ледени полета и ледници,
които се явяватъ като вѣчни доставчици на вода за
множество малки и голѣми рѣки, то въ умѣренитѣ и
екваториални области тази вода не се запасява, а се
стрѣми да се изтече веднага къмъ по-низкитѣ мѣста.
И тукъ, обаче, природата си е наредила едно стѫпало
за разумно стопанисване, за икономия. Разумното
стопанисване се състои въ това, че не всичката валежна вода се изтича едноврѣменно и веднага къмъ
низкитѣ мѣста. Една значителна часть отъ водитѣ
се попива въ материалитѣ отъ земната повърхнина — биле тѣ ровки извѣтряли материали, чакъли,
дребни и едри грамудалаци, или пъкъ различни
видове неразрушени скали. Наспроти степеньта на
пропускливостьта на материялитѣ и тѣхната плътность, попитата вода стига по-голѣма или по-малка
дълбочина, а сѫщо и количеството на тази вода бива
различно. Отъ сѫщитѣ свойства зависи по-бързото
или по-бавно и постепенно изпущане на запасената
въ горнищнитѣ земни пластове вода. Щомъ почвената вода достигне непропускливи пластове, тя се
събира надъ тѣхъ, като насища само стоящитѣ надъ
непропускливитѣ слоеве ма24

териали. По този начинъ въ пропускливитѣ пластове се образува едно горно ниво на наситеность, което
се подига и спада става по-високо или спада по-низко — наспроти количеството на валежитѣ и силата на изпаренията. Запасената въ пропускливитѣ
материали вода не остава въ тѣхъ на постоянно
мѣстожителство. Тамъ, дѣто непропускливитѣ пластове излизатъ на земната повърхнина, запасената
надъ тѣхъ вода почва да се изтича въ видъ на и з в
о р и. Отъ изворитѣ зематъ началото си малки и
голѣми водни нишки, ручейчета и рѣки. Специално въ горнитѣ региони на нашитѣ високи планини
ето какви условия сѫществуватъ. Почти цѣлото горнище на Рило-родопскитѣ високи региони и тѣзи
на Пиринъ, освѣнъ Елтепенски дѣлъ, който е изграденъ отъ кристалинни варовици, се състои отъ гранитни материяли. А гранитната скала е компактна
и почти недостѫпна за проникване на валежнитѣ
води. Послѣднитѣ се свличатъ по повърхностьта на
тѣзи скали, като успѣватъ да проникнатъ само въ
пукнатинитѣ имъ. Отъ друга страна повърхностьта
на тѣзи високи региони е твърдѣ незначителна, та постепенното изтичане на навлѣзлата въ цѣпнатииитѣ
вода не може да даде начало на трайни и постоянни рѣкички. Пита се тогава отъ дѣ зема началото
си оня постояненъ отокъ на вода, която излиза отъ
многобройнитѣ планински езера по тѣзи планини?
Огъ дѣ иде това грамадно количество вода, напр., което изтича отъ Папазъ Гьолъ? А отъ това езеро дори
и прѣзъ най-сухото годишно врѣме изтича една постоянна рѣка отъ 2 до 3 метра ширина и най-малко
40 см. дълбочина. Колкото и да е грамадно езерото,
ако нѣмаше притокъ на
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води въ него, водата му би се изчерпала за едно
твърдѣ кратко врѣме. Езерото, обаче приема многобройни малки и голѣми ручейчета, които събиратъ
водитѣ на грамадния Папазъ-Гьолски циркусъ. Но,
както казахъ по-горѣ, материялитѣ, които образуватъ този циркусъ сѫ непропускливи, тѣхната запасена вода е само въ цѣпнатинкитѣ на скалитѣ. Вънъ
отъ това запасена вода има и по надробенитѣ материяли, които настилатъ околовръсть голѣми повърхнини подъ стръмнитѣ циркусни стѣни. Обаче
и това количество на вода не може да послужи като
постоянна подхрана на езерната вода. Случва се по
тѣзи мѣста да не падне нито капка дъждовна вода въ
продължение на повече отъ 35—20 дена. И при все
това езерниятъ отокъ постоянно се поддържа. Отъ
дѣ, тогава, иде тази вода?1)
За да отговоримъ на този въпросъ ще трѣбва
да се обърнемъ къмъ високопланинскитѣ температурни отношения. При всичко, че маситѣ на въздуха
отъ нашата земна атмосфера получаватъ топлината
си отъ по-слабо или по-силно нагрѣтата земна по-

1
Пиринскитѣ пастири разправятъ разни легенди по този въпросъ. У
тѣхъ има повѣрие, какво пиринскитѣ е-ра сѫ свързани съ морето и отъ тамъ
тѣ черпятъ своята вода. Отъ друга страна, за да изтъкнатъ голѣмото водно количество и постоянния режимъ на нѣкои е-ра, тѣ свързватъ съ тѣхъ голѣмитѣ
околни карстови извори. А южнитѣ разклонения на Пиринъ имагь множество и изобилни карстови извори. Послѣднитѣ сѫ рожба на варовититѣ
материяли, отъ каквито се състоятъ Али Ботушъ, Сенгеловска планина,
Драмски Бозъ-Дагь. Силно се отбѣлѣзватъ тѣзи отъ карстовитѣ извори, които
излизатъ въ сухи области, поради което тѣхното водно богатство има голѣмо
стопанско значение. Такъвъ е голѣмиятъ Панежки изворъ при с. Чалѫбаши
Юрукляръ, на пѫтя отъ Калоподъ за Драма, въ горния край на Драмското
поле. Той излиза изъ голѣма сводеста пещера. Пиринскитѣ овчари разправятъ легенда, по която водитѣ на този карстовъ изворъ идели отъ Папазъ гьолъ.
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върхнина, то все пакъ температурата на въздущнитѣ
слоеве, които залѣгатъ тепосрѣдно надъ високитѣ
планини, е значително по-слаба отколкото въ
низинитѣ. Причината на това е по-малката гъстота
на по-високо стоящитѣ въздушни маси. Затоплениятъ непосрѣдно отъ равнинитѣ въздухъ, дѣйствително,
се подига на високо, но топлината му се разнася
бърже. Така че съ подигане нагорѣ, температурата на въздуха става все по низка. Вече на нивото на
високитѣ планини въ свободната атмосфера има
значително по низка температура, отколкото надъ
самата планина. По-малкото [количество температура въ надпланинскиятъ въздухъ се излѫчва освѣнъ
по нагорна, но и по хоризонтална посока. Вънъ отъ
това и източникътъ на топлина за този въздухъ не е
сигурень за дълго врѣме, понеже сѫщитѣ тѣзи високи планински региони, които подхранватъ въ температурно отношение стоящитѣ надъ тѣхъ въздушни
маси, не оставатъ за дълго врѣме затоплени. Рѣдката
атмосфера тукъ способствува силно на твърдѣ бързото излѫчване на запасената отъ слънчевото огрѣване
топлина. Слѣдва, че температурнитѣ отношения
горѣ по необходимость се различаватъ отъ тѣзи по
низкитѣ мѣста. Високо по планинитѣ има по-низка
температура.
Освѣнъ въ температурата, високитѣ планински региони се отличаватъ и съ своя валежъ и по наситеность съ водни пари. Особната въздушна циркулация, която прѣзъ деня се развива между низинитѣ
и планинскитѣ височини, изнася къмъ планинскитѣ
върхове голѣмо количество въздухъ. Поради низкитѣ
температурни отношения горѣ въ височинитѣ,
паритѣ, носени заедно съ въздушнитѣ маси,
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придаватъ по-голѣма наситеность на планинския
въздухъ. Не количеството на паритѣ се увеличава въ
високитѣ региони, но тѣ показватъ по-голѣма наситеность, по-висока относителна влажность, поради
низката имъ температура. Тази по-голѣма наситеность дава възможность да се отдѣлятъ и полепватъ водни прашинки по студенитѣ повърхнини на
високопланинскитѣ материяли и при дневната температура, защото силното излѫчване на почвената
температура тукъ неможе да се спре дори и тогава,
когато слънцето е още надъ хоризонта. Особно силно е то по сѣвернитѣ и противнитѣ на залѣзващето
слънце склонове. Повърхнинитѣ на трѣвнитѣ и скални материяли започватъ да овлажняватъ още прѣди
заникъ на слънцето. Този процесъ на росене се продължава прѣзъ цѣлата нощь. Така че отъ росенето
се набира доволно количество метеорна вода, която, освѣнъ че е достатъчна да овлажни повърхнитѣ
материяли, но се свлича дълбоко между скалнитѣ
пукнатини, насища почвата подъ обливаденитѣ
повърхнини или пъкъ прониква дълбоко между
дробинитѣ на скалнитѣ сипеи. Ето тази е водата, която подхранва постоянно високопланинскитѣ ручеи
и вадички, що пълнятъ многобройнитѣ планински
езерца по Рила и Пиринъ. Материялитѣ, отъ които
сѫ съградени високитѣ региони на нашитѣ планини,
макаръ и непропускливи, поради своето надморско
положение и по това, че се намиратъ подъ благотворното влияние на особни въздушни циркулации,
се явяватъ като постоянни кондензатори на водни
пари. Вслѣдствие на това, макаръ и безъ видимъ валежъ, изворнитѣ и рѣчни води тукъ се подхран-
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ватъ отъ самата атмосфера. При липса на голѣми
басейни, които въ случая се ограничаватъ само въ
циркуситѣ, то тѣзи послѣднитѣ сѫ, които замѣстватъ
хуниобразното долинно начало, което е типично
за низкитѣ планински региони. А циркуситѣ сѫ
опрѣни гърбомъ единъ съ другъ и високитѣг стръмни и тѣсни каменити гребени не могатъ да послужатъ за резервуари на валежна вода. Тѣхното разпространение е твърдѣ малко, за да могатъ да задържатъ
и стопанисватъ съ нуждната правилность падналата
и попита въ тѣхъ вода. Ако не бѣше послѣдниятъ безоблаченъ атмосференъ притокъ на вода, циркуснитѣ
стѣни и сипеи биха били обрѣчени на несравнено
по-голѣма сухость, отколкото изворнитѣ области на
по-низкитѣ планини. Всичко това, въ сѫщность, не
е така. Високитѣ планински региони се посѣщаватъ
не само отъ по-чести и по-изобилни валежи, но тукъ,
както казахъ, се извършва кондензация на воднитѣ
пари върху самата повърхнина на материялитѣ,
безъ видимо образуване на облаци и безъ видимъ
валежъ.
Съ тѣзи нѣколко думи азъ цѣлѣхъ да подкрѣпя
положението, какво високитѣ наши планински региони, поставени при условия, които коренно се отличаватъ отъ тѣзи, при които се образуватъ изворнитѣ
начала на низкитѣ земи, все пакъ иматъ богати източници на изворна вода. Това трѣбваше да се изтъкне, за да се има по-силна опора за голѣмото значение на течащитѣ води при разрушаване, отнисане
и отлагане на високопланинскитѣ материяли и изобщо за особната скулптурна работа на тѣзи води.
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а) Течащи води. Една часть отъ валежната
вода се попива и задържа въ повърхнитѣ земни материяли, друга часть протича по повърхностьта, за
да стане слѣдъ дълго странствуване отново жертва
на изпаренаята или пъкъ, въ краенъ случай, за да
стигне голѣмитѣ езерни, морски или океански басейни, а трета часть отъ падналата вода става жертва
на изпаренията още тутакси слѣдъ самитѣ валежи.
Тази часть отъ валежната вода, която остава на
повърхностьта, се събира въ малки водни нишки и
протича по наклонената повърхнина. Неправилностьта на повърхнитѣ части на земята става причина
за събиране на отдѣлнитѣ водни нишки въ малки
вадички. По такъвъ начинъ материялитѣ се подлагатъ на двойната измивна работа на валежнитѣ води.
Най-напрѣдъ валежнитѣ води дѣйствуватъ чрѣзъ
валежната си сила, а слѣдъ това пъкъ съ течащата
си сила. Колко голѣма е извършената отъ валежната вода, отъ воднитѣ нишки и отъ ва дичкитѣ работа, може ясно да се види отъ мѫтока който носятъ
воднитѣ нишки на току що падналитѣ валежи, отъ
малкитѣ и дребни частици (пѣсъци), които тихитѣ
вадички носятъ съ себе си или пъкъ отъ по-едритѣ
чакъли, валуни и блокове, що съ стрѣмителна сила
и бързина се влачатъ отъ буйнитѣ планински потоци.
Валежнитѣ води дѣйствуватъ върху скалнитѣ
повърхнини по два начина. Първо тѣ отстраняватъ
чрѣзъ своята механическа работа надробенитѣ и
извѣтрѣли чрѣзъ атмосферилитѣ материяли, и второ, тѣ дѣйствуватъ направо по химически или механически начинъ за понатъшното разрушаване на
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скалнитѣ повърхнини, или пъкъ се явяватъ
като посрѣдници за разрушителната работа
на температурнитѣ промѣни и на замразния и
процѣпенъ студъ. Механическата работа на валежната вода се продължава огъ тази на течащата.
Малкитѣ и голѣми блокчета по стръмнитѣ скални
стѣни често се крѣпятъ съвсѣмъ слабо отъ извѣтрѣли
вече материяли. Валежната вода измива и отнася тѣзи материяли и по такъвъ начинъ тѣзи слабо
крѣпени блокчета, изгубвайки своята подпора, ставатъ жертва на събарянето по стръмнитѣ стѣни.
Тѣ се срутватъ въ доловетѣ и тамъ се обричатъ на
транспортната сила на вадичкитѣ и буйнитѣ планински потоци. Съ това, обаче, ролята на падналитѣ
блокчета още не е свършена. Въ пазвата на буйнитѣ
течащи води тѣ отново се явяватъ като срѣдство за
по-нататъшно механическо разрушавание. Блъскайки се съ непрѣодолима сила о основнитѣ материяли, тѣ продължавать да откъртватъ отъ тѣхъ
малки и голѣми частички, които сѫщо така биватъ
отнисани отъ водитѣ. Колко голѣмо е механическото дѣйствие на валежнитѣ води, а заедно съ това и на
образувалите се отъ тѣхъ вадички и буйни потоци,
може всѣки самъ да види и изпита. При обиколкитѣ
по високитѣ планински региони често става нужда
да се прѣкосватъ малки и голѣми сипеи. При този
случай неизбѣжно е отролването на малки и голѣми
блокчета. Слѣдъ нашето отминаване работата . на отролването се продължава доста дълго. Отроленитѣ
отъ нашитѣ стѫпки блокове, падайки надолѣ, повличатъ съ себе си и други материяли отъ сипея, съ
тѣхъ падатъ надолѣ и останалитѣ безъ подпора погорни части отъ сѫщия сипей.
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Тъй като валежнитѣ води дѣйствуватъ по
по-върхностьта, дѣто най-вече и най-силно става
извѣтрѣването на материялитѣ, то цѣлата повърхнина на планинскитѣ масиви се подлага на тѣхното
дѣйствие. Особно голѣма е дѣйностьта на валежнитѣ
води по високитѣ региони, дѣто растителната покривка е рѣдка или пъкъ съвсѣмъ липсва. При всѣки
валежъ тѣзи води доставять на планинскитѣ вадички и потоци едъръ и дребенъ матераялъ. Стръмнитѣ
планински склонове по този начинъ доставять постоянно и непрѣкѫснато транспортенъ материялъ
за планинскитѣ рѣки.
Колкото по-низко слизатъ отдѣлнитѣ водни нишки, отдѣлнитѣ вадички, толкова тѣ се
уголѣмяватъ, тъй като много вадички се събаратъ
въ едно. По този начинъ става и уголѣмяване на
лѣговището на тѣзи вадички, като се уформяватъ
въ малки долинки. Всичкитѣ малки и голѣми водни
ровинки иматъ изхода си къмъ тѣзи малки долинки. Послѣднитѣ отъ своя страна се сбиратъ въ поголѣми долини, които пъкъ се сливатъ въ едно, за да
дадатъ голѣмата, главната планинска рѣчна долина.
Всичкитѣ извѣтрѣли и надробени материяли, които се носятъ още отъ началнитѣ малки водни нишки, постепенно се сбиратъ наедно и се свличатъ въ
буйнитѣ потоци на главната долина.
Схематично прѣдставеното начало на главната планинска долина съвсѣмъ не е тъй проста работа. При този случай има да се развиватъ редица и
твърдѣ сложни процеси. На съвсѣмъ бистрата вода,
течаща по неизвѣтрѣла повърхнина, сѫ потрѣбни
неизброимо число години, докато тя създаде по нея
неравности и до като по този начинъ започне
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да откъртва дребни скални частици отъ своето легло. Друго е положението, когато водата тече по неравна повърхнина, дѣто скалата е неравномѣрно
извѣтрѣла. При такъвъ случай още отъ най-малкитѣ
водни нишки тя носи съ себе си несмѣтно количество дребенъ и по-едъръ материялъ, чрѣзъ който
сѫщо си служи при разрушаване материялитѣ, по
които тече. Твърдитѣ извѣтрителни продукти, които се носятъ отъ воднитѣ нишки въ планинскитѣ
вадички, а отъ тамъ въ поточетата и началнитѣ планински рѣкички, сѫ уредитѣ, сѣчивата, чрѣзъ които
водната сила твори склуптурнитѣ форми при своето задълбване. Падайки по наклонето рѣчно лѣгло,
тѣзи твърди рѣчни чакъли, камъни и блокове, се удрятъ о основнитѣ скали и вършатъ разрушителната работа на фугасни гранати. По този начинъ отъ
основнитѣ скали въ всѣки моментъ се къртятъ подребни и по-едри части. Откъртенитѣ така парчета
се употрѣбяватъ отново за сечиво при по-нататъшната работа на рѣката. Въ резултатъ на всичко това
се явява по-бавното или по-бързото задълбяване на
рѣчяото лѣгло.
Особно силна и продуктивна е разрушителната работа на рѣчната вода при силни валежи или
при бързото топене на снѣговетѣ. Съ ужасъ тогава
наблюдаваме какъ водната стихия мѫкне и си играе
безъ особно напрѣжение съ грамадни скални блокове, какъ блъска тѣзи блокове по неравното си дъно
или пъкъ по скалнитѣ стѣни на коритото си и какъ
въ такъвъ случай отъ мѣстото на исполинския ударъ се откъртватъ съ стотици и хиляди дребни скални блокчета. Такива води, обаче, сѫ твърѣ рѣдко, тѣ
съставятъ поради това и твърдѣ
33

типични епизоди въ живота на рѣката. Поради това у насъ все още остава сѣнка отъ съмнение,
дали дълбокитѣ долини, по които тече незначителна рѣка, дали дълбокитѣ по-кѫси и по-дълги проломи сѫ работа на ерозивната работа на рѣката.
За да отстранимъ отъ себе си всѣко съмнение, ние
трѣбва да помнимъ, че това което грамаднитѣ блокове извършватъ съ единични удари, може да се
извърши и отъ по дребнитѣ удари, само че за послѣднитѣ е потрѣбно много повече врѣме. Въ такива случаи ние винаги трѣбва да се подсѣщаме, че
за тѣзи процеси нашето мѣрило за врѣме е твърдѣ
малко. Както и по-горѣ споменахъ, за напрѣдването
на изброенитѣ процеси сѫ необходими дългитѣ
мѣрки на така нарѣченото геологическо врѣме. Безспирно течащитѣ планински води ще докарватъ въ
постоянно движение дребнитѣ скални парченца,
ще нанасятъ непрѣкѫснато ударъ слѣдъ ударъ върху основнитѣ скали и по този начинъ тѣ ще извършатъ несравнено по-голѣма разрушителна работа,
отколкото епизодичнитѣ наводнения, при което се
откъртватъ и влачатъ необикновенни блокове, само
че на твърдѣ ограничено протежение на рѣчното
лѣгло. Слѣдъ вѣковната и постоянна работа на
планинскитѣ води, тѣхнитѣ корита се закопаватъ
дълбоко въ снагата на планинскитѣ колоси. Така
образуванитѣ дълбоки долини събиратъ водитѣ на
околнитѣ склонове, дѣто се врѣзватъ и останалото
множество отъ странични долини и долинки, които отъ своя страна се разклоняватъ на множество
по-дребни, докато така се стигне до планинскитѣ
вододѣлни гребени. По този начинъ се получава
планинската рѣчна система, която напомнюва раз34

клонението на дървото. Стъблото при такъвъ случай се отбѣлѣзва съ главната рѣка, а клонетѣ—съ
страничнитѣ притоци, малкитѣ вадички и съвсѣмъ
дребнитѣ водни нишки, които се изливатъ въ тѣхъ.
Вършинкитѣ на дървото пъкъ ще отбѣлѣжатъ изворната область на главната рѣка, дѣто тѣ сѫ твърдѣ
слабо врѣзани, като твърдѣ нѣжни водни ровинки,
които излизатъ изподъ надробенитѣ сипейни материяли. Изворната область ще трѣбва, значи, да се
дири високо въ планината, въ така нарѣченитѣ високи региони, въ сърдцето на планината, тамъ, дѣто се
гушатъ типичнитѣ планински езерца и още по-високо отъ тѣхъ, дѣто се редятъ постоянните планиски
прѣспи — близо до снѣжната линия.
Както въ изворната область, така и по-долѣ,
дѣто става събирането на множеството начални
рѣкички, за да дадатъ рѣката на главната долина,
течащитѣ води вършатъ постоянна разрушителна работа, която се казва ерозия. Докато извѣтрителнитѣ
процеси засѣгатъ повърхнитѣ материи по всички
линии и разпространения, ерозивната работа на
течащитѣ води се ограничава само по тѣхното легло. Тамъ се развива нейната разрушителна и транспортна дѣйность. На първо мѣсто ерозивната работа на течащитѣ води зависи отъ количеството, отъ
масата на водата, която протича по рѣчното лѣгло.
Не всѣкога, обаче, едно и сѫщо количество течаща
вода може да извърши еднаква работа. Има и други
условия, които сѫ отъ не по-молко значение, отколкото е водното количество.
Отъ тѣзи други условия на първо мѣсто трѣбва
да се спомене съпротивата, която раз-
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личнитѣ скални материяли оказватъ на рѣчната
ерозия. Твърдитѣ скали се рушатъ по-мѫчно отъ
мекитѣ Неизброими удари отъ рѣченъ чакълъ и грамудалакъ трѣбва да се нанесатъ върху даденъ пунктъ
на твърда гранитна скала, докато се прѣвъзмогне откъртванието на дребни луспици отъ нея. Наопаки,
за сѫщито врѣме въ по-меки скали тѣзи удари причиняватъ врѣзване на дълбоки брѣзди по рѣчното
корито. Мѫчно могатъ се откърти съ чукъ дребни
парченца отъ гранитна скала, достатъчни сѫ, обаче,
само нѣколко удара да се разруши по-мека скала.
Колкото твърда да е гранитната скала, все пакъ и тя
неможе да устои на разрушителнета работа. Въ такъвъ случай ние говоримъ, какво тя става жертва на
врѣмето. Слѣдъ продължително врѣме и върху нея
ще останатъ чувствителни слѣди отъ извѣтряването
и отнасянето, и тя слѣдъ врѣме ще даде мѣсто на долини, и въ нея ще се образуватъ планински върхове,
планински гребени и други дребни и едри земноповърхни форми. За сѫщото врѣме процесътъ на
ерозията въ по-мекитѣ скали ще причини силни
разрушения, а слѣдователно и по-други форми.
Въ отпечатъка на формитѣ ще трѣбва да се дири
продължителностьта на извѣтрителнятъ и ерозионенъ процеси въ различнитѣ скали. Твърдитѣ скали въ високитѣ планински региони даватъ остри,
настръхнали, въ видъ на грамадни бойни кули,
форми; напротивъ, въ мекитѣ скали се образуватъ
съвсѣмъ меки, благонаклонени и заоблени форми.
Послѣднитѣ сѫ паметници на по-интензивна работа.
Почти сѫщитѣ ерозионни форми, каквито сѫ
при твърдитѣ, даватъ и нѣкои по-меки скали, които
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иматъ при това друго едно свойство, именно свойство на пропускливость на водата. Типична отъ този
видъ се явява варовитата скала. По-голѣмата часть
на валежната вода попива въ нея, една незначителна
часть само протича по повърхнината. Водната маса
на потоци и рѣки по тѣзи материяли е ограничена,
поради това и ерозионната имъ сила е по ограничена. За формитѣ отъ отнасянето е равносилно, дали
на ерозивната работа прѣчи твърдостьта на скалата
или пъкъ тази работа се намалѣва поради това, че
по-голѣмата часть отъ валежнитѣ води се попиватъ
въ дълбочината, безъ да сѫ имали случай да потекатъ по повърхнността. И върху твърдата и върху
пропускливата скали влиянието на течащата вода
е по ограничено, поради това и образуванитѣ въ
тѣхъ ерозионни форми и долини сѫ почти сродни.
Спрѣмо ерозията и твърдитѣ и пропускливитѣ скали сѫ почти еднакво устойчиви (фотогр. 1 и 2).
б) Долини и тѣхното образуване. Както имахъ вече случай да отбѣлѣжа, по високитѣ си региони
нашитѣ планини се състоятъ отъ гранити, кристалинни шифери и кристалинни варовици (мрямори).
При особната проява на извѣтрителнитѣ процеси
въ тѣзи високи региони, като резултатъ се явяватъ
назѫбенитѣ била, стръмнитѣ стѣни и рохкавитѣ
подъ тѣхъ каменни сипеи. Направо подъ сипеитѣ
се събиратъ водитѣ, които се оцѣждатъ отъ горяитѣ
стръмнини и образуватъ първичнитѣ водни нишки.
Отъ тамъ надолѣ се започва и образуването на планинската долина. Това е сѫщо така единъ процесъ,
който е подчиненъ на свои
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здраво установени законни. Въ тъй краткитѣ ми
бѣлѣжки не могатъ се застѫпи изчерпателно всички процеси на долинообразуването и законитѣ, що
управляватъ тѣзи процеси. Тукъ ще изтъкна само
нѣкои общи прояви, отъ което ще може да се разбере, какво, че и долинитѣ трѣбва да се разгледватъ
като форми, които дължатъ своето образуване на
разрушенията и отнисанията.
И наистина, долинитѣ не сѫ нищо друго,
освѣнъ продуктъ на извѣтрѣване, ерозия и отнасяне
на надробенитѣ материяли.
Два сѫ главнитѣ ерозионни процеси, като резултатъ на които се явява долината. Това сѫ ерозионната работа на рѣката надолѣ — въ дълбочината
и еризионната й работа въ страни.
Слѣдвайки законитѣ на тежестьта, водата, заедно съ всички надробени въ нея материали, се движи по най-кѫсия пѫтъ на наклонената плоскость. Съ
своята падаща сила, подпомогната и отъ дребнитѣ и
едри твърди частици, омекчавайки стоящитѣ подъ
нея материяли, тя се задълбава все по-надълбоко.
По този начинъ рѣката си изработва лѣгло въ дълбочина.
Отъ друга страна, никога пъкъ повърхнинитѣ,
по които се задвижватъ първичнитѣ рѣчни нишки
и вадички, не могатъ да бѫдатъ равномѣрно и къмъ
сѫщата посока наклонени. Поради тѣзи особици
на повърхностьта, рѣката се завива по течението си
въ разни посоки. Така се образуватъ безчисленото
множестао рѣчни извивки или завои (Maander, Меандъръ). Движението на водата по вѫтрѣшната и
вънкашната часть на завоя не се ивършва съ еднаква
сила и скорость. Винаги вънкашната страна
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има по бързо и по силно течение. Тамъ водата
е по-дълбока. Удряйки се о брѣга, тя подкопава
материялитѣ и по такъвъ начинъ създава поводи за
събаряния на подровенитѣ брѣгове. Каквито ще да
сѫ материялитѣ на рѣчното лѣгло, винаги става подкопване на удърното мѣсто на завоя. Отъ най-твърда до най-мѣката скали — всички ставатъ жертва на
рѣчнитѣ удари. По този начинъ се извършва вториятъ процесъ на рѣчната ерозия — именно, разширяване на рѣчното лѣгло въ страни — а това е така
нарѣчениятъ процесъ на странична ерозия.
Постоянното задълбаване на рѣчното лѣгло,
и отъ друга страна, постоянното му разширяване въ страни, даватъ за резултатъ образуването на
рѣчнитѣ долини.
Ако бихме имали въ планинитѣ еднакво и
равномѣрно падение на повърхностьта, еднородни и съ еднаква твърдость материали, то въ такъвъ
случай трѣбваше задълбаването и разширяването
на долината да върви равномѣрно, а сѫщо най-дълбоката долина трѣбваше да бѫде и най-широка и
наопаки — най-широката долина щѣше да бѫде и
и най-дълбока. Тѣзи прѣдпоставки, обаче, въ природата не се срѣщатъ на голѣми протежения, а още
по-малка е възможностьта да се срѣщатъ тѣ въ пообширни части на високитѣ планини. Могатъ да се
изброятъ само малки части отъ високопланинскитѣ
наши долини, дѣто, поради приблизителното еднородие и еднаква твърдость на скалитѣ материали,
долинитѣ сѫ се развили, така да се каже, по идеаленъ начинъ. На първо мѣсто като такива могатъ се
спомена долината на Бѣли Искъръ отъ из-
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хода й при село Бѣли Искъръ до кулата (бивша) на
Демиръ Капия, на второ мѣсто иде горната часть на
долината на Пиринска Бистрица, отъ Демиръ Капия
(Демиръ Капийското езеро) до срѣщата й съ р. Голена (фотогр. 3 и 4).
Нѣщо обикновено въ планинскитѣ долини е,
щото слѣдъ голѣми тѣснини да слѣдватъ разширения на долината. Типични въ това отношение сѫ
спазмитѣ, които сѫ се образували въ долините на
Дамяница, Бѫндерица, Пиринска Бистрица надъ с.
Пиринъ и др. Особно типични сѫ стѣсненията и разширенията въ долината на Места. Отъ Банското поле
рѣката тече най-напрѣдъ по кристалиннитѣ шифери
въ стѣснено, но все пакъ съ силно наклонени склонове корито, обаче, като дойде слѣдъ това въ трахитната зона на Момина Клисура, склоноветѣ ставатъ почти отвѣсни съ страховито настръхнали скални стѣни.
По тази часть на тѣснината шосето е изрѣзано въ самата скална стѣна. Слѣдъ тази тѣснина идва Неврокопското разширение на долината. Така се отдѣлятъ
за едно кратко протежение два свѣта и то въ една и
сѫща долина: Неврокопскиятъ и Разложкиятъ. Бихъ
могълъ да приведа и други още примѣри изъ долинния свѣтъ на нашитѣ високи планини, но, струва ми се, тѣзи сѫ достатъчни да дадатъ нуждното
освѣтление относно двата долинообразуващи процеса при наличность на забъркани и при не еднакви
условия поставени скални материяли.
Нееднаквитѣ условия, при които сѫ поставени
материялитѣ, дѣто се задълбава долината, на първо
мѣсто се извикватъ отъ относителната височина на
тѣзи материяли по отношение на срѣдното и долно
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течене на рѣката. За да се разбератъ още по-ясно
тѣзи различия, а сѫщо за да се разбере и различието въ еризионната, транспортна и акумулационна работа на рѣчнитѣ води въ различнитѣ части на
рѣчното течение, азъ ще прѣдставя картината на
формитѣ и материялитѣ по продължение на една
планинска долина. Зъ тази цѣль по добрѣ е да се
прослѣди картината на конкретна долина. Вземамъ
долината на р. Бѫндерица, която мие склоноветѣ
на най-високитѣ върхове на Пиринъ. Въ Банското
поле Бѫндерица излиза надъ село Банко. Въ самото
поле тя се разлива по дебелитѣ алувиални отложения, състоящи се отъ черна орница, размѣсена съ
пѣсъчни материали, а още по дълбоко — отъ чакъли и пѣсъци. Още надъ село Банско, като излѣзе
отъ планинскитѣ тѣснини, мирна и пѣнлива, тя се
разлива въ по-широко легло. Цѣлото планинско
прѣдустие е покрито съ едъръ рѣченъ материялъ,
между който начесто се покоятъ цѣли грамади отъ
едри рѣчни блокове. Часть отъ този рѣченъ наносъ
изпълня въ дебели маси самото лѣгло на рѣката, а
друга часть е отложенъ високо по долнитѣ части
на долиннитѣ склонове и така образува типични
рѣчни тераси. Както материалитѣ къмъ изхода на
рѣката, така и тѣзи, отложени отъ рѣката при нейния планински изходъ, се прѣминаватъ безъ особно
голѣмъ интересъ отъ всѣки пѫтникъ. Рѣчното лѣгло
показва, че тѣ сѫ донесени тукъ отъ рѣчнитѣ води,
обаче ние само константирваме това, безъ да си задаваме понататъкъ въпросъ: отъ дѣ и какъ сѫ дошли
тѣзи материяли. Колкото напрѣдваме по напрѣдъ
— къмъ долинното начало, толкова рѣчното лѣгло
става по-стръмно, толкова, отъ друга
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страна, и рѣчнитѣ надробени материяли по него се
срѣщатъ по рѣдко. Къмъ срѣдната часть на долината
ние срѣщаме по-голѣми стръмнини и тамъ пѫтьтъ,
който ни води нагорѣ, отбива по склоноветѣ и заобикаля, за да избѣгне непроходимитѣ рѣчни стѫпала.
При тѣзи стѫпала рѣката образува голѣми скални
тѣснини съ бързеи и водопади. Тукъ надробенитѣ
рѣчни материали съвсѣмъ отсѫтствуватъ. Стръмнитѣ
стѫпала на рѣката сѫ къмъ 2000 метра надморска височина. Още по-нагорѣ долината получава по-благъ
наклонъ и рѣката отново се задълбава въ надробени
рѣчни материали, които оставятъ отъ двѣтѣ й страни
високи чакъли тераси. То тѣзи мѣста долината е повече разширена и, въ противовѣсъ на конвексното
падение на склоноветѣ до горната надморска височина, тукъ долиннитѣ склонове показватъ конкавно
падение, като, при срѣщата си въ рѣчното лѣгло образуватъ твърдѣ характеренъ коритенъ разрѣзъ. Въ
горната часть на тази коритна часть отъ долината се
редятъ и планинскитѣ езерца, въ които си почиватъ
началнитѣ рѣкички на Бѫндерица.
При тѣснинитѣ, дѣто се образуватъ бързеи
и малки водопади, рѣката се бие съ голѣма сила о
твърдитѣ скали и по такъвъ начинъ тя прави особни коритни задълбавания. Това сѫ така нарѣченитѣ
рѣчни въртопи (вирове).
Различните видове рѣчна работа по продължението на една и сѫща долина се причиняватъ отъ
по-голѣмия или по-малкия наклонъ на рѣчното корито. При голѣмъ наклонъ коритото е неравно, едри
блокове се редятъ тукъ-тамѣ по него, то е стѣснено и
се отбѣлѣзва съ бързеи и водопади.
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Тамъ то показва съвсѣмъ младенческа възрасть.
Дѣто наклонътъ е по-малъкъ, ерозивната работа се
намалѣва. Тамъ рѣчната сила не можела прѣвъзмогне
надъ надробенитѣ материяли и започва да ги отлага
по коритото си. По тѣзи мѣста рѣката е стигнала до
по-развитъ стадиумъ и показва една възмѫжалость.
Още по-надолѣ, дѣто коритото се е разлѣло и често
рѣката лѫкатуши ту къмъ еднитѣ, ту къмъ другитѣ
си брѣгове, наддробенитѣ материяли сѫ по-финни,
по-дребни. Тамъ ерозионната работа почти замира
и рѣчната сила се използува само за прѣнасяне на
по-дребнитѣ мѫточни вещества, които постепенно
се отлагатъ по коритото. По тѣзи мѣста рѣката влиза
вече въ своя зрѣлъ стадиумъ. Посоченитѣ стадии —
младенческа, възмѫжала и зрѣла — се опрѣдѣлятъ
отъ наклона, отъ естеството на материялитѣ и отъ
процеситѣ на ерозия и отлагане.
При еднакво количество вода, колкото поголѣмъ е наклонътъ, толкова по-силна е ерозията,
колкото по-малъкъ е наклонътъ,. толкова по-силно
е отлагането.
Отъ прѣдставеното корито на Бѫндерица ние
виждаме, какво, колкото рѣката наближава къмъ своето устие, толкова нейниятъ наклонъ става по-малъкъ
и наопъки. колкото се приближаваме къмъ нейната
изворна область, толкова по-голѣмъ става наклонътъ
на рѣчното корито. Това, обаче, не върви тъй гладко
и постепенно по цѣлото продължение, тъй като не
по всичкитѣ части на долината се срѣщатъ еднородни и съ еднаква твърдость материяли. Често рѣката е
принудена да прѣсича и по-меки материяли, които
твърдѣ лесно се подаватъ на рѣчната
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ерозия. Въ такъвъ случай, при еднакъвъ наклонъ,
рѣката се прѣтоварва съ повече материялъ, който не е по нейнитѣ транспортни сили, та часть отъ
тѣхъ (влаченитѣ надробени материяли) трѣбва да
се отложатъ по пѫтя. Често пѫти надробени материяли се донасятъ и отъ странични долини, които
материяли главната рѣка сѫщо не е въ състояние да
отнася. Въ тѣзи случаи и да се запазва сѫщиятъ наклонъ на коритото, пакъ става отллагане на рѣчни
матетияли. При това положение рѣката излиза отъ
лѣглото си и ерозира въ страни, съ което тя си разширява лѣглото.
За транспортната сила на рѣката може да
се постави законъ, който гласи: тя (транспортната сила) е равна на живата сила на потока или на
рѣката; колкото по-голѣма е водната маса, толкова
повече рѣката е въ състояние да влачи и по-едри,
сирѣчъ чакълни марерияли. Сѫщо, при нарастване скоростьта на течението, рѣката може да носи и
по-едри скални отломки. Щомъ се намали водното
количество или пъкъ наклонътъ на коритото, намалява се заедно съ това и транспортната сила. Тогава
рѣката насилва, запълва лѣглото си.
Почти всички странични потоци въ високитѣ
региони на нашитѣ планини, като навлѣзатъ въ
главната долина, срѣщатъ съвсѣмъ други условия.
Въ по-вечето случаи лѣглото на главната рѣка, макаръ и да има по-вече вода, има по-малъкъ наклонъ.
Страничнитѣ долини сѫ кѫси и лежатъ високо, така
че твърдѣ рѣдко е, щото такава рѣка да не може да
прѣвъзмогне на откъртенитѣ отъ нея отломки. Ерозионниятъ базисъ на страничнитѣ рѣки е главната
долина, та височината на главната долина е, ко44

ято опрѣдѣля силата на ерозия въ страничнитѣ
долини. Стрѣмейки се да достигнатъ този базисъ,
страничнитѣ рѣки се задълбаватъ съ необикновена
сила и, прѣдвъзмогвайки на всички отломени материяли, тѣ ги отнисатъ въ главната долина. Като
излѣзатъ, обаче, въ главната долина, тѣ изгубватъ твърдѣ много отъ транспортната си сила, и се
принуждаватъ да отложатъ значителна часть на
носенитѣ отъ тѣхъ материяли. Чакъли, груби отломки, съвсѣмъ финни песъци и тинясти вѣщества,
всичко това се трупа при устието на страничната
рѣка и образува вѣеровиденъ насипъ. По този начинъ тамъ се натрупва по-плосъкъ или по-стръменъ кѫжеленъ наносъ. Върхътъ на такъвъ кѫжеленъ
наносъ се издига къмъ страничната долина, а съ основата си той допира почти до самото рѣчно лѣгло
на главната долина. Страничнитѣ рѣкички носятъ
постоянно наносенъ материалъ и по такъвъ начинъ повишаватъ и разширяватъ кѫжелния наносъ.
Последниятъ расте и то все къмъ главната долина.
Ако силата на главната рѣка не е достатъчна да се
справи съ голѣмата купчина отъ материали, що сѫ
донесли въ лѣглото й нейнитѣ съратници, то тя се
принуждава да отбива лѣглото си къмъ противната страна, като по този начинъ — чрѣзъ странична
ерозия — разрушава основиитѣ материяли, за да
проправи пѫть на водитѣ си. Така се дава начало на
типичнитѣ рѣчни извивки, серпентини, или както
още, по името на малоазиятската рѣка Меандъръ,
се казватъ Меандри. Обикновено нѣщо при нашитѣ
планински долини е, щото, срѣщу по-голѣмитѣ
странични долини, водитѣ на които съперничатъ по
количество съ тѣзи на главната долина,
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да не се отлагатъ високи кѫжелни наноси. По тѣзи
мѣста високитѣ кѫжелни наноси сѫ типични по-вече за малкитѣ странични приточета, която текатъ,
или по съвсѣмъ тѣсни проломи, завър-

Схема на планинска долина.
Виждатъ се: рѣчни меандри, кѫжелни наноси и подронване на брѣговетѣ въ конвексата страна на рѣчната извивка. Най-долѣ се вижда рѣчниятъ наносъ.

шващи току до главната долина, или пъкъ по твърдѣ
тѣсни съ стръмни склонове пробиви. Формитѣ и отложенията, за които се говори до тукъ, могатъ да се
видятъ най-добрѣ въ горнята рисунка-схема.
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III. Области (региони), дѣто нѣкога сѫ
господствували други отношения и дѣто
е липсвала течаща вода.
При днешнитѣ климатични условия, вече
отъ 2200—2300 м. надморска височина, по високитѣ
и широки планини прѣзъ лѣтото започватъ да се
забѣлѣзватъ отдѣлни бѣли снѣжни гнѣзда. Тѣ запълватъ голѣмитѣ долчинки или скални мѣждини
по сѣвернитѣ, сѣв. зап. и сѣв. източни падения на
високитѣ планински гребени, а при височини отъ
2500 м. и по-нагорѣ снѣжнигѣ гнѣзда се редятъ и по
южнитѣ падения. Размѣритѣ на тѣзи снѣжни гнѣзда
достигатъ до нѣколко стотици метри на длъжъ и на
ширъ, често пѫти обаче се срѣщатъ и цѣли снѣжни
полета, които дочакватъ новитѣ снѣжни валежи.
Това сѫ така нарѣченитѣ снѣжни петна и снѣжни
прѣспи по високитѣ планински региони. Числото
на снѣжнитѣ прѣспи въ Рила и Пиринъ е твърдѣ
голѣмо. Прѣзъ обикновенитѣ лѣта по Рила тѣ се
наброяватъ съ стотици. При благоприятни обстоятелства голѣмитѣ снѣжни прѣспи, неможейки да
одържатъ собствената си тяжесть, се събарятъ къмъ
низинитѣ или пъкъ започватъ едно твърдѣ бавно
движение къмъ главната долина. Движаща се така
снѣжна прѣспа се казва лавина. На 1917 г., прѣзъ
първитѣ дни на м. Августь, на 1800 надморска височина, въ долината на рѣка Влахина бѣше залѣгнала
една грамадна лавина. Тя бѣ заела цѣлото корито на
рѣката на едно протежение повече отъ 1 км. Горната
й часть бѣ облѣгнато о политѣ на голото странище
на Итипица, което се
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спуска отъ билото на Елтепенска група. Силнитѣ
води на р. Влахи си бѣха пробили подъ, по-вече отъ
15 метра, дебелата лавина пѫть, образувайки грамаденъ тунелъ. Тази типична лавина бѣ свлѣчена отъ
голото и твърдѣ стръмно и каменисто странище на
Итипица. Нейнитѣ размѣри и надморска височина
не сѫ позволили на лѣтната температура да бѫде тя
унищожена, тъй че тя, съ голѣмата си затвърденость, е успѣла да дочака нови още снѣжни валежи, а
може би и своя наслѣдница, която ще я подкрѣпи,
за да може да противостои и на слѣдното лѣто.
На тѣзи мѣста, по високитѣ региони на
нашитѣ голѣмитѣ планини, дѣто днесъ се редятъ снѣжнитѣ прѣспи и додѣто стигатъ лавинитѣ,
прѣзъ така нарѣчения ледниковъ периодъ отъ историята на нашата земя, е имало грамадни снѣжни
маси. Снѣжната линия по нашитѣ ширини днесъ се
опрѣдѣля на 2800 до 3000 метра надморска височина,
прѣзъ това врѣме, обаче, тя не е била по-високо отъ
2000— 2200 метра. При тогаващнитѣ температурни
условия никога снѣжната покривка по високитѣ региони на нашитѣ голѣми планини [Рила, Зап. Родопи, Пиринъ, Шаръ, Битолска Баба и Салакова-Караджица] не се е прѣмахвала. Кѫсото лѣто по тѣзи
височини не е могло да прѣвъзмогне на голѣмитѣ
снѣжни маси, та да ги разтопи. Новитѣ валежи сѫ
се трупали върху старитѣ и по този начинъ дебелината на снѣжната покривка изъ година въ година се
е увеличавала. Това увеличаване, разбира се, както и
днесъ става, не е могло да расте безконечно и до неограничени размѣри. Както водата, и снѣгътъ слѣдва
законитѣ на движение по наклоненитѣ
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повърхнини. По този начинъ се образуватъ тъй
иарѣченитв снѣжни течения или лавини.
Като послѣдица на специфичнитѣ температурни отношения, като послѣдица на смѣната на
топло съ студено, при наличностьта на грамадната
тежина, която даватъ натрупалитѣ се снѣжни маси
на по-долнитѣ отъ тѣхъ слоеве, тѣзи послѣднитѣ
промѣнятъ типичната си снѣжна кристална направа [структура] и се прѣвращатъ въ по-друга кристаличность, която е свойственна на замръзналата
вода. Ледената кристаличность, обаче, не образува
единна маса, каквато е напримѣръ ледената покривка на рѣката, а се реди въ отдѣлни ледени зрънца.
Така измѣнената направа на снѣжнитѣ маси въ зърнеста ледена направа се казва фирновъ ледъ. Този
ледъ сѫщо слѣдва законитѣ на водното и снѣжно
движение. При този случай, обаче, рѣкитѣ, които
потичатъ отъ зърнестия ледъ, не се наричатъ лавини, а носятъ името ледени рѣки или глечери.
Като смѣтнемъ срѣдния годишенъ валежъ на
снѣгъ въ високитѣ планински региони на 7—8 метра, то тази снѣжна покривка, като се прѣобърне
въ зърнестъ (фирновъ) ледъ, дава срѣдньо 1 метъръ
дебелина. За нѣколко стотици години фирновиятъ
ледъ ще стигне една дебелина отъ нѣколко стотици
метра. Можемъ си прѣдстави, напримѣръ, какво
налѣгане ще произвежда една ледена маса отъ 200—
400 м. дебелина! Тъй грамадната маса отъ фирновъ
ледъ започва да се отича отъ слабо наклоненитѣ
фирнови полета по склоноветѣ на планината къмъ
по-низкитѣ планински части. Както е при водата, и
фирновата маса избира за свой отокъ по-низкитѣ
части — долини, падини. По този начинъ фирно49

витѣ гнѣзда ставатъ постоянни източници на особния родъ рѣки, които споредъ вида на течащата
маса нарѣкохме ледени рѣки или глечери.
Както споменахъ по-горѣ, по високитѣ региони на нашитѣ голѣми планини нѣма вѣчна снѣжна
покривка, която само е въ състояние да даде наначало за образуване на фирновъ ледъ и на ледени
рѣки. Едва нѣкои само отъ високитѣ върхове на
нашитѣ планини се приближаватъ до височината
на снѣжната линия за нашитѣ ширини, но при все
това и тѣ не държатъ вѣчна снѣжна покривка поради обстоятелството, че тѣхнитѣ повърхнини сѫ
твърдѣ незначителни и че въздушнитѣ течения по
тѣхъ дѣйствуватъ за бързото изпаряване на тази покривка. Въ единъ твърдѣ недавнашенъ периодъ отъ
живота на нашата земя, когато климатичнитѣ условия на обширни части отъ нейната повърхнина сѫ
биле съвсѣмъ отлични отъ днешнитѣ, и по нашитѣ
земи температурата е била по-низка. Слѣдствие на
това и по високитѣ планински региони на нашитѣ
мѣста, както и по-горѣ споменахъ, е имало продължително заледяване. Тъй като този леденъ периодъ е ималъ грамадно влияние за новото и основно
прѣмоделуване на високитѣ региони, а въ сѫщото
врѣме и за свличане на грамадни количества надробени материяли, именно чрѣзъ посрѣдството на
леденитѣ рѣки, азъ ще дамъ въ твърдѣ кратки черти
нѣкои свѣдѣния за живота и скулптурната дѣйность
на ледника. Само като се излиза отъ особния животъ, особното движение и особната скулптурна работа на ледника, ще може да се разбере, какъ и защо
въ високитѣ региони на нашитѣ голѣми планини,
сѫ се образували именно
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такива форми, каквито днесъ виждаме по тѣзи
мѣста.
а) Движение и работа на ледника. Все повече и по-вече увеличаващата се снѣжна и ледена покривка по вѣчно снѣжнитѣ повърхнини не
може да остане постоянно въ едно положение и
непромѣнена. Фирновиятъ ледъ по тѣзи мѣста се
образува въ горнитѣ части на планинскитѣ долини
или пъкъ въ естественно копановидно понижение
на повърхностьта. Дебелината на фирновия ледъ
понася извѣстни максимални граници, които щомъ
се прѣминатъ, слѣдствие на по-голѣми валежи, настава по-бързо изтичане на фирновата маса. По този
начинъ се държи едно равновѣсие.
Понеже фирновиятъ ледъ е продуктъ на
дълговѣковни валежи, то той не образува една агрегатна маса, а носи слѣдитѣ на своето постепенно
образуване, които слѣди се изразяватъ въ типично
(наслоение) напластяване на едногодишнитѣ продукции. Тази напластена направа се прѣдава и на ледената рѣка. Първоначалнитѣ почти хоризонтални
фирнови наслоения не оставатъ и въ ледената рѣка
въ това си положение. Тѣ се накривяватъ твърдѣ
разнообразно, изтеглюватъ се, намѣсти отъняватъ,
образуватъ разнообразни гънки. Споредъ характера
на ледниковото корито, се извършва и разнообразната промѣна на дебелината. Въ крайната (долнята) часть на ледената рѣка слоеветѣ идватъ съвсѣмъ
измѣнени и напомнюватъ по-вече на разнообразно
овити вълми.
Освѣнъ тази особна направа, освѣнъ това особно устройство на ледената рѣка, като доказателство
за това, че ледникътъ се движи, има и
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други факти. Ако ледоветѣ на фирна не се отичаха,
то тѣхното стопяване трѣбваше да се извърши на самата граница на снѣжната линия. Въ сѫщность, обаче, ние виждаме ледникътъ да слиза далечъ надолѣ
по долината, като се отдалечава на нѣколко километра отъ снѣжната линия, а въ нѣкои случаи да стига
дори и до дървесния поясъ на планината. При това
отичането не се ограничава само въ единъ актъ, сир.
въ даване подхрана само за момента, когато фирновата маса е въ изобилие, а се състои въ непрѣкѫснато
подхранване на ледника. При тѣзи обстаятелства се
получаватъ постоянно течащи ледени рѣки, които,
макаръ и да се топятъ въ долнята си крайна часть,
винаги задържатъ една опрѣдѣлена дължина и дебелина.
Както е въ рѣчното течение, дѣто дълбочината
на водата и скоростьта на течението се опрѣдѣлятъ
отъ широчината и наклона на коритото, така е и при
ледника. Дѣто ледниковото корито е стѣснено, тамъ
се натрупва по-дебела маса — ледената рѣка надебелява, дѣто наклонътъ е по-голѣмъ, тамъ се ускорява
движението, дѣто пъкъ леглото се разширява, тамъ
ледената рѣка се шири въ страни. За да може да се
приспособява и прилѣга на разнообразнитѣ коритни форми, ледената маса се подпомага отъ свойствената ней голѣма еластичность, когато тя се намира
при голѣмо налѣгане. Голѣмото налѣгане на ледника иде отъ собствената негова маса. Че дѣйствително
ледътъ получава особна еластичность, когато той се
подложи на силно налѣгане, може да се докаже и на
опитъ. Ограниченъ въ твърдѣ здравъ сѫдъ, ледътъ
може да се искара отъ него само по една малка дупчица, но
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чрѣзъ силно налѣгане и то тъй, както пастата се изкарва отъ каква да е туба. Ако ледътъ нѣмаше еластичность, ако въ ледената рѣка той се движеше като
единъ голѣмъ леденъ блокъ, въ такъвъ случай, идвайки по неравноститѣ на коритото, той щѣше да
се начупи разнообразно, не щѣха да се запазятъ
връзкитѣ на фирновитѣ слоеве, сѫщо и фирновата
кристаличность би продължавала да се пази дори
до края на ледената рѣка. Въ такъвъ случай движещиятъ се на долѣ леденъ блокъ не би показалъ никаква зависимость на формитѣ и дебелината си отъ
формитѣ, неравноститѣ и извивкитѣ на коритото,
по което се движи. Нищо подобно не се наблюдава
при ледената рѣка. Сѫщо като рѣка, ледената маса
се мѫкне по долинното корито, слѣди всички извивки, приспособява се на неравности, разширения и
стѣснения. Ледътъ тече. Съ пълно основание може
да се употрѣбява този изразъ.
При това голѣмо сходство въ движенията на
рѣката отъ една страна и ледника отъ друга, явява се
въпросъ, дали и ледникътъ върши сѫщата ерозивна
работа, дали и той може да образува долини, дали
отъ друга страна и той може да прѣнася надробения
материялъ, както това е съ рѣката.
Отговорътъ на тѣзи въпроси ще може да се
даде като се прослѣди въ бѣгли черти механиката на
движението на ледената рѣка, материялитѣ, които
тази ледена рѣка влачи съ себе си, опилното свойство на тѣзи материяли и особното прилѣгане на
фирновия ледъ въ първичната фирнова длъбинка.
Движението на ледника не се извършва досущъ като това на рѣката. Ледената рѣка обра-
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зува компактна, цѣлостна маса само благодарение
на голѣмия натискъ, който се дава на ледоветѣ отъ
собствената имъ тежина. Благодарение на този натискъ ледоветѣ получаватъ своята еластичность.
Дѣто натискътъ намалѣва, тамъ намалѣва и еластичностьта, а въ горнитѣ части на леденитѣ маси той
съвсѣмъ се изгубва. Поради това горнището на ледената рѣка съвсѣмъ не е гладко и единно. По него се
забѣлѣзватъ цѣли редици отъ неравности, процѣпи,
грамадни ледени блокове, що стърчатъ на десетки
метра надъ повърхностьта и др. Отъ дѣйствието на
слънчевата топлина повърхностьта се подлага на топене и по гладкитѣ части се образуватъ отдѣлни вадички, които скачатъ съ голѣмъ шумъ въ процѣпитѣ,
що се изпрѣчватъ по пѫтя имъ. Стигайки дори до
основата на ледената рѣка, тѣзи постоянни водопади дѣйствуватъ за още по-голѣмото задълбаване на
неравноститѣ по коритото. По този начинъ въ ледниковото легло се създаватъ типични стѫпални неравности, които все повече се уголѣмяватъ.
Освѣнъ неравноститѣ, процѣпитѣ и падинитѣ,
по повръхностьта на ледената рѣка се отбѣлѣзватъ
рѣдици разломени скални материяли. Това сѫ така
нарѣченитѣ повръхни морени. И тѣзи материяли не
сѫ разхвърлени по повръхностьта безсистемно. Една
редица отъ тѣхъ придружаватъ двата брѣга, а други
редици образуватъ цѣли нанизи по вѫтрѣшната часть, като запазватъ извѣсто отстояние отъ брѣговетѣ и
помежду си. Първитѣ сѫ така нарѣченитѣ странични морени, а другитѣ — срѣдни повърхни морени.
Ако се прослѣди лѣговището на кой да е ледникъ,
ще може много-
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лесно да се открие кѫдѣ е източникътъ на тѣзи надробени повръхни материяли. Както фирнътъ
така и ледената рѣка заематъ по-низки части, слизатъ по-низко отъ заледения планински регионъ.
Прѣзъ лѣтото на много мѣста — особено тамъ, дѣто
снѣжнитѣ маси сѫ натрупани по стръмни скални
повърхнини — снѣговетѣ се разтапятъ или пъкъ
се свличатъ като грамадни лавини къмъ низкитѣ
мѣста. Заголенитѣ вѣнци на фирновото гнѣздо сѫ
бунище на по-силно извѣтрѣва, каквото видѣхме
че става по тѣзи планински височини. По този тачинъ тамъ се образува една повърхнина, която се
явява като постоянна доставчица на надробенъ
скаленъ материялъ, който се трупа въ по-низкитѣ
части — значи по краищата на фирновото гнѣздо
— поради това, че неможе да запази равновѣсие по
самитѣ извѣтрителни повърхнини, или пъкъ бива
свлѣченъ отъ слизащитѣ надолѣ лавини. Въ единия
или въ втория случай извѣтрителнитѣ процеси даватъ за резултатъ съвсѣмъ стръмни фирнови огради. Това е абсолютната стръмнина, която може да
понесе съотвѣтния скаленъ материялъ, въ който се
е залѣгналъ фирнътъ. Сѫщитѣ извѣтрителни процеси се извършватъ по склоноветѣ на долината, въ
която тече ледената рѣка.
Когато двѣ ледени рѣки, идещи отъ двѣ
отдѣлни фирнови гнѣзда, се съединятъ въ една обща
долина, то и страничнитѣ тѣхни морени се съединяватъ и образуватъ срѣдня ледникова повърхна морена. Повърхнитѣ — странични и срѣдни — морени
на ледената рѣка оставатъ прѣзъ цѣлия си пѫть все
на повърхностьта. Съвсѣмъ друга е, обаче, сѫд-
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бата на повръхнитѣ моренни материяли отъ фирна. Като се земе ледникътъ като едно цѣло, по него
могатъ се различи двѣ части. Прѣдѣлно мѣсто на
тѣзи двѣ части се явява височината на снѣжната линия. Надъ снѣжната линия имаме фирновия дѣлъ,
а подъ тази линия слѣдва ледената рѣка. Фирновиятъ дѣлъ е областьта, отъ която ледникътъ черпи
своята подхрана; това е, така да се каже, кръмната
часть на ледника. Ледената рѣка е пъкъ тази часть, дѣто става постепенното изчезване на ледника.
Каквото се запази горѣ, въ фирновата половина, то
бива обрѣчено на унищожаване въ долнята половина или въ ледената рѣка. Казахъ нѣколо думи за
двѣтѣ типични половини на ледника, за да се обясни особната сѫдба на фирновитѣ моренни материяли. Горѣ казахъ, какво сѫдбата на тѣзи материяли е
съвсѣмъ друга, въ смисъль, че тѣ не се движатъ, както моренитѣ отъ ледената рѣка, изключително по
повръхностьта. Фирновитѣ морени не правятъ никакво движение по повръхностьта. Тѣ се загубватъ,
потъватъ въ фирновитѣ маси и тамъ се движатъ заедно съ съотвѣтнитѣ фирнови слоеве къмъ низкитѣ
части на долината. Тѣзи материяли продължаватъ
да се движатъ подъ повърхностьта на такова протежение, докато тѣ изминатъ още толкова пѫть, колкото е било тѣхното първично мѣсто надъ снѣжната
линия. Колкото по-близко до снѣжната линия сѫ
били материялитѣ въ фирновата половина, толкова по-малко пѫгь минаватъ тѣ въ ледниковата маса.
Ако отстоянието имъ е било 20 м. надъ тази линия,
тѣ прѣминаватъ въ ледниковатата маса два пѫти по
20 метра пѫть — 20 м. надъ и 20 м. подъ снѣжната
линия. Та56

кива материяли, значи, ще излѣзатъ на повърхностьта на ледената рѣка 20 м. подъ снѣжната линия
и отъ тамъ надолѣ никога не ще се скриятъ. Все по
повърхностьта тѣ ще се отнесатъ до челото на ледената рѣка, дѣто става топението на ледната маса.
Най-горнитѣ оградни моренни материяли — сиречъ най-високо стоящитѣ отъ снѣжната линия — се
отнасятъ въ дълбочинитѣ на фирна и се влекатъ
отъ течащата ледена маса все по дъното на ледника
дори до челото на ледената рѣка. Понеже моренни
материяли потъватъ отъ различни части на фирна,
то такива ще се срѣщнатъ по различнитѣ катове на
ледената рѣка. Моренитѣ, които се влекатъ по основата, се казватъ основни морени, а тѣзи, които
се влекатъ по вѫтрѣшностьта на ледената рѣка, се
казватъ вѫтрѣшни морени. Само основнитѣ морени прѣминаватъ цѣлия ледниковъ пѫть. Всичкитѣ
вѫтрѣшни морени се явяватъ на повърхностьта, поблизко или по-далечъ отъ челото на ледника, наспроти това, дали сѫ потънали въ фирновата область по-близо или по-далечъ отъ снѣжната линия.
Всичкиятъ надробенъ скаленъ матриялъ,
който се носи отъ ледника — въ основата, въ
вѫтрѣшностьта или по повърхностьта — се казва
морененъ материялъ.
Така прѣдставена картината на ледника, илзлиза, че той обслужва само прѣносната (транспортната) работа. И наистина, чрѣзъ силата на ледниковото течение нѣма какъ да се притурятъ нови
моренни материяли въ вѫтрѣшната и повърхни части на ледника. Съвсѣмъ инъче стои работата, обаче,
съ основнитѣ морени. Поради голѣмата тежина на
лед57

никовата маса, измѣня се и състоянието и количеството на основнитѣ морени. Както останалиятъ
моренъ матриялъ, така и основнитѣ морени сѫ оковани и притегнати яко въ ледената маса. При това
състояние тѣ се явяватъ като грамадни и безчислено
множество зѫбци по влачещата се ледникова долня
повърхнина. Така тѣ се явявать като постоянно
дѣйствуващъ опиленъ инструментъ, който, освѣнъ
че постоянно прѣрѣжда своитѣ зѫбци, и дѣйствува
за откъртване на дребни и по-едри частички отъ
скалния основенъ материялъ, но въ сѫщото врѣме
дѣйствува и за смилането, за натрошяването на значителна часть отъ откъртения или влаченъ материялъ. Въ послѣдствие значителна часть отъ основнитѣ
морени се прѣвращатъ въ дребно-пѣсъчни и тинясти
вѣщества. Мореннитѣ матрияли се отлагатъ прѣдъ
долния край на ледената рѣка, прѣдъ челото на ледника, дѣто тѣ образуватъ напрѣчни на долината валове. Това сѫ така нарѣченитѣ челни морени.
Голѣма часть отъ челнитѣ морени, отъ
пѣсъчнитѣ и тинясти вѣщества се отнасятъ надолѣ
отъ течащитѣ води, които взематъ начало отъ ледника. Като казвамъ „взематъ начало отъ ледника” не
трѣбва този актъ да се разбира въ буквалната смисъль. Началото на ледниковитѣ води не сѫ току въ ледниковото чело. На голѣми протежения тѣ протичатъ въ самата ледникова маса. При това положение,
естествено е да се зададе въпросъ: Какъ може въ студена ледена маса, температурата на която въ всѣки
случай е по-низко отъ 0° С, да се промъква течаща
вода и отъ дѣ може да води началото си тази вода?
И да има единъ сигуренъ из-
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точникъ тази течаща вода — какъвто за лѣтно врѣме
се явява топящата се повърхнина на ледника — не се
ли подлага тя на ново замръзване, щомъ попадне въ
срѣдата на маса съ толкова низка температура?
Течащата вода въ основата на ледника е постоянна. Тя протича и прѣзъ зимната половина на
годината. Температурнитѣ отношения на ледниковата маса, както казахъ сѫ по низко отъ 0 ° С. 1. При
все това въ тази маса се прѣдизвикватъ топения.
Причината на този актъ се крие въ единъ физически
законъ, който гласи, какво, чрѣзъ голѣмо налѣгане,
може да се понижи пунктътъ на топението. А това
значи, че докато при обикновенното вѣздушно
налѣгане пунктътъ на топящата се ледена маса е 0°
С, то при увеличаване на налѣгането, сѫщата ледена маса може да се докара до пункта на топене при
по-низка отъ 0° С. температура. Причината на това
топене се крие въ образуваната чрѣзъ налѣгането
механическа топлина. Процесьтъ за образуване на
механическа топлина може да се разбере твърдѣ лесно чрѣзъ единъ простъ опитъ: Дебелъ леденъ блокъ,
съ по-низка отъ 0° С. t., може да се пробие, ако надъ
него сложимъ една тежка металическа топка. При
този случай ние не ще получимъ дупка въ ледения
блокъ, а ще се получи, въ резултатъ на постоянно
образуваната по механически начинъ топлина, постепенно потъване на прѣдмета. Поставената металическа топка ще се скове веднага въ ледената маса,
понеже образуваната отъ развиващата се механическа топлина вода, като стигне до по-горнитѣ и повисоки части на прѣдмета, веднага замръзва. Така
постепенно става разтопяне и замръзване, докато
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топката се отзове до долния край на ледения блокъ.
Сѫщитѣ отношения е създала природата и въ ледника. Подъ грамадната тежесть на ледената маса,
винаги въ неговата основа ще се намира вода, която отъ една страна се всмуква въ твърдѣ дребнитѣ
скални процѣпчета, и отъ друга — протича въ
опрѣдѣлени подледникови канали, за да се яви въ
челната часть на ледника. Щомъ обаче подледниковата вода навлѣзе въ процѣпи, дѣто налѣгането на
ледената маса прѣстава да упражнява своето влияние, тя замръзва отново и тукъ дѣйствува вече чрѣзъ
така нарѣчения процѣпенъ мразъ. Процѣпниятъ
мразъ дѣйствува не само при горнитѣ случаи. Той
е въ пъленъ ходъ при всѣко създадено положение,
когато се намали налѣгането на ледената маса, а
това става при случаи, когато ледътъ дойде надъ
малки длъбнатини, надъ голѣми блокове, процѣпи
и други, дѣто налегането на горнитѣ маси се отстранява чрѣзъ създаване на малка кухина между основата и ледената маса. Щомъ се намали налѣгането,
прѣстава притокътъ на механическата топлина и се
започва процесътъ на замръзването.
Застанемъ ли на положението, какво
дѣйствието и смѣната на този процесъ е една постоянна работа, какво че дѣйствието на процѣпния
мразъ въ лѣглото на леденика, вѣроятно, е по-интензивно отколкото при заголенитѣ планински повърхнини, то ще можемъ си прѣдстави, колко голѣмо е
моделирващето значение на ледника.
Ледникътъ дѣйствува разрушително върху
своето лѣгло: първо, чрѣзъ механическата работа на
постоянно движещата се негова грамадна маса,

60

окована въ основата си съ опилна броня, второ, чрѣзъ
топящата се по неговата повърхнина и въ основата
му ледена маса, която доставя изобилно количество вода, трето, чрѣзъ процѣпния мразъ, който се
развива подъ неговата маса, може би, въ по-голѣми
размѣри отколкото по заголенитѣ високи планински
региони.
Въ сѫщото врѣме ледникътъ е едно първостепенно транспортно срѣдство и то за изобиленъ и, въ
нѣкои случаи, много по-едъръ отломенъ материалъ,
отколкото течащата вода.
Като послѣдица на особната закономѣрность,
съ която се движи, приближава и отдалечава до
своитѣ стѣни, фирновата маса е творителка на особни
формови съкровища, които не могатъ да се срѣщатъ
въ срѣдньо-високитѣ планини. Това сѫ хуниообразни
падини, оградени съ високи каменити стѣни, основитѣ
на които сѫ задълбани копано-видно въ основнитѣ
скални материяли. Тѣ заематъ почти цѣлия поясъ
надъ височината на снѣжната линия по високитѣ
наши планини. Тѣзи хуниообразни стари фирнови гнѣзда иматъ приблизително надморската височина на снѣжната тогава линия. Наспроти формата
си, тѣ се наричатъ кари или циркуси. Въ заледенитѣ
нѣкога горни части на високитѣ планини, отъ които
впослѣдствие, при промѣната на температурнитѣ отношения, снѣжната линия се е дигнала на нѣколко
стотици метра по-високо, фирновитѣ котловидни
гнѣзда сѫ останали праздни, като се запазили само
типичнитѣ цирковидни огради и копановидни дъна.
Дъната на циркуситѣ впослѣдствие се запълватъ съ
редица малки планински езерца, които се явяватъ
като най-сигурни безгласни
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свидѣтели, какво нѣкогашъ тѣхното мѣсто е било заето отъ фирнови ледени маси и че тѣ самитѣ сѫ продуктъ именно на ерозивната работа на фирновия ледъ.
Циркуситѣ заематъ горната, началната, изворната область на долинитѣ по нашитѣ високи планини. Въ низкитѣ и срѣдни планини, тѣзи области иматъ съвсѣмъ други форми. Тамъ началата на долинитѣ
нѣматъ цирковидни разширения и огради, а сѫщо
тѣ сѫ лишени и отъ характернитѣ за циркуситѣ планински езера.
Не само фирновата область се отбѣлѣзва съ
особни форми. И ледената рѣка, що изтича отъ
фирноветѣ, ерозирайки долината, прѣдава на тази
долина особни форми. Леденорѣчнитѣ долини се
отличаватъ отъ обикновеннитѣ рѣчни долини и въ
надлъжното си падение и въ напрѣчното падение на
долиннитѣ склонове, а то значи, какво ледниковитѣ
долини се отличаватъ отъ рѣчнитѣ по надлъженъ и
по напрѣченъ профилъ (разрѣзъ) на долината. Въ
надлъжния профилъ се отбѣлѣзватъ, както по-горѣ
казахъ, твъвдѣ характерни стѫпални падения, а по
напрѣчния се получатъ типичнитѣ коритни падения,
които въ резултатъ даватъ напрѣченъ профилъ съ U
форма [отъ латинската буква U, казва се у форма].
Типиченъ е този напрѣченъ профилъ, защото той
не се срѣща въ горнитѣ части на рѣчнитѣ долини.
Въ послѣднитѣ се получава V форма [отъ латинската буква V, и профилътъ се казва ве форма или фау
форма].
По твърдѣ характернитѣ за ледниковата ерозия и ледниковия транспортъ и отложения форми—
именно: циркуснитѣ форми и присѫщитѣ тѣмъ
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нински езерца, долиннитѣ форми, които се изразяватъ въ надлъжния и напрѣченъ профилъ,
мореннитѣ отложения, а сѫщо и огладенитѣ чрѣзъ
тѣхъ долинни гърла — ние можемъ съ пълна сигурность да прочитаме отъ книгата на самата природа, кои части отъ високопланинскитѣ региони сѫ
биле нѣкога покрити съ вѣчно снѣжна покривка,
имало ли е заледѣване и какви размѣри сѫ имали
отдѣлнитѣ ледници.
Като проучваме долиннитѣ форми на нашитѣ
високи планини, отложенитѣ по тѣзи долини и низко, при излаза на по-дребнитѣ долинки изъ високитѣ
региони, моренни материяли, които на много мѣста
днесъ образуватъ най-плодородната работна земя
на планинцитѣ, ние идваме до положителни заключения, какво и нашитѣ високи планини, прѣзъ така
нарѣчения ледниковъ периодъ, сѫ носили обширна и дебела ледена броня. Обширни пространства
отъ високитѣ планински региони на нашитѣ голѣми
планини сѫ биле изпълнени съ ледени и снѣжни
маси, почти всички голѣми и малки долинки сѫ
биле изпълнени съ ледове. Тамъ, дѣто по-голѣмитѣ
наши планински долини — каквито сѫ Искърската,
Маричината, Рилската, Бѫндерица и Валявица, Св.
Врачка и Пиринска Бистрица — сега се приближаватъ къмъ котловини и планински поленца и напускатъ високитѣ региони на планината, до тамъ е
било изпълнено съ ледени рѣки, до тамъ сѫ слизали
леденитѣ потоци. Тамъ се е давало, послѣдното сражение на воюващитѣ двѣ страни — температурнитѣ
отношения отъ една страна и глечерния езикъ отъ
друга. Неможейки да одържатъ по-вече, леденитѣ
езици сѫ биле обричани на унищожаване,
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като на полесражението сѫ оставяли грамадниятъ си
морененъ товаръ.
Отъ изброенитѣ бѣлѣзи ние виждаме, какво
само въ единъ твърдѣ късъ периодъ отъ историята
на нашата земя, какъвто се явява ледниковиятъ периодъ, чрѣзъ характерната ерозия и акумулация на
ледниковитѣ маси се деформиратъ цѣли повърхнини, създаватъ се нови форми, запълвагъ се низини и
полета съ нови материяли.
Слѣдъ тѣзи общи думи, азъ ще прѣдамъ въ кратки черти разпространението на ледниковитѣ форми
по българскитѣ високопланински региони. Слѣди
отъ заледяване има почти по всичкитѣ високи региони на голѣмитѣ български планини. Въ категорията
на голѣмитѣ планини спадатъ високитѣ планински
разпространения, които иматъ обширни пояси надъ
2500 м. надморска височина, а освѣнъ това отличаватъ се и съ своята доста голѣма широчина. Такива български планини сѫ Рила съ западнитѣ Родопи, Пиринъ, Салакова-Караджица, Битолска Баба планина и
Шаръ. Въ всичкитѣ изброени планини се отбѣлѣзватъ
слѣди отъ ледникови покривки. Слѣдъ промѣната
на ледниковитѣ климатични условия, съкровищата
отъ ледникови форми се явяватъ като свидѣтели на
заледенитѣ повърхнини по тѣзи планини. А, както погорѣ споменахъ, тия ледникови форми се изразяватъ
въ издълбанитѣ и запълнени пространства, каквито
сѫ отъ една страна циркуснитѣ и долинни форми, а
отъ друга —мореннитѣ отложения. Като става дума
за разпространение на ледникови скулптурни форми по високитѣ региони на нашитѣ голѣми планини,
ще трѣбва да се изброятъ и опишатъ въ кратки черти
именно споменатитѣ горѣ форми.
64

б) Ледникова скулптура по голѣмитѣ български
планини. 1) Рила планина и Западнитѣ Родопи. Въ
сѫщность тѣзи двѣ имена съставятъ едно общо планинско цѣло. Мѫчно е да се намѣри естественна граница между Рила и Западнитѣ Родопи. При все това,
възъ основа на народната номенклатура, отъ общото
това орографско цѣло могатъ да се отдѣлятъ единъ
Рилски и единъ Родопски дѣлъ. Първиятъ дѣлъ се
схваща като Рила планина. Нейното разпространение къмъ изтокъ стига до долината на Марица съ
притока й Завратица, а послѣ по седловината Завратица минава въ долината на Бѣла Места. И двѣтѣ
планини отбѣлѣзватъ голѣмо богатство на ледникови форми.
Ледниковитѣ форми по Рила сѫ отпечатани
най-ясно въ горнитѣ части на голѣмитѣ долини, които разчленяватъ нейната снага. Това сѫ планинскитѣ
долини на рѣкитѣ Рилска, Искъръ, Марица и Места
и тѣхнитѣ планински притоци.
Рѣка Марица води началото си отъ двѣ голѣми,
наредени едно надъ друго планински езерца. Тѣзи
езерца сѫ разположени въ срѣдата на голѣмъ циркусъ, който е ограденъ съ стръмни стѣни, които образуватъ полузатворенъ крѫгъ. По високитѣ вѣнци
на този циркусъ се редятъ върховетѣ Марица и
Манчу и задъ тѣхъ се издига Юрушки чалъ. Всички прѣвишаватъ височината 2700 м. надъ морското
равнище. Циркусътъ е обърнатъ на сѣверъ и има
дължина 1300 м., а ширината му е 1200 м. Първото
езеро е на 2360 м. височина, а по-долното лежи само
10 метра по-низко. Отдѣлени сѫ едно отъ друго съ
напрѣченъ морененъ валъ. Сѫщо и долното езеро е
оградено съ морененъ
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валъ отъ по-едри и по-груби скални блокове. Нѣщо
на около 150 метра отъ основата на Маришкия циркусъ околовръсть се отбѣлѣзва една твърдѣ характерна тераса. Надъ горната часть на тази тераса се
издигатъ съвсѣмъ стръмно гранитнитѣ циркусни
стѣни, а подъ терасата се редятъ сипейни материяли, които стигатъ съ по-слабъ увѣсъ дори до циркусната основа. Такива тъй добрѣ запазени циркусни тераси се смѣтатъ като едни отъ най-цѣннитѣ и
най-характерни паметници, които се явяватъ като
неуспорими факти за особната ерозивна механика на фирновитѣ ледове. Прѣзъ лѣтната половина
на годината, когато вѣнцитѣ на циркуса се освободятъ отъ снѣжната покривка, фирновиятъ ледъ въ
горнитѣ си части се отдѣля отъ циркуснитѣ огради
и по този начинъ атмосфернитѣ високопланински
извѣтритѣлни процеси, [за които вече имахъ случай
да говоря] засѣгатъ скалнитѣ циркусни материяли
и надъ нивото на фирновия ледъ. Така разрушенитѣ
прѣзъ лѣтото материяли, прѣзъ зимата отново се
покриватъ съ дебели снѣжни покривки, които, съ
движението си надолѣ, отвличатъ разломенитѣ скали къмъ циркусната основа. По този начинъ, при
многократнитѣ смѣни на разрушителния и транспортенъ процесъ, фирновитѣ околовръстни тераси
се разширяватъ и се явяватъ като твърдѣ типични
ледникови паметници. Впослѣдствие и на горнището на тераситѣ се отстояватъ скални сипеи отъ
разрушението на циркуснитѣ стѣни. Изброенитѣ
до тукъ форми за Маричиния циркусъ се виждатъ
много ясно въ картината (фотогр. № 5), а изобщо
циркуснитѣ форми могатъ да се видятъ въ картичка
V.
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Като продължение на циркусното разширение и циркусния напрѣченъ профилъ се явява и
горнята часть на Маришката висока долина. Много ясно се отбѣлѣзва коритната форма на долината дори до малката долинка на Суха Марица, дѣто
настава едно стѣснение. Ново типично коритно
разширение настава слѣдъ вливането на притока
Завратица, право на югъ отъ стария маришки постъ. Както по горнята, така и по долнята коритна
часть се забѣлѣзва на голѣми протежения типично
шлифована скалиста основа. На нѣкои мѣста тази
изгладеность, съ типичнитѣ успоредни на течението нарѣзи, се е запазила благодарение на това, че
е била покрита съ дебели торфени слоеве. На 2—3
км. подъ циркуса коритото се прѣкъсва съ голѣми
напрѣчни моренни валове, подъ които става силно
падение, при което се образува първия доста високъ Маричинъ водопадъ. Подъ водопада отново настава коритната форма, дѣто сѫщо основнитѣ скали
сѫ изгладени. Този характеръ на коритното дъно
се зижда отъ заголенитѣ мѣста, дѣто торфената покривка е отлюпена отъ нападалитѣ голѣми дървета,
които сѫ расли по нея. Близо подъ водопада има
откритъ единъ такъвъ пасажъ на 70—80 м. дължина. По измититѣ изгладени скали и до днесъ лежатъ
трупето на измрѣлитѣ елхи.
Освѣнъ главния циркусъ въ високата Маришка долина има други странични циркуси, които сѫ
давали начало на така нарѣченнтѣ висящи лѣдници.
Отъ лѣво на долината тѣзи циркуси се редятъ по
височинитѣ на Мусаленски рѫтъ, като заематъ
източнитѣ му горни падения. Между Мусала и Студени Чалъ е Студеничалски циркусъ съ едно
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езерце, което се изтича въ двѣ малки рѣкички. Надморската височина на езерцето е 2580 м. Езерното
паничище е въ самата основна скала. По-насѣверъ
слѣдва втори голѣмъ циркусъ между върхъ Дено и
Студени чалъ. Основата му е висока 2460 м. И тукъ
въ самата основна скала е задълбано малко езерце. Сѫщо и то се изтича чрѣзъ двѣ рѣкички, които
впослѣдствие се сбиратъ въ една, подъ името Чалска
рѣка. Още по-насѣверъ, източно отъ в. Чадъръ Тепе,
е голѣмиятъ Чадъртепенски циркусъ. Чрѣзъ тѣсенъ
ридъ той е подѣленъ на двѣ половини, отъ които западната е по тѣсна и по-дълбока. Въ нея има 3 езерца, а въ източната само едно. Надморската имъ
височина е 2260 и 2315 метра.
Отъ дѣсна страна на главната долина
циркуснитѣ форми се редятъ сѫщо високо, но вече
покрай централното вододѣлно било на планината,
именно между чаловетѣ Завратица, Муста и Мусановъ. Два малки циркуса даватъ начало на Суха Марица и Завратица, а по-наизтокъ началнитѣ два крака на голѣмия Маричинъ притокъ Ибъръ — Малки
и Голѣми Ибъръ —изтичатъ отъ обширни циркуси.
Впослѣдствие дъната на тѣзи циркуси сѫ засипани
съ много надробени материяли, та и езернитѣ коритища сѫ изпълнени съ пѣсъци и торфеници. Тъй запълнени, втичащитѣ се въ тѣхъ води се прѣвръщатъ
въ малки, бавнотечащи вадички, които образуватъ
чудни серпентини между торфенитѣ отложения.
Запълненитѣ езера тукъ носятъ типичното име чалтъци. По-обширенъ е чалтъка на Голѣми Ибъръ.
Надморската имъ височина е 2250 на Голѣми Ибъръ
и 2350 метра на Малки Ибъръ.
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Ледниковитѣ слѣди не се ограничаватъ само по
високитѣ части на Марица и притоцитѣ й въ Рила и
Зап. Родопи. Ледената рѣка е успѣвала да слѣзе много надолѣ и дори по Радуилското поле сѫ отложени
дебели слоеве отъ моренни материяли като флувиоглациални отложения.
Като се съпоставятъ отдѣлнитѣ Маричини
циркуси, натъква се на очи, какво надморската височина на тѣзи, които се редятъ до централното било
на планината е по-малка и се колебае отъ 2250 до 2350
м., а тѣзи, които сѫ по Мусаленски рѫтъ, иматъ несравнено по-голѣма височина. Тѣ стигатъ до 2580 метра надморска височина. Това се обяснява съ обстоятелството, че първиятъ редъ отъ циркуси се гушятъ
въ широката часть на планината, дѣто снѣжнитѣ
повърхнини заематъ голѣми плоскости; тъкмо наопаки е при Мусаленския рѫтъ. Тукъ планината се
стѣснява твърдѣ много, а при това тя се отбива далече на сѣверъ отъ вододѣлното планинско било.
Като послѣдни циркусни гнѣзда въ Зап. Родопи къмъ Маришки басейнъ се явяватъ тия, що спадатъ въ началнитѣ притоци на костенската рѣка Чавча.
Високопланинскитѣ долини, които прибиратъ води
за Чавча сѫ Айрянъ Дере, Оджовица и Крайна рѣка.
Горнитѣ части на тѣзи долини образуватъ типични
циркуси, врѣзани доста дълбоко въ планинската снага. Най-обширенъ е циркусътъ на Айрянъ Дере, който заема цѣлото пространство между Равни Чалъ,
Сиври Чалъ и върхъ Ибъръ. Въ циркусната основа
нѣма езерца. Послѣднитѣ сѫ се отстояли околовръсть по циркусната тераса, която е доста широка. Подъ
в. Ибъръ има едно езерце, задълбано въ основната
скала, а подъ Сиври и Равни чалъ
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има двѣ малки езерца. Коритната форма на долината, осѣяна на много мѣста съ моренни валове, се
продължава дори до стария пограниченъ пость Айрянъ Дере.
Циркусътъ на Оджовица, подъ Равни Чалъ, е
тѣсенъ и плитъкъ, обаче това не е попрѣчило щото,
въ него да се отстои доста дълбокото Равничалско
е-ро. То е оградено съ високъ морененъ валъ, а съ
горнитѣ си части плиска сипейнитѣ материяли на
циркуса.
Бѣлмекенскиятъ циркусъ е по-широкъ, добрѣ
уформенъ обаче въ него нѣма езера. Той пада право сѣверно отъ пирамидалния върхъ Бѣлмекенъ. На
6-700 м. подъ върха долината на Крайна рѣка е силно разширена, има котловидна форма и е запълнена
съ дебели слоеве отъ морененъ материялъ. Докато
при тази долина не личи ясно кѫдѣ свършва коритния дълбей1), въ съсѣдната Оджовица той е добрѣ
отбѣлѣзанъ. Току на 150 м. подъ езерото наставатъ
разширението и по-слабиятъ увѣсъ на долината.
Голѣмо количество рѣчно-глациални материяли сѫ
отложени и прѣдъ изхода на Чавча въ полето.
Отъ Бѣлмекенъ на изтокъ планината се понижава доста чувствително и ледниковитѣ бѣлѣзи се
изгубватъ.
Три голѣми и дълбоки високопланински долини на Рила образуватъ началото на Искърската
долина. Тѣзи три долини сѫ на Прави Искъръ, Лѣви
Искъръ и Бѣля Искъръ. Тѣ се врѣзватъ дълбоко въ
планинската снага и заематъ почти по-го1
Съ този терминъ ще означавамъ стѫпаловидния горенъ завършекъ
на коритната часть на високопланинската долина. А той въ повечето случаи
настава веднага подъ циркусната обща основа.
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лѣмата часть отъ сѣвернитѣ склонове на планината
Отъ Джерманскитѣ езера, на западъ, до Мусаленски гребенъ на изтокъ, всичкото това пространство
е твърдѣ разнообразно просѣчено отъ дълбокитѣ
начални Искрови долини, които, събирайки се при
началото на Самоковското поле въ едно корито, образуватъ много характерна вѣерка.
Източниятъ лѫчъ на тази вѣерка образува долината на Бѣли Искъръ. Тя е дълбока и почти права, опната съ меридианска посока. Горниятъ
юженъ край започва отъ дълбокия и грамаденъ,
обърнатъ на изтокъ, Канарски циркусъ. Дължината и ширината му сѫ близо по 2 км. Основата му
има 2250 м. височина, а е ограденъ съ вѣнци, стигащи до 2500—2600 метра. Изходната часть на циркуса, дѣто коритниятъ напрѣченъ профилъ е много
ясно отпечатанъ, е стѣснена така, че той прѣдставя
почти 3/4 отъ крѫжилото. Южната часть горѣ, подъ
самия в. Канарата, е заета отъ малко, задълбано въ
основнитѣ скали, езерце, а най-низката часть на общия циркусъ се заема отъ обширно запълнено езерно корито. Коритното разширение на тази часть
отъ долината продължава на около 2 км., слѣдъ което тя навлиза въ тѣсно скалисто гърло, като държи
основитѣ на Налбантския чалъ. Западната часть на
гърлото опира въ една скалиста стѣна отъ твърдѣ
характерно нарѣзаната Шишковица. Лѫчовидно въ
нея сѫ врѣзани три голѣми циркуси. Най-малкиятъ
е обърнатъ на югъ и сочи къмъ горния край на гърлото, срѣдниятъ е обърнатъ на изтокъ и свършва въ
долната часть на гърлото, а третиятъ е обърнатъ на
сѣверъ и образува обширния Прѣкорѣчки циркусъ
Най-характеренъ отъ
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тѣзи циркуси е срѣдниятъ, който образува една дълбока паница. Изходъ на циркуснитѣ води се дава отъ
скалистъ просѣкъ, които едва има ширина до 1/4 к.
м. Подъ високитѣ вѣнци на първитѣ два циркуси се
гушятъ по едно малко езерца, а въ Прѣкорѣчкия циркусъ езерцата сѫ двѣ. Отъ Прѣкорѣкъ надолѣ лѣвата
страна на долината е заета отъ високата стѣна на Скакавица, която слиза дори до надъ с. Мала Църква. Тя
е почти успоредна на рѣчното корито. Въ горнитѣ
части на тази стѣна, отъ Прѣкорѣкъ на сѣверъ, сѫ
задълбани 5 малки циркусчета, прилични на фиридки. Въ нѣкои отъ тѣхъ има съвсѣмъ малки езерца.
Това сѫ типични гнѣзда на малки фирни, които сѫ
давали начало на висящи ледници. Въ горната тѣсна
часть на долината на Бѣли Искъръ, срѣщу възвишенията на Шишковица, сѫщо има малки и високо, въ
скалнитѣ стѣни на Налбантъ, задълбани циркусчета. По-насѣверъ отъ Налбанъ, въ Мусаленския рѫтъ,
не сѫ образувани никакви странични задълбавания.
Отъ Прѣкорѣкъ дори до Бѣлоискърското поленце
долината е почти права съ характерно лѣговищно
разширение. Само при изхода къмъ полето, на 1
1
/2—2 к м. протежение, долината изгубва коритния
си характеръ. Тамъ тя образува характерно едно
стѣснение, прѣдставено съ падащи подъ силенъ
наклоннъ долинни склонове. Почти навсѣкѫдѣ въ
коритната часть на долината има изобилие отъ моренни материяли (фотогр. №3). Ледникъть на Бѣли
Искъръ е слизалъ и въ Бѣлоискърското поле. Тамъ,
между селото и долиния край на пролома, сѫ отложени напрѣчно на рѣчното течение три реда моренни валове, които слѣдватъ степеновито едно надъ
друго.
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I. Рила Планина. — Мѣрка 1:300,000 (намалена отъ оригинала 1:175,000).

Срѣдииятъ лѫчъ на Искровата вѣерка се образува отъ долината на Лѣва рѣка (Лѣви Искъръ).
Докато горнята циркусна область на Бѣли Искъръ е
все така тѣсна, както и цѣлата долина, и по цѣлото
си продължение запазва почти еднаква ширина,
Лѣви Искъръ въ горнята си часть е силно разклоненъ и се разширява до 8 км. Цѣлиятъ този, обърнатъ
на сѣверъ, лаберинтъ отъ скалисти циркусни фиридки се събира въ една тѣсна скалиста долина, която
при излаза си надъ с. Мала Църква едва има стотина
метра ширина. Областьта, въ която горнището на
Лѣви Искъръ се разклонява, се казва Йозола. Въ Йозола се вкопаватъ 4 голѣми циркусни гнѣзда, които
даватъ начало на началнитѣ притоци на Лѣви Искъръ: Долна лѣва рѣка, Горна лѣва рѣка, Сухочалска
рѣка и р. Йозола.
Долината на Долна лѣва рѣка започва съ единъ
голѣмъ циркусъ, обърнатъ право на сѣверъ. Основата му е на 2200 м. височина. Най-високата централна часть на циркуса е заета отъ едно доста обширно
езеро-блато, което прѣзъ лѣтнитѣ засухи се обръща
на търсище, безъ видима водна повърхнина. Подъ
това езерце, както и по-надолѣ, дъното на циркуса
е запълненъ съ изобилно количество морененъ материялъ. Както при Маричиния циркусъ и тукъ, на
височина отъ стотина метра има широка тераса. Въ
основната скала на тази тераса сѫ задълбани, едно
задъ друго, отъ югъ къмъ сѣверъ, по гърбището й,
седемь паничища, изпълнени съ кристално бистра
планинска вода. Тѣ сѫ наредени въ три групи и се
изливатъ чрѣзъ кѫси улеи въ главната долина. По
стръмнитѣ откоси на терасата улейнитѣ вадички се
изтичатъ съ голѣма стрѣмителность.
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Почти симетрично отъ дѣсио и отъ лѣво на
голѣмия централенъ циркусъ се редятъ по единъ
по-малъкъ циркусъ. Тѣ сѫ продълговати, дълбоки,
и иматъ по едно езерце.
Въ срѣднята лѣва страна на долината сѫ образувани послѣднитѣ три малки циркуси. Горнитѣ
два сѫ дълбоки и дълги, а крайниятъ сѣверенъ е помалъкъ. Само срѣдниятъ има едно езерце. Освѣнъ
въ циркуснитѣ дъна, по тѣхнитѣ долини не се
забѣлѣзватъ моренни отложения, тъй като изходитѣ
имъ сѫ твърдѣ тѣсни.
Горна Лѣва рѣка сбира водитѣ си отъ два
голѣми циркуса. Източниятъ отъ тѣхъ е продълговатъ и е обърната къмъ западъ. Лѣвата ограда на циркуса е обърната на сѣверъ и е разчленена на три малки
отдѣления, които отъ своя страна прѣдставятъ малки циркусни фиридки. И тритѣ се редятъ на циркусната тераса. Въ всѣка една има по едно езерце.
Общиятъ циркусъ, който раздѣля в. Йозола отъ Миринковица, има хубаво изработена коритна форма.
Основата на горната часть е запълнена съ моренни
материали, всрѣдъ които има малко блато-езерце.
Послѣдньото дава начало на Горна Лѣва рѣка. Тъй
благи сѫ паденията на мореннитѣ отложения, и
тъй заравнена е тѣхната повърнииа, че това е дало
възможность цѣлото циркусно дъно да се обърне въ
хубаво пасище. Западниятъ циркусъ е по-малъкъ,
но за това пъкъ е доста дълъгъ и прѣпрѣченъ съ два
реда напрѣчни моренни тераси. Най-горнята часть
е съ овална форма и силно задълбана. Дъното й е
заето отъ доста голѣмко езерце. Подъ него степеновито се редятъ още двѣ езерца. Водата, що излиза
отъ послѣдньото езерце, се спуща
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по голѣма стрѣмнина, за да стигне долината на Горна
лѣва рѣка.
Послѣдниятъ най-западенъ тритокъ — Сухочалска рѣка — излиза изъ дълбокъ, продълговатъ и
тѣсенъ, съвсѣмъ недостѫпенъ каменитъ циркусъ. Въ
дъното на горнята половина на циркуса, която е точти
прѣградена съ напрѣчно ридче, се гушятъ петь малки езерца. Четритѣ слѣдватъ степеновито едно подъ
друго, едното е високо и отстрани, подъ запрѣчното
ридче.
Сѣверната часть на рида, който дѣли Долна
отъ Горна лѣва рѣка, е прорѣзана отъ двѣ малки циркусчета. Тѣ сѫ обърнати право на сѣверъ. Въ едното
се гуши доста голѣмкото езерце Йозола.
Слѣдъ като се съединятъ и четиретѣ начални
рѣкички на Лѣви Искъръ въ едно, коритото на рѣката
се разширява доста много. Въ продължение на 3—4 км
то е съ слабъ увѣсъ, съ типично коритенъ напрѣченъ
профилъ. Основата е почти загладена, каменита и
поради това носи харахтерното име „Плочитѣ”. Като
излѣзе отъ тѣсното си устие надъ с. Мала Църква,
рѣката Лѣви Искъръ тече прѣзъ тѣсно поле, по което
дори до селото и подъ него, както и по ридището за
Маджаръ, сѫ наслоени моренни материали. Въ полето се редятъ по-вече измити блокови материали,
а по Маджарски ридъ наслоенията сѫ повече финни пѣсъчно-глинести наслоения. Послѣднитѣ иматъ
връзка и съ голѣмия Право-Искърски ледникъ.
Послѣденъ и най-характеренъ лѫчъ на Искровата вѣерка се състои отъ коритището на Черни Искъръ (Прави Искъръ), който, въ противѣсъ на другитѣ
два начални Искрове, е развитъ, може да се каже,
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изключително съ притоцитѣ си. Началната рѣка на
Черни Искъръ е незначителна, както по голѣмина на
циркуса и по басейна, така и по количество на вода.
Той държи най-западната часть на цѣлата Искрова
долина, като допира съ циркуса си въ централната
височина на сѣв. зап. Рила, извѣстна съ общото име
Пашаница. Този централенъ пунктъ носи името
Дамка. Огъ Дамка на изтокъ началата на голѣмитѣ
и пълноводни притоци на Черни Искъръ се редятъ почти по права линия като държатъ до Попова
Шапка и по на изтокъ.
Дълбокъ и тѣсенъ циркусъ крие въ себе си
двѣ езерца, а малко по-наизтокъ, прѣзъ една скална
стѣна, въ дъното на малка котловина е залегнало още
едно езерце. Това сѫ тритѣ планински езерца, които
даватъ началото на Черни Искъръ или Прави Искъръ. Най-горното малко езерце е запрѣчено съ едри
моренни блокове, по-низкитѣ двѣ, обаче, сѫ задълбани въ основната скала (фот. № 6). Праворѣчкиятъ
циркусъ се дѣли отъ съсѣдния Едигьолски голѣмъ
циркусъ чрѣзъ висока, тѣсна и недостѫпна скална стѣна, която има по-вече отъ 2 1/2 км. дължина,
като се смѣта отъ в. Арамия до в. Дамка. При завоя
на Прави Искъръ къмъ изтокъ, отъ лѣво на рѣката,
има отложени грамадни ератични блокове. Тѣ не
сѫ паднали и стърколени отгорѣ. Такова идване на
тѣзи Roch moutone е изключено. Остава да се приеме, какво тѣ сѫ донесени тукъ отъ ледената рѣка на
Прави Искъръ.
Най-голѣмъ и най-хубаво развитъ е Урдиниятъ циркусъ, който лежи югоизточно отъ този на
Прави Искъръ. Отъ в. Дамка до в. Еленинъ той има
ширина 4 км., а дължината му е 3 км. Дѣли се на
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двѣ половини. Западната е по-голѣма и напълно
уформена. Тя има широко и плоско дъно, по което
рѣдко се срѣщатъ отложени моренни материяли.
Езернитѣ коритища сѫ на два реда и сѫ задълбани въ
отновната скала. По-високата редица е заела околовръстната циркусна тереса. Всичко въ този циркусъ
се гушятъ 8 езерца. Източниятъ по-малъкъ циркусъ
опира до Еленинъ връхъ. Той е хуниобразно задълбанъ. Слѣдъ като двѣтѣ половини на общия Урдинъ
циркусъ се съединятъ, образува се началото на долината. Тукъ тя, на протежение по-вече отъ 1 км., има
хубавъ коритенъ профилъ, съ широка и добрѣ изработена основа. По-надолѣ долината се стѣснява много силно и запазва отвѣснитѣ си скални стѣни дори
до изхода. При устието й има струпани цѣли редици
отъ моренни блокове, добрѣ изгладени и измити.
По-наизтокъ, все подъ гребена на Прѣкорѣкъ,
се редятъ циркуситѣ Малевица, Прѣкорѣчкитѣ,
Лопушкитѣ и Юручкитѣ.
Малевица е широкъ, дълбокъ и крие 4 малки
езерца.
Прѣкорѣчкитѣ сѫ три отдѣлни циркуси, които се събиратъ при в. Прѣкорѣкъ. Западниятъ има
двѣ езерца, срѣдниятъ — едно, а източниятъ е безъ
езера.
Лопушки циркусъ е подъ в. Попова шапка —
западно. Той е оваленъ и цѣлото му каменито дъно е
заето отъ голѣмото Лопушко езеро. Юручкитѣ циркуси сѫ два и се редятъ подъ билото, източно отъ
Попова Шапка. Езера нѣматъ.
Цѣлото простанство между устието на Малевица и Лопушница е осѣяно съ моренни материали,
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които сѫ го обърнали на хълмиста повръхнина, обрасла съ хрбава елхова и борова гора. Още отъ устието на Прѣка рѣка, започва полето на Искроветѣ, което се продължава до тѣснината надъ Мала Църква.
Това поленце е изпълнено съ типични моренни отложения. Особено ясно личатъ тѣзи отложения при
ровинитѣ, които сѫ образували въ тѣкъ малкитѣ потоци отъ Лопушница надолѣ. Типиченъ профилъ
се открива при просѣка за шосе къмъ бараката подъ
Лопушна. Докато тукъ въ глинесто-пѣсачливитѣ
отложения има и по-едри блокове, въ отложенията надъ Доспѣй махала такива блокове нѣма. Тамъ
имаме чисти пѣсъчно-тинясти материали.
Освѣнъ мореннитѣ материяли, като доказъ за
това, че цѣлото Искрово поле е било запълнено съ
ледови маси, може да се вземе и твърдѣ типичната
висяща долина, която пада отъ Мечкарица. Прѣзъ
цѣлото ледниково врѣме, неинъ ерозионенъ базисъ
е билъ горната часть на ледовитѣ маси, поради което не е могла да се развие правилно и да се задълбае
до рѣчното корито (фотогр. № 7).
Съединенитѣ три ледени рѣки сѫ прѣминавали
и послѣднята тѣснина между в. Царь Шишманъ и
Рилскитѣ отлози. По този начинъ тѣ сѫ стигали горното Самоковско поле, дѣто сѫ се разтилали на широки язици. Тукъ тѣ сѫ отложили редица напрѣчни
моренни валове.
Послѣдньото ледниково гнѣздо на Искърски
басейнъ е въ сѣвернитѣ части на Мусаленски рѫтъ.
Това е обширниятъ Мусаленски циркусъ, който е
далъ подслонъ на седемь езерца и дава начало на
рѣката Бистрица (Самоковска). Циркусътъ е напълно уформенъ като едно цѣло, но отъ напрѣчни
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тѣсни каменити стѣни е подѣленъ на три части, които отъ своя страна прѣдставятъ пакъ засебни единици. Сѣверната отъ тѣхъ се намира подъ в. Дено.
Основата на този цирковъ дѣлъ е широка, добрѣ
изгладена и дава мѣсто на 3-тѣ най-долни Мусаленски езера. Отдѣлени сѫ едно отъ друго съ моренни
валове, а най-долното е заприщено чрѣзъ основната скала. Тритѣ заедно прѣдставятъ голѣма длъбнатина въ основната скала. Отъ долньото, което е
на 2502 м. надморска височина, и малкото до него
езерца се взема началото на Бистрица. Смъквайки
се по напрѣчния валъ, тя образува голѣми бързеи,
тъй като подъ него свършва и коритниятъ горенъ
дълбей на бистричната коритна долана. Тази форма
има голѣмо разпространение въ Горна Бистрица. Тя
заема една дължина близо отъ 4 км. и спира долѣ до
стѣнитѣ на Маркуджикъ. Западниятъ дѣлъ отъ Мусаленски циркусъ има продълговата форма. Съ високата си часть той опира о в. Мусала. Той е тѣсенъ
има коритна форма, въ дъното му се редятъ едно
подъ друго три езера. Горнитѣ двѣ сѫ оградени съ
едъръ блоковъ морененъ материалъ, а по-низкото е
залѣло една обширна копановидна длъбнатина въ
основната скала. Прѣднята запрѣчна часть е покрита съ едри блокове, изподъ които изтичатъ водитѣ
му въ двѣ посоки. Единъ кракъ се смъква въ първото,
а втори — въ третото езеро. И двата отока се хлъзгатъ по една тераса близо 80 м. висока. Това е тераса
отъ изгладени основни скали. Третиятъ най-малъкъ,
но при това най-типиченъ хуниобразенъ циркусъ е
Бузлугьолскиятъ. Той е най-юженъ и тѣсно приляга
до в. Мусалла. Езерото Бузлу Гьолъ е заело цѣлата
основа на цир80

куса. То се отича изподъ голѣми и груби моренни
блокове. Снѣжната прѣспа, която никога не изчезва
отъ южната циркусна стѣна, има до 200 м. дължина и се катери отъ езерната повърхнина високо по
основитѣ на в. Мусала. Това е една грамадна лавина,
коята тостепенно се отича въ южната езерна половина и по този начинъ държи, почти прѣзъ цѣлата
лѣтна половина на годината, заснѣжена и замръзнала тази часть отъ езерото. Поради това и езерото се
нарича Бузлу-Гьолъ. Неговата надморска височина
е 2786 метра. То е най-високо, не само отъ всичкитѣ
рилски езерца, но и отъ планинскитѣ езера на
всичкитѣ български земи.
Прѣди да започнемъ нашата екскурзия по
най-голѣмата рилска долина, дѣто ледниковитѣ феномени сѫ силно отбѣлѣзани, както съ задълбани,
така и съ запълнени форми, ще трѣбва да се качиме
пакъ по западната часть на Пашанишкия дѣлъ отъ
Рила. Отъ Еди-Гьолъ нататъкъ той влиза изцѣло въ
басейна на р. Джерманъ. Чрѣзъ дълбокитѣ долини на
Отовица и Дупнишка Бистрица тази часть отъ планината се подѣля на три голѣми рѫта, които, излизайки отъ в. Дамка, се разтилатъ вилообразно къмъ
западъ и сѣверозападъ. Високитѣ части на горнитѣ
долини, заедно съ началната Джерманска долина,
носятъ дълбоки слѣди на ледникова и фирнова ерозия. Досега обходенигѣ мѣста на Марица и Искъръ
все прѣдставѣха нѣщо завършено, нѣщо цѣло. При
Едигьолски циркусъ, обаче, има нѣщо което задава
извѣстни трудности за разрѣшаване, на въпроса за
единството и непрѣкѫснатото дѣйствие на ледниковата ерозивна работа. Причината за трудноститѣ се
корени въ разпокѫсаностьта на
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циркуса. Макаръ и да се ограничава като единенъ
циркусъ, съ граница отъ Скакавичкия чалъ на западъ, та до гребена Арамия на изтокъ, въ него има
нѣколкократни засебни задълбавания (фотогр. №
8). Послѣднитѣ сѫ тъй самостойни, че прибавятъ на
всѣко езерно паничище и особна индивидуалность.
Дѣйствително, езернитѣ паничища се редятъ степеновито едно надъ друго, но тѣхнитѣ отоци не сѫ въ
строга зависимость отъ това. Най-горнитѣ двѣ езерца — Чанакъ-Гьолъ и Башъ-Гьолъ, сѫ вдълбани въ
самостойни двѣ гнѣзда. Тѣ сѫ въ основната скала,
значи запрѣчниятъ имъ прагъ не е отъ разрушени
материяли, и се изливатъ съвсѣмъ самостойно въ
Чифте-гьолъ (четвърто езеро). Така взети, тѣ могатъ
да се сматрятъ като силни задълбавания въ висока
циркусна тераса, развита въ най-високата циркусна ограда. Подъ тѣхъ слѣдватъ още два самостойни
циркуса — тоя на Кара-Гьолъ и този на Чифте-Гьолъ. Тѣ лежатъ почти срѣщуположно единъ на другъ,
само че основата на послѣдния е съ 60 м. по-низка
отъ тази на първия. Съ това циркусътъ на ЧифтеГьолъ се явява като най-дълбокъ отъ цѣлата група. И
двата сѫ заприщени съ моренни отложения, които
подпиратъ водитѣ имъ. Лѣговището на Кара-Гьолъ
може да се земе като втора по-низка тераса на общия
циркусъ. Само на 40 м. подъ Чифте-Гьолъ. сѣверно
отъ него, на една почти заравнена и изгладена тераса отъ основни материали, се е застояло петото
езеро. Това е Срѣдниятъ гьолъ, който е ограденъ откъмъ сѣверна, сѣв.-източна и източна страни съ дебели моренни наслойки. Водитѣ му едноврѣменно
се изливатъ къмъ сѣверъ и къмъ изтокъ. Първиятъ
отокъ слиза направо въ
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Джерманъ, а вториятъ се излива въ шестото по редъ
езерце. Послѣдньото сѫщо е типично, тъй като то
е силно задълбано въ основнитѣ скали и водата му
изтича по сѣверния запрѣченъ прагъ като образува
високъ водопадъ. Една часть отъ водопадната вода
се отбива надѣсно, за да влѣзе въ най-долното езеро,
което е укрѣпено съ дебели моренни отложения.
Тукъ, подъ Срѣдния Гьолъ и шестото езеро, се
намира горния коритенъ дълбей на високия Джерманъ. На два к.м. протежение това коритище е обсипано съ дебели моренни отложения. Вънъ отъ
това, като твърдѣ характерно за ледниковата ерозия,
може да се посочи на типично загладеното гърбище
между Прави Искъръ и Джерманъ. Току въ дѣсно
отъ най-долното езеро, изподъ дебелитѣ торфени и
хумусни образувания по това гърбище, освѣнъ загладената повърхнина, запазени сѫ и характернитѣ
ледникови драскотини. Вѣроятно по това гърбище е
ставало и прѣхвърлянето на ледени езици къмъ ледника на Прави Искъръ.
Малко въ лѣво отъ общия Едигьолски циркусъ, прѣзъ единъ заобленъ чалъ, се вмѣства тѣсниятъ
Скакавишки циркусъ. Той е недоразвитъ и въ найгорнята му часть се таи малкото Скакавишко езерце.
На около 50 м. по-низко, току надъ самия водопадъ,
има още едно езерно гнѣздо, което въ послѣдствие е
запълнено и обърнато въ търсище. Собствено, ледниковата коритна долина започва надъ високия водопадъ, дѣто е и коритния дълбей.
Отъ сѣверното било на Голѣмо Пазарь Дере
къмъ сѣверо западъ се открива дълбокиятъ до 300 м.
Отовицки циркусъ. Той е хубаво развитъ отъ двѣтѣ
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страни на в. Сегменски Камъкъ. На около 3 км. протежение въ него е развита хубава коритна долина.
Западно отъ този голѣмъ циркусъ се открива малкия Ашикларски циркусъ съ двѣ е-ца подъ сѫщото
име.
Право на западъ отъ в. Дамка се зрдълбава
долината на Дупнишка Бистрица. Нейното начало е въ широкитѣ търсища на Пазаръ Дере. Това е
една високопланинска котловина, раздѣлена чрѣзъ
надлъженъ ридъ на двѣ половини. Сѣверната поширока спада въ Бистришки басейнъ, а южната,
отдѣляйки в. Върли отъ в. Калининъ чрѣзъ дълбокъ
по-вече отъ 300 м. проломъ, извива на югъ и дава
начало на Рилския притокъ Елешница. Изцѣло Пазаръ Дере има форма на циркусъ, обаче, широкъ и
поради това малко развитъ. За слабото развитие е
помогнало и обстоятелството, че той въ голѣмата си
часть има южно изложение, при което височината
на снѣжната линия е надскачала по-високо, отколкото по сѣвернитѣ склонове на планината.
Подъ Пазаръ Дере, и то право сѣверно отъ
Калининъ връхъ, започватъ сѫщинскитѣ ледникови
форми. Това мѣсто е скалисто, изгладено, стръмно
и образува сѫщински горенъ коритенъ дълбей, по
който рѣката, докато слѣзе на 150 м. по-низко, образува цѣль пѣнисть нанизъ отъ бързеи и водопади
(фот. № 9). Най-низката часть на Пазаръ Дере стига
до 2300 м. Тази височина, като горна часть на коритния дълбей, се продължава и по двѣтѣ страни на долината и по този начинъ образува типични коритни рамѣнѣ. Много ясно сѫ изразени тѣзи рамѣнѣ по
сѣвернитѣ части на Поличкия рѫтъ, отъ в. Калининъ до Градинскитѣ езера, а това мѣсто въ
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сѫщность е заето отъ хубавитѣ, като нанизъ наредени, Бистричини циркуси. Тѣ сѫ единъ до другъ
въ петь групи, като не се брои най-долния, който
се намира подъ Малки Поличъ. Той е сравнително плитъкъ и дъното му е заето отъ плитки блата.
Сѫщинскитѣ, хубаво измоделувани, дълбоки и съ
по нѣколко езерни паничища, циркуси се редятъ
отъ в. Голѣми Поличъ до в. Калининъ (фот. № 10).
Особно типиченъ е най-горниятъ, чиито езерца сѫ
задълбани въ основната скала. По езерния прагъ и
по-надолѣ, по склона срѣщу Бистричинитѣ бързеи,
основнитѣ скали сѫ хубаво изгладени и на много
мѣста съ характерни нарѣзи.
Лѣдникови бѣлѣзи има и по-надолѣ по коритото на Бистрица. Тѣ се състоятъ въ мореннитѣ валове, които сѫ отложени по коритото и то високо на
по-вече отъ 50 м. отъ сегашното лѣгло. Хубавъ морененъ валъ има сѣверно на в. Малки Поличъ, отдѣсно
при устието на Рѣка Мала до Джерманъ, тъкмо
срѣщу колибитѣ Равна Бука. Това е една надлъжна
грамада отъ камънаци, добрѣ измити и наредени въ
продълговатъ валъ съ размѣри до 30—40 м. дължина — успоредно на посоката на Джерманъ и до 4—5
м. височина.
Нека слѣдъ това продължимъ нашата обиколка по централната рилска снага като земемъ тази
часть, която спада въ най-дълбоко врѣзаната долина
на планината —на р. Рилска. Въ горната си часть тя
се състои отъ двѣ голѣми начални долини — тази на
Рилска рѣка и тази на Илийна рѣка. Въ централната
рилска снага се криятъ и най-типичнитѣ ледникови
бѣлѣзи на планината. Тукъ имаме хубави циркусни
котловини, а сѫщо и изобилни моренни от85

ложения, както по циркуснитѣ дъна, така и по
рѣчната долина. Началото си Рилска рѣка взема отъ
шесть голѣми и дълбоки циркуси. Най-източниятъ
е този на Крива рѣка. извѣстенъ подъ името Маринковица (фот. № 11). Близо при устието на рѣката се
образува още единъ вториченъ циркусъ. Въ него се е
отстояло и едно малко езерце, което откъмъ Рибния
потокъ е оградено съ високъ морененъ валъ. Началото на Рилската долина започва отъ Рибния циркусъ.
Не само по голѣмина и дълбочина, но и по глациални бѣлѣзи той е единъ отъ най-типичнитѣ Рилски
циркуси. Централната му низка часть е заета отъ двѣ
голѣми езера, освѣнъ тѣхъ, обаче въ западната половина има още цѣла редица малки езерца. Това сѫ не
голѣми локви, които сѫ разхвърлени измежду изобилно отложения тукъ морененъ материялъ. Като
излѣзе отъ Малкото рибно е-ро, Рилска рѣка скача
по единъ водопадъ, който се намира тъкмо срѣщу
Криворѣчкия водопадъ, значи на мѣстото, дѣто навлиза въ коритната часть на долината. Западно отъ
Рибния циркусъ се редятъ още три голѣми и единъ
по-малъкъ циркуси. Това сѫ Смрадливиятъ, Джендемътъ, Гьоловски и Черногьолски. Особно типични, дълбоки и хубаво изработени сѫ първитѣ три.
Както казахъ, отъ горния коритенъ край долината
има ледниковъ напрѣченъ профилъ. Той се продължава до тѣснината, която се образува срѣщу устието на Джендемската рѣка. Тукъ, тъкмо срѣщу Сухи
чалъ, по коритното дъно има отложени най много
моренни матрияли. Тѣ съставятъ по посока на долината обширенъ надлъженъ валъ съ повече отъ 500
м. ширина и 4 1/2 км. дължина. Въ неравноститѣ на
моренния материялъ срѣщу Джендема
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има доста обширна Локва. Малко по-горѣ полета
отъ моренни матрияли съставятъ и двата манастирски говедарника.
Отъ Джендема до Сухоезерната рѣкичка, коритото е тѣсно съ множество прагове и бързеи, обаче
отъ тамъ надолѣ дори до Рилски манастиръ, водитѣ
се укротяватъ, минавайки прѣзъ грамади отъ морененъ матриялъ. Тукъ рѣката носи име Тиха Рила. На
много мѣста посрѣдъ коритото има цѣли надлъжни
камари отъ такива матрияли, сега обрасли съ гора.
Началото на Илийнската долина започва сѫщо съ циркусни форми. Това сѫ два тѣсно
прилѣпени о гърба на Рибния циркусъ, хуниообразни копни, отдѣлени едно отъ друго съ стръмна скалиста стѣна. Началниятъ циркусъ има 2 малки азерца, а съсѣдниятъ, който сѫщеврѣменно граничи и съ
Смрадливия циркусъ, има едно езерце. Особено хубаво коритно дъно има тази долина между старитѣ
постове Ай-Гедикъ и Горна Кадийца.
Началнитѣ високопланински притоци на рѣка
Места се сбиратъ отъ долини, които, макаръ въ поголѣмата си часть обърнати на югъ и изтокъ, сѫщо
показватъ голѣми слѣди отъ ледникова и фирнова
ерозия. Циркуснитѣ форми и тукъ се редятъ високо
и заематъ пространството подъ главното вододѣлно
било отъ в. Каменити Чалъ (до Белмекенъ) прѣзъ
Манчу, Юрушки Чалъ, Налбантъ, Ангеловъ връхъ,
та стигатъ до Ай-Гедикъ. За отбѣлѣзване е фактътъ,
че източно обърнатитѣ циркуси, между в. Марица и
Налбантъ, не сѫ каменити и езерцата въ тѣхъ иматъ
сравнително по-малка надморска височина. Тѣ заемать сѫщо така циркусната основа
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и иматъ отъ 2100 до 2200 м. височина. Наопъки,
циркуситѣ отъ Налбантъ до Ай-Гедикъ на западъ
сѫ дълбоки, каменисти, езерцата сѫ по-високо и
напълно отговарятъ на своитѣ сѣверни съсѣди, които образуватъ началата на Бѣли Искъръ, Рилска и
Илийна.
2. Пиринъ планина. Групата отъ планини, които сѫ извѣстни подъ името Пиринъ, не трѣбва да
се ограничава съ оня високъ планински хребетъ, носящъ горното име, а трѣбва да се поразшири. Това
разширение ще трѣбва да стане възъ тектонични,
геологични и орографски основи. Излизайки отъ
тритѣ посочени бѣлѣзи, Пиринската група отъ планини заема цѣлото пространство между долинитѣ
на Места и Струма, отъ една страна и отъ друга—
сѣдловината Прѣдѣлъ, която отдѣля Пиринъ отъ
Рила, и морето. Така очертаната Пиринска група обхваща множество отдѣлни планини, отдѣлени една
отъ друга като единични орографски цѣли, а вънъ
отъ това означени и отъ народната номенклатура
като отдѣлни индивиди. Като оставимъ планинитѣ
на югъ чакъ до Бѣло море, нека обърнемъ нашитѣ
погледи къмъ най-високия и най-характеренъ дѣлъ
отъ тази група. Това е така нарѣчениятъ сѫщински
Пиринъ или просто Пиринъ Планина. Тази планина
обхваща пространството между срѣднитѣ течения
на Места и Струма, на сѣверъ стига до Прѣдѣлската
сѣдловина, а южно се простира до низката Парилска сѣдловина, която се явява най-кѫсъ пѫть между
южнитѣ части на Мелнишко и на Неврокопско полета. Наистина забѣлѣзва се едно силно понижение
гребена на планината още при Папазъ-Чаирската
сѣдловина, обаче, откъмъ западната страна тукъ
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планината е много разширена, разлата. Низката
Папазъ-Чаирска сѣдловина се дължи не на обстоятелството, че тамъ става стѣснение на планината, а
на простата причина че на това мѣсто става смѣна
на материалитѣ. Тукъ се прѣкѫсватъ кристалнитѣ
варовици, а вмѣсто тѣхъ излизатъ рохкави трахитни скали, които сѫ деструирани, въ повърхнитѣ си
извѣтрѣли части отнесени и продължаватъ да бѫдатъ
отнасяни твърдѣ бърже. Южно отъ Папазъ Чаиръ
планинското било отново се повдига и при Парилската сѣдловина, дѣто пъкъ изподъ кристалиннитѣ
материяли излизатъ лесно ронливи гранитни скали, отново настава понижение, а въ сѫщото врѣме
и стѣсняване на планината. Началнитѣ долини на
Мѫтница, която минава край с. Парилъ, и на Голешовската рѣка, притокъ на Пиринска Бистрица, се
приближаватъ на това мѣсто твърдѣ много.
Оградената въ тѣзи граници Пиринска планина може да се подѣли на сѣверни Високъ Пиринъ и
юженъ по-нисъкъ. Ледниковитѣ форми ще диримъ
въ високия сѣверенъ Пиринъ. Той заема пространството отъ сѣверното начало на Пиринъ планина
и стига до билото Василевъ гробъ, западно отъ с.
Брѣзница (Неврокопско). Въ тази си часть планината е висока, като надвишава почти по цѣлото си
протежение надъ 2500 м., а сѫщо тя е и широка. Гледана отъ долинитѣ на Струма и Места, или пъкъ отъ
Рилскитѣ височини, Пиринъ изглежда въ високитѣ
си части да е тѣсна, обаче, промѫкне ли се човѣкъ
въ високитѣ й долини, остава поразенъ отъ ширината на горнитѣ й пояси и на пръвъ погледъ мѫчно
може да се справи отъ разбърканостьта на високитѣ
й била. Споредъ скалния
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материялъ, отъ който се състои Висока Пиринъ планина, тя може да се подѣли на единъ сѣверенъ, който се състои отъ кристалинни варовици (мрямори)
и единъ юженъ, който се състои отъ гранитни скали. Сѣверниятъ е сравнително най-високъ, обаче въ
замѣна на това той е тѣсенъ. По най-високия връхъ,
този дѣлъ може да се нарѣче Елтепенски. Останалата часть отъ планината може да се нарѣче Гранитенъ дѣлъ или, по типичната централна часть отъ нея
— Папазгьолски дѣлъ.
Както бѣше при Рила, така е и тукъ —
ледниковитѣ феномени и тукъ се отбѣлѣзватъ
чрѣзъ ерозивнитѣ и чрѣзъ запълненитѣ форми.
Най-добрѣ ерозивнитѣ форми сѫ прѣдставени въ
високитѣ части на долинитѣ, които навлизатъ до
централнитѣ планински гребени и се вплитатъ едно
въ друго като пръститѣ на двѣтѣ рѫцѣ. Като се започне отъ 2000 м. срѣдна височина нагорѣ, всичкитѣ
форми носятъ прѣдимно ледниковъ характеръ.
Високопланинскитѣ долини на всички дѣсни притоци на Места, отъ Мехомийската рѣка до р. Брѣзничка
на югъ, водятъ началата си отъ малки или по-голѣми
циркуси. Сѫщото нѣщо е и съ Пиринскитѣ притоци на Струма. Докато тукъ циркуснитѣ форми сѫ
групирани въ началата на тритѣ голѣми пирински
долини: Влахина, Св. Врачка Бистрица и Пиринска
Бистрица, то циркуситѣ на Местиния басейнъ се редятъ изъ по-вече и по-дребни долинки.
Въ Елтепенската група циркуситѣ се редятъ
високо и заематъ само сѣвероизточното падение.
Противната югозападна страна отъ острия Елтепенскн гребенъ нѣма циркусни форми. Изобще
Елтепенскитѣ циркуси сѫ тѣсни, дълбоки и по-вече
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напомнюватъ сухи каменити котловини съ изобилни сипеи подъ високитѣ каменни стѣни. Само
крайнитѣ сѣверни два циркуса сѫ по-широки и
тамъ сѫ се отстояли незначителни езерца. За да
зематъ този характеръ циркуситѣ на тази група,
причината лежи въ особения характеръ на скалния
матералъ. Както казахъ, тукъ скалата е варовикова
(мряморъ), която има и особенъ начинъ на ерозия и
извѣтрѣване. Въпрѣки това, обаче, подъ циркусното
ниво почти всички долини тукъ иматъ характерната
коритна форма, съ много ясни коритни дълбеи на
височина 2000 м. Въ коритната часть има изобиленъ
морененъ материалъ. Почти по цѣлото продължение на долинитѣ нѣма течащи води. Послѣднитѣ излизатъ едва при изхода на долинитѣ къмъ полето, но
и тукъ скоро изчезватъ и се загубватъ подъ дебелитѣ
сипейни и кѫжелни материяли подъ склоноветѣ и
прѣдъ долинитѣ. Слѣдъ като прѣминатъ извѣстно
мѣсто подземно, водитѣ излизатъ, но вече въ полето, въ видъ на голѣми карстови извори.
Дребнитѣ циркусни одълбавания при Елтепенската група се редятъ така: Най-сѣверната е Окаденската, слѣдъ нея на югоизтокъ слѣдватъ Мехомийски суходолъ, Байови дупки, Бански суходолъ,
Кутело а подъ самия Елтепе се гнѣзди Казанка.
Едно отъ най-обширнитѣ протежения се падатъ слѣдъ това на циркуситѣ на Банска рѣка. Тѣ
се редятъ въ двѣ групи: Циркуси на Бъндерица и
циркуси на Дамяница. И двата сѫ еднакво голѣми
и се подраздѣлятъ по на двѣ половини. Раздѣлата
имъ става надъ коритния дълбеи. Въ всѣки дѣлъ на
циркуситѣ има отдѣлна група
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отъ езера, които сѫ наредени степеновито едно
надъ друго, а страничнитѣ пъкъ заематъ мѣсто въ
циркуснитѣ тераси. Въ източната часть на Бъндеричкия циркусъ има 5 езера, въ западната — 3 езера. Отъ
дѣсно на долината, подъ Василачки чукаръ, близо до
рѣчното лѣгло има още едно доста дълбоко, оградено съ високи моренни валове, езеро. Това е езерото
Къркъмъ. Подъ самия върхъ Елтепе стои още едно
е-це, което е почти запълнено. То има най-голѣмата
надморска височина. Въ коритната горна часть на
долината, която се продължава на 2—3 км. подъ езерата, има изобилни моренни отложения.
Тѣсенъ скаленъ гребенъ дѣли този циркусъ отъ
Дамяничкия. И послѣдниятъ се подѣля на двѣ половини: източна или Валявица и западна или Прѣвала.
Отъ Прѣвалската Капия надолѣ долината на Дамяница има права посока и се гледа дори и Банското
поле (фотогр. № 12). Горнята половина на долината
има много хубава коритна форма. Дебелитѣ основни
морени сега сѫ просѣчени, отъ рѣката и образуватъ въ продължение близо на 1 км. високи до 50 м.
тераси. Коритниятъ дълбей тукъ е съ 100— 150 м.
по-високо, отколкото при Бъндерица. Въ горната му
часть се намиратъ едно доста голѣмо почти запълнено е-ро и надъ него второ по-малко. Въ източната
половина—въ Валявица—има 2 голѣми, покрай тѣхъ
още 6 малки, високо въ дѣсно надъ горното има още
едно езерце. Послѣдното е на циркусната тераса. Въ
прѣвалската половина има 4 езерца. Почти всички
сѫ задълбани въ основнитѣ скали.
Сѣверната часть на върхъ Василаки, който е
най-високата точка на прѣдѣлния ридъ между двата
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горни циркуса, е сѫщо отнесена отъ ледниковата
ерозия. Тамъ се е образувалъ дълбокиятъ Василачки
циркусъ, по дъното на който има 7 малки езерца.
Отъ дѣсно, високо подъ върховетѣ Гъзяй и
Каймакъ Чалъ има още два странични циркуса съ
по едно езерно паничище.
Съсѣдно на Валявица, откъмъ изтокъ, се откриватъ двата голѣми циркуса на Ретижа. Това сѫ Тапазгьолски и Кременски циркуси (карта V, на края). Папазгьолски циркусъ е обширенъ, може да се каже,
най-обширенъ отъ циркуснитѣ форми на висчки
български планини. Ширина и дължина има по-вече отъ 3 1/2 км. Посрѣдата на циркуса се е отстояло
сѫщо едно отъ най-голѣмитѣ и най-дълбоки езера
(фотогр. № 13). Езерното корито е задълбано сѫщо
въ основната скала и отъ прѣдъ то се подпира не отъ
моренни отложения, а отъ неразрушени основни
материяли. Дълбочината по краищата е отъ 10 до 15
м., а по срѣдата е по-вече отъ 20 до 25 метра. Подъ
централното голѣмо езеро, извѣстно съ името Папазъ Гьолъ, се редятъ цѣла редица по-малки езерца. Тѣ
сѫ нанизани по долинното корито едно подъ друго,
като изтичането имъ става съ водопади. За да стигнатъ първото малко езерце, водитѣ на Папазъ Гьолъ
падатъ една височина отъ 8 метра. Още по величава
става картината при бързеитѣ и водопадитѣ между
по-долнитѣ малки езерца. Тукъ водата скача по бързеи и водопади до 50 м. височина. Едва слѣдъ като
направи деветъ почивки въ по малки и по-голѣми
басейни, водата на Папазъ Гьолъ дава начало на р.
Ретижа. Освѣнъ седемьтѣ езерца по коритната часть
на долината, около голѣмото езеро се редятъ седемь
малки езера и търсища, които постепенно се
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запълватъ съ отаечна вѣщества. И по този циркусъ се отбѣлѣзва една тераса, макаръ и не тъй добрѣ
развита, както това е при Маришкия циркусъ. Терасата е развита по-ясно по западнитѣ циркусни
части на срѣдна височина 200 м. отъ езерото. Подъ
Полежанскитѣ вѣнци на с. западъ и подъ Капията
(портата) на Белемето на ю. западъ, по тересата е задъбланъ горниятъ циркусенъ етажъ. Тъй като циркусътъ при Кралевъ Дворъ е обърнатъ къмъ сѣверъ
и отъ друга страна той се опира на високитѣ централни вѣнци, той се е развилъ доста добрѣ, а въ горната си часть, дѣто и сега се образуватъ постоянни
лавини, надробенитѣ матрияли по дъното постояно
се прѣрѣждатъ, като образуватъ така нарѣченитѣ
ембрионални езерни коритища. Тукъ сѫ се отстояли цѣла група отъ малки езерца (седемъ, едно подъ
друго), отъ които долнитѣ четри сѫ съ постоянна
вода и задълбани въ основнитѣ скали.
Всичко въ Папазгьолски циркусъ се наброяватъ 27 малки и голѣми езерца. Отъ тѣхъ най-долнитѣ
2 е-ра сѫ почти запълнени съ отаени материяли.
Източно отъ Папазгьолъ е Кременски циркусъ. Той е съ 100 метра по-витокъ отъ Папазгьолски.
До долния край на второто голѣмо е-ро, дѣто подпората се състои отъ основни скали, дължината на
циркуса е 2 км., а срѣдната му ширина е 1 км. Надъ
горното голѣмо езеро има още 3 малки, които постепенно се запълватъ отъ сипейнитѣ материяли.
Голѣмитѣ е-ра сѫ отдѣлени едно отъ друго съ високъ напрѣченъ морененъ валъ. Макаръ и да сѫ помалки отъ Папазгьолъ, обаче близостьта имъ едно
до друго и обстоятелството, че тѣ заематъ почти
цѣлото циркусно дъно, имъ придава по-импо94

зантенъ видъ. Отокътъ на Кременскитѣ е-ра образува високъ водопадъ и голѣми бързеи. За да сигнагъ
третото запълнено е-ро на Ретижа, водитѣ трѣбва да
слѣзатъ една височина по-вече отъ 200 м. Оть е-ро
Плющица (шесто отъ долѣ на горѣ), което е пълно
съ хубава балканска пестърва, се започва коритната форма на долината. Тя се простира на едно доста
голѣмо протежнние. Надъ това е-ро сѫ тераситѣ на
горния коритенъ дълбей.
Южно отъ Кременски циркусъ се редятъ още
два циркуса. Тѣ сѫ задълбани въ източнитѣ склонове на високия ридъ Джано. Обърнати сѫ на изтокъ.
Първиятъ се казва Каменички, а южно отъ него е
разположенъ Брѣзнички циркусъ. Въ първи се редятъ шесть езерца, а въ втори — три голѣми, отъ които
едно запълнено, и 4 малки. Въ едно южно отдѣление
на Брѣзнички циркусъ има още едно езерце.
Сѣверна ограда на Валявички и Папазгьолски
циркуси се образува отъ единъ високъ каменитъ
ридъ. На изтокъ той започва съ в. Мангъръ тепе, и
прѣзъ Дѣсиличкитѣ и Плешки височини и Гъзяй,
той стига до Каймакъ чалъ. Сѣверната часть на този
ридъ е одълбана отъ нѣкогашната фирнова и ледена
покривка. Отъ изтокъ къмъ западъ тукъ се редятъ
циркуситѣ: Безбогъ, Десилица, Перлешъ. И тритѣ
групи сѫ малки, плитко вдадени къмъ централния
гребенъ, обаче дълбоко закопани. Вънъ отъ това, че
въ отдѣлнитѣ циркуси се гушятъ множество малки
езерца, низко подъ тѣхъ, на отстояние 4—5 км. отъ
циркуснитѣ огнища, има донесени и отложени маса
отъ моренни материяли. По този начинъ подъ Перлешки циркусъ се е образу-
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вало цѣло поле отъ такива моренни материяли,
всрѣдъ които се образували и по-голѣмки равнища и ливади, а между тѣхъ сѫ се отстояли и доста
широки блатища. Така сѫ образувани дѣтѣ блата —
езерца: Плешка Ливада и Крива Балта. Прѣдъ тѣхъ
има широки и пространни моренни валове. Почти
по сѫщото мѣсто е осѣяно и прѣднището на Десилички циркусъ, обаче тукъ нѣма блата.
Голѣмо е изобилието на циркусни форми и по
противнитѣ склонове на Местиния басейнъ. Чрѣзъ
рѣкитѣ Власина, св. Врачка Бистрица и Пиринска
Бистрица се отичатъ водитѣ на обширни и дълбоки
циркуси съ множество езера по тѣхъ.
Власинскитѣ циркуси се подѣлятъ на три групи : Елтепенска, Гьоргиица и Синаница. Дълбокъ
и продълговатъ е Елтепенски циркусъ. Неговото
дъно е добрѣ уформено и спада на по-вече отъ 600
м. подъ височината на Елтепе. Той има 4 голѣми езерни паничища, отдѣлени едно отъ друго съ високи
моренни валове. Отокътъ на най-долното езеро се
извършва по основни скали, а това значи, че езерното паничище е закопано въ основната скала. Веднага
подъ него настава голѣма стръмнина, при която до
150 метра отъ двѣтѣ страни скалниятъ материялъ
е измитъ, заголенъ и добрѣ изгладенъ. Тази часть е
коритниятъ дълбей на долината. Отъ тамъ започва
коритната долинна форма, въ която по западната
часть на днешното рѣчно корито има изобилни моренни отложения. Циркусната тераса не е пълна и
не е добрѣ отбѣлѣзана и по дѣсната страна на коритото, обаче високо до самата Елтепенска пирамида
се гнѣзди, единственъ по тази страна на Елтепенската група, малъкъ циркусъ съ малко езерце въ него.
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Западно отъ Елтепенския циркусъ е този на
Гьоргиица. Той е подѣленъ на двѣ части. Източната е по-голѣма. Въ най-низката часть на основата му
има голѣмо и дълбоко езеро, подпрѣно съ прагъ отъ
основни скали. Водата му се изтича по тѣсенъ улей
по лѣвата страна на подпорния прагъ, изподъ едри
блокове. На нѣколко метра по-високо, подъ Спорнополски Чукаръ, подпрѣно съ моренни материали, е
второто голѣмо езерце (фотогр.№ 14). Въ югоизточната часть по циркусната тераса се редятъ още 4 езерца, отъ които двѣ сѫ запълнени. На сѫщата тераса
въ западната часть има още едно езерце. То е малко
и се е отстояло въ моренни сипеи. Западната половина на общия циркусъ е дълбока, хуниообразна и
съ много стръмни стѣни. Цѣлата основа на циркуса
е запълне на съ дълбоко и овално езеро. Циркуснитѣ
сипейни блокове достигатъ до самитѣ води. Езерниятъ прагъ е отъ основни материяли. Прѣдъ двѣтѣ
половини на Гьоргиичкия циркусъ, горѣ, надъ коритния дълбей, е имало още едно езеро, което въ послѣдствие е запълнено. Сега прѣзъ него протичатъ
водитѣ на западната циркусна половина. Отъ тамъ
надолѣ циркуснитѣ води слизатъ съ бързеи и скокове високия до 80—100 метра коритенъ дълбей, за да
влѣзатъ въ коритната долина. Послѣднята е осѣяна
съ моренни отложения. Даже къмъ долния коритенъ край тѣ образуватъ една доста висока тереса откъмъ западната — лѣвата страна на коритната долина.
Синаничкиятъ циркусъ има почти сѫщитѣ
бѣлѣзи на Гьоргиичкия. И той се дѣли на двѣ части,
само че тѣ сѫ по-тѣсни и по-малко разчленени. Източниятъ е заравненъ и тритѣ му езерни паничища
сѫ запълнени. Циркуснитѣ води се отичатъ въ езер98

нитѣ торфища. Вънъ отъ това, надъ горньото торфище (запълнено езеро) има доста голѣмъ изворъ,
който събира водитѣ на варовититѣ циркусни огради. Водата на извора и тѣзи на отдѣлнитѣ запълнени
езерца даватъ малката циркусна вадичка. Западниятъ дѣлъ е повече закрѫгленъ и отъ западъ подпрѣнъ
съ отвѣснитѣ стѣни на Варовити Чукаръ. Почти
отвѣстнитѣ и изобилни сипеи постепенно запълнятъ
единственното езерце тукъ. Послѣдньото е подпрѣно
съ дълъгъ морененъ валъ. И тукъ, подъ циркусната
основа настава силно падение на долинното корито,
отдѣто пъкъ започва чистата коритна форма, която
сѫщо е осѣяна съ моренни материяли.
Като се изключи горната часть на Арнаутъ
Дере, която зема начало отъ склоноветѣ на Варовити
Чукаръ, всичкитѣ останали начални притоци на Св.
Врачка Бистрица излизатъ изъ обширни циркуси,
които се редятъ по централното било на планината. Планинскиятъ вѣнецъ, който обхваща всичкитѣ
циркуси, като се започне отъ Варовити Чукаръ на с.
западъ и се свърши, прѣзъ Кельо, до Пилафъ тепе на
ю. изтокъ, образува една грамадна подкова, ширината на която стига до 10—11 км., а врѣзаностьта до 5
км. Чрѣзъ успоредни единъ на другъ ридове, които
излизатъ подъ правъ ѫгьлъ отъ централното било и
които отначало съ нищо не се отличаватъ по височина и и форми отъ главното било, а подиръ това се понижаватъ изеднажъ и изгубватъ острия си каменитъ
видъ, тази грамадна подкова се подѣля на отдѣлни
циркусни гнѣзда. Отъ западъ къмъ изтокъ тукъ се
отдѣлятъ циркуситѣ Спорнополски (Спанополски,
Станополски), Башлиица, Ливадето, Беле-
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мето и Беговица. До 2000 м. надморска височина,
а тя стига дори до срѣдата на малкитѣ долинки,
смѣтнато отъ главната долина до централния гребенъ, почти всички коритни части на долинитѣ сѫ покрити съ изобилни и въ по-низкитѣ части доста дебели моренни отложения. Мореннитѣ отложения въ
отдѣлнитѣ долини прѣминаватъ едно въ друго, така
че общо тѣ образуватъ цѣлата тераса при устията
на притоцитѣ, която се продължава отъ Крива рѣка
прѣзъ Беговица, Белемето, Мозговица, Башлиица,
Спорнополе, та стига чакъ до Арнаутъ Дере. Всички
циркуси сѫ обърнати почти на югъ. Поради това тѣ
сѫ по-слабо задълбани. Въ замѣна на дълбочината
имъ бие на очи тѣхната ширина. Даже Спорнополски циркусъ, погледнатъ отгорѣ, отъ билото на планината, има изгледъ на широко, слабо котловидно
поле. Основата на циркуса е прѣдставена съ цѣла редица отъ запълнени езера, вмѣстени въ моренни материяли. Въ сѫщинската, горната, циркусна часть се
отбѣлѣзва много ясно циркусната тераса, разсѣчена
отъ отдѣлнитѣ долове. По нея се редятъ 5 малки
езерца. Повечето отъ тѣхъ се изливатъ въ Дългото
езеро, което заема високата циркусна основа. То е
на 2200 м. височина. Източната часть на този циркусъ е отдѣленъ въ засебно образуване. Тя е извѣстна
подъ името Малко Спорнополе. Въ низкитѣ части
прѣдѣлъ между двѣтѣ циркусни половини образуватъ обширни продълговати моренни валове. Източно е ограденъ съ заравнения въ горнята си часть
ридъ Атъ Мегданъ.
Башлиица е обширенъ циркусъ съ 5 езерца,
отъ които двѣтѣ долни сѫ запълнени. Тази часть
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отъ Башлийската долина, която спада срѣщу Ливадето, е просѣчена чрѣзъ надлъжни високи моренни
валове, които се сливатъ съ Атмегдански ридъ, на
нѣколко мѣста. Ливадето е по-тѣсенъ, но много типиченъ циркусъ. Чрѣзъ не особено висока сѣдловина
той се отдѣля отъ Прѣвалски циркусъ на Дамяница.
Началото, обаче на Ливадето е съ около 100 м. повисоко отколкото сѣверния му съсѣдъ. Той се понижава въ 4 стѫпала. Първото и второто сѫ задълбани
въ основната скала, третото е дълго по-вече отъ 1 км.
и е просѣчено съ голѣми моренни валове, сѫщо и
четвъртото е подпрѣно отъ високъ морененъ валъ,
който върви успоредно на Башлиица. Четвъртото
или най-низко стѫпало е заето отъ запълнено езеро,
а въ гор нитѣ стѫпала се редятъ 10 малки и голѣми
езерца. Послѣдниятъ източенъ голѣмъ циркусъ е
Белемето. Той се дѣли отъ Ливадето чрѣзъ скалистия гребенъ Мозговица, въ челото на който има малъкъ циркусъ подъ сѫщото име. Двѣ малки запълнени езерца заематъ дъното на мозговица, което е
задълбано изключително въ моренни материали
Белемето е широкъ и много типиченъ. Изцѣло той
има форма на продълговато корито. При все това и
той се дѣли на сѫщинска циркусна часть и коритна
половина. Високо до 100 м. каменито стѫпало пада
откъмъ циркусната половина и дава горно начало
на коритната половина. Горѣ въ основната скала сѫ
задълбани три голѣми и нѣколко малки езерца. Въ
коритната часть сѫ се отстояли двѣ езера, които сега
сѫ запълнени. Изобщо коритната часть е съ слабо падение, та рѣката е принудена да прави много
лѫкатушки. Въ горната си часть Белемето
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допира до Каменички, Папазгьолски и Дамянички
циркуси.
Послѣдньо малко циркусно гнѣздо, което не
опира о централното било на планината е Беговица Въ горната си часть този циркусъ опира о гърба
на Каменичкия, който е отъ басейна на Пиринска
Бистрица. Ридътъ Каменица - Кельо е най-дългата
пиринска издънка къмъ югъ. Тя е висока и широка,
та е дала мѣсто на много фирнови гнѣзда. И откъмъ
страната на Беговица по тази издънка се редятъ три
малки циркусчета. Тѣ сѫ овални съ отдѣлни езерца
и свършватъ въ Беговица. Характеренъ е най-долниятъ отъ тѣхъ, именно Крива рѣка. Той се дѣли отъ
Беговица чрѣзъ широко и плоско гърбище, което е
осѣяно съ морененъ материялъ.
Пиринска Бистрица има най-източното циркусно гнѣздо отъ страната на югозападния склонъ.
То се състои отъ двѣ половини: източна и западна.
Първата може да се нарѣче Демиркапийска, а втората Голенска — по името на р. Голена, която изтича
отъ него. Откъмъ югъ послѣднята долина е оградена
съ високия Алабурунски ридъ, който е като източно
продължение на Пилафтепенски. Съ този успореденъ на централното било ридъ, който държи отъ долината на Св. Врачка Бистрица до тая на Пиринска
Бистрица, се спиратъ и южнитѣ разпространения
на високопланинскитѣ ледникови форми.
Голенички циркусъ започва отъ Криворѣчки
Чалъ. Той е много далечъ отъ централния гребенъ
и, може би, поради това въ горнята си часть не е тъй
типично развитъ. Долината, обаче е много добрѣ
развита. Нейната коритна форма поразява
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съ своята правилность. На много мѣста по основата
има надлъжни моренни валове и долинни стѫпала, а
южно отъ в. Българска Голена и отъ Башъ Мандра по
цѣлото продължение на долината, дори до Бистрица, се е отстояла висока моренна тераса, която кореспондира на Бистришкия срѣденъ морененъ валъ.
Въ тази моренна тераса сѫ се издълбали множество
напрѣчни кѫси и неправилни долинки и ровове, които се явяватъ като източници на изобилни изворни
гнѣзда и търсища.
Ние сме вече прѣдъ послѣдното: Демиркаписко циркусно гнѣздо. Още отъ самото начало дължа
да кажа, че това е най-издържаното, най-цѣлостното
и хармонично развито ледниково произведение и
който иска да види най-типична коритна долинна
форма, който иска да види такава долина, започваща
съ коритенъ дълбей подъ самитѣ начални циркуси,
който иска да види величаво прѣдставена коритна тераса, която е разядедена и дълбоко прорѣзана въ самостойни странични циркуси, който най-послѣ иска
да види импозантни моренни валове, нека да посѣти
Демиркапийски циркусъ (фотогр. № 15 и 16).
Началото на Демиркапийска Бистричина долина започва отъ Демиркапийски и Каменички циркуси. Като право долинно продължение може де се
земе първиятъ циркусъ. Каменички циркусъ пада
малко настрани. Демиркапийскиятъ е по-плитъкъ и
по-високъ отъ Каменички. Съобщението на Демиркапийски циркусъ съ долината е по-широко, на Каменички е по тѣсно. Долинниятъ дълбей започва отъ
най-горното долинно езерно паничище, което се намира при сбирката на Каменичката и Демиркапийска
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вадички и което е вече запълнено и обърнато на обширно търсище. Височината на долинния дълбей е
до 100 метра.
Сѫщински Демиркапийски циркусъ е полуовална длъбнатина, цѣлото дъно на която е заето
отъ подковообразно е-ро. Езерото е запрѣчено отъ
основна скала, която има въ срѣдата си купеновидна гърбица, така че отичането е насочено по двѣтѣ
й страни. Сипейни материяли свързватъ воднитѣ
повърхнини съ циркуснитѣ стѣни. Тѣсна, рѫбата
скална сѣдловина — извѣстна подъ името Демиръ Капия — го дѣли отъ Папазгьолски циркусъ.
Прѣминаването отъ едната въ другата долина става
по лѫкатушнитѣ вървища само на тази сѣдловина.
Каменички циркусъ е по-обширенъ и има хуниообразна форма. При него циркусната тераса е
добрѣ прѣдсгавена и заета отъ малки езерца. Дълбокото езеро по срѣдището на дъното се отича чрѣзъ
голѣми бързеи направо въ главната долина (фотогр.
№ 15).
По-долѣ отъ Каменички циркусъ, все по
дѣсната страна на долината, е Малкото Гьолче. И
този циркусъ има формата на Каменички и той се
отича по основни скали, обаче въ началото пѫтьтъ
му е запрѣченъ съ голѣми отломъчни блокове. Езерното корито е наполовина запълнено.
Най-долниятъ страниченъ циркусъ е Башъ
Мандра. Той е най-обширенъ. Основата му е широка и е просѣчена съ дълги моренни валове. Има
нѣколко езерни паничища запрѣчени отъ моренни
отложения, но всички почти сѫ запълнени. Водитѣ
му се отбиватъ отъ главната долина чрѣзъ единъ надлъженъ морененъ валъ, който се явява като
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продължение на коритнитѣ рамѣнѣ на главната долина отъ дѣсно, за къмъ долината на Голеница ({фотогр. № 16).
Отъ казаното до тукъ за страничнитѣ циркуси
се вижда, че тѣ стигатъ до една и сѫща височина и отъ
тамъ се изливатъ въ главната долина чрѣзъ голѣми
стръмнини. Навсѣкѫдѣ тѣзи циркусни дълбеи иматъ близо 100 м. височина и се сливатъ съ коритнитѣ
рамѣнѣ. Отъ Башъ Мандра надолѣ дѣсното коритно
рамо е заето отъ продълговатъ морененъ валъ, който въ основата си е отъ основни скали (фотогр. №
16). Надлъжното падение на коритната долина не е
сѫщо гладко. Тукъ се образуватъ нѣколко стѫпала,
при които основнитѣ скали сѫ твърдѣ характерно
изгладени.
3. Шаръ планина. Като че самата природа е
отредила тази планина не само за гранично мѣсто,
дѣто свършватъ всичкитѣ планини, които спадатъ
въ така нарѣчената Родопска система, но въ сѫщото
врѣме да служи като гранично мѣсто и на българското племе. Прѣзъ българското историческо врѣме
не еднажъ нашето племе е прѣхвърляло своята държавническа власть и задъ Шаръ планина, заедно съ
което голѣми български поселения се заселвали по
Подринско и по планинскитѣ дебри на Люма и Дринъ, обаче тѣ не сѫ могли да устояватъ на голѣмитѣ
албански вълни къмъ изтокъ, а сѫщо и на сръбскитѣ
откъмъ сѣверъ. При все това въ Люмската область
— басейнътъ на р. Люма — макаръ и силно албанизирана, българскиятъ елементъ все още е запазилъ
много национални признаци, а въ Дебърското поле
по-голѣмата часть отъ поселенията се чувствуватъ
здраво български.
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Шарската планинска група започва отъ Качанишката сѣдловина и слѣдва на югозападъ дори
до устието на Радика подъ Дебъръ, като обхваща
всички планини между долината на Лепенецъ и
Призренско поле, долинитѣ на Бѣли и Черни Дринъ—отъ Призренъ до Дебъръ, а на изтокъ се простира до Тетовското и Кичевско полета. Като изключимъ западнитѣ издънки на Шаръ — въ ѫгъла на
сбирането на Черни и Бѣли Дринъ — източниятъ
главенъ масивъ се подѣля на една сѣверна часть или
сѫщински Шаръ и на една южна часть, която обема
планинитѣ Корабъ и Яма-Бистра. Високопланински ледникови форми сѫ установени въ сѫщински
Шаръ и то по високитѣ му региони отъ Люботрънъ
до Рудока и въ Корабъ планина.
Слѣдвайки отъ Люботрънъ на югозападъ, азъ
ще посоча по-типичнитѣ ледникови форми, главно като означа отдѣлнитѣ циркусни задълбавания
подъ билото — значи въ високопланинския регионъ— а заедно съ това и мореннитѣ отложения по
тѣхъ и по-долѣ, въ долинитѣ. Значително по-низко
отъ циркуснитѣ региони и отъ старата снѣжна линия и тукъ има отложени рѣчно-ледникови отложения, които намѣсти образуватъ обширни тераси и
на надморска височина до 1600—1700 метра.
Люботрънъ е отдѣленъ отъ останалото било
на планината чрѣзъ низка сѣдловина, така че той изглежда, и отъ близо и отъ далечъ, като да е изолирана отъ общата планинска маса пирамида. Веднага,
обаче, въ по-низкитѣ си части планината се разширява и дълбоко въ нея се врѣзватъ началнитѣ долини на Вратница, притокъ на Вардаръ и Пустеница и
Попрадина, притоци на Лепенецъ. Дъл106
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III. Шарь, Корабъ и Салакова-Караджица планини.

боки циркуси даватъ началата на тѣзи долини. Надморската имъ височина е до 2100 метра. Тъй като въ
тази часть планинската маса се състои отъ варовици
(мрямори), то въ циркуснитѣ дъна не сѫ се отстояли
езера. Въ замѣна на това, обаче, тѣ изобилствуватъ съ
моренни материали.
Веднага отъ сѣдловината, която носи името
Шия, на югозападъ характерътъ на планинското било
се промѣня. Отъ тукъ започва широкиятъ дѣлъ на планината, поради това и формитѣ по-вече наподобяватъ алпийски типъ. Вѣроятно тази промѣна трѣбва да
се дири въ смѣната на планинския материялъ. Докато
Люботрънъ се състои въ горнитѣ си части отъ кристалинни варовици (мрямори), то отъ сѣдловината
Шия нататъкъ започватъ кристалинни шифери, които даватъ по-заоблени форми. Съ сѣверозападнитѣ
си склонове тази часть спада къмъ долинитѣ на Лепенецъ, а съ източнитѣ и югоизточнитѣ къмъ Вардаръ.
Високиятъ регионъ къмъ Лепенецъ е изрѣзанъ и скалистъ. Тукъ се криятъ обширни циркуси, когато противната страна е съ по-слаби наклони и има незначителни циркусни гнѣзда. Значителенъ е циркусътъ на
р. Вратница, който се намира подъ билото Ливадица.
По лѣвата страна на тѣсното корито на около 1800 м.
височина се запазили дълги улеи, успоредни на долинната посока. Ледникътъ, обаче, е слизалъ още понизко и тамъ е отложилъ моренни материали, а още
по-долѣ, дѣто се сбиратъ началнитѣ рѣкички, има
натрупани и рѣчно-ледникови отложения. Макаръ
рѣчната ерозия, слѣдъ оттеглюване на ледницитѣ, и
да е работила много силно, съ което е дѣйствувала да
се заличатъ ледниковитѣ слѣди въ по-низкитѣ части
на долината,
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все пакъ тукъ се забѣлѣзва стѫпаленъ характеръ.
Три ясни стѫпала започватъ на 1830 м., на 1885 м. и
на 2010 метра надморска височина.
Ледниковитѣ феномени по сѣверозападното
било на Ливадица сѫ по-добрѣ развити. Тукъ рѣчнитѣ
долини се свиратъ въ дълбоки циркуси, които старателно сѫ се запазили отъ слънчевото огрѣване.
По цѣлото било до Демиръ Капия циркуснитѣ фиридки се редятъ една до друга, като се отдѣлятъ съ
остри назѫбени прѣгради. Въ голѣмия циркусъ на
сѣверозападната часть на Ливадето се намира продълговато е-ро Ливадица. То е подпрѣно съ моренни
отложения на височина по-вече отъ 2 метра. Подъ
езерото рѣчното корито намѣста е изгладено съ посока на долината.
Слѣдъ Ливадски циркусъ къмъ югъ слѣдватъ
още два, а подиръ тѣхъ иде голѣмиятъ Пирибеговъ
циркусъ. Той е обърнатъ къмъ сѣвероизтокъ.
Едва слѣдъ Пирибегъ започва сѫщинското разклонение на Шаръ. Тя е широка и дълбоко врѣзана
отъ долинитѣ на голѣми и пълноводни Вардарски
и Дрински притоци. Простира се отъ Пири Бегъ до
Враца на югъ. Широки циркусни гнѣзда образуватъ
началнитѣ притоци на Лепенецъ, Теарска, Тетовска
и Призренска Бистрици, на Боговинска рѣка, на Горанска рѣка и на Люма.
Билото на Езерецъ започва южно слѣдъ седловината подъ Пири Бегъ. Сѣверозападно подъ този
върхъ, който е по-високъ отъ Люботрънъ и понася
2550 м. височина, се открива обширниятъ циркусъ,
отъ дѣто излизатъ нѣколко начални притоци на Лепенишката долина. Той се състои отъ три половини.
Въ първата — дѣсната страна, сѫ
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наредени едно подъ друго три е-рца. Тѣхнитѣ
прѣгради се състоятъ отъ високи напрѣчни моренни
(отложения) валове. Втората часть нѣма е-ра. Третата часть е отдѣлена чрѣзъ тѣсна зѫбата стѣна. Циркусътъ е дълбокъ и дъното му прѣзъ цѣлото лѣто
почти е заето отъ голѣма снѣжна прѣспа.
Сѫщинското си начало долината на Лепенецъ
води отъ циркуситѣ подъ Чаушица. Това е най-високиятъ дѣлъ на Шаръ планина. Състои се отъ гранитни чукари, сѣверозападно отъ които съ голѣми
стръмнини падатъ циркуснитѣ стѣни. Циркусътъ е
обширенъ и въ него се крие едно отъ най-голѣмитѣ
Шарски езера. Има яйцевидна форма и е оградено отъ всички страни съ сипейни едри материяли.
Коритището е задълбано въ основната скала. Подъ
езерото долината има хубава коритна форма съ значителна ширина и почти скалиста.
Отъ лѣво на този голѣмъ циркусъ има още
единъ, който може да се земе като малъкъ засебенъ
дѣлъ отъ първия. Той се отдѣля отъ циркуситѣ на
Призренска бистрица чрѣзъ низко било, което слиза на седловината Прѣвалецъ. Цѣлиятъ този ридъ е
осѣянъ съ едри моренни материяли, които слизатъ
дори и по самата седловина.
Още по-наюгъ билото на планината, отивайки къмъ важния хидрографски пуктъ Крива Шия,
прави една характерна завивка къмъ западъ. По този
начинъ то обхваща въ видъ на полукрѫгъ изворната
область на Призренска Бистрица. По тази часть на
планината се редятъ дѣловетѣ Бистрица, Шеличъ
и Кобилица. Планинскитѣ материяли отначало сѫ
кристалнни шифери, които къмъ югъ се смѣнятъ съ
мрямори. Поради това и горнището на Шеличъ и
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Кобилица е тъй каменито, изострено и
назѫбено. Сѣверната часть на билото, която спада въ
Бистричния басейнъ, е оградена съ цѣла редица отъ
малки и голѣми циркуси. Повечето отъ тѣхъ се сбиратъ въ Любиненската долина, а западно отъ Кобилица спадатъ въ долината на Манастирица. Въ първитѣ
циркуси има малки езерца, а въ Манастирички (или
Струженски) има само търсища (запълнени коритища). Характерна е коритната форма на Любиня. По
тѣзи мѣста сѫ отложени и изобилни моренни материяли.
По всѣка вѣроятность и по западнитѣ високопланински части, които спадатъ въ басейна на р. Люма,
ще да има ледникови слѣди, обаче поради голѣмитѣ
трудности на пѫтуване по тѣзи мѣста и до днесъ не сѫ
констатирани тѣзи факти на самото мѣсто.
Отъ вѫзела Крива Шия билото на Шаръ се
протяга на югъ до най-високия върхъ на изворната
область на Тетовска Бистрица. И тази височина е характерна, тъй като отъ нея, по посока на горната часть
на Тетовската долина, се изтѣга голѣмъ рѫтъ, който
съперничи по височина и ширина съ централната
часть и носи името Пашина. Вѫзелниятъ пунктъ на
Пашина и Баба Хасаница — така се нарича централната часть на Шаръ надъ селището Боговци—се казва
Зенделъ Бегъ. Неговата височина надминава 2500 метра. Въ Зенделъ Бегъ се събиратъ началнитѣ долини
на Тетовска Бистрица и р. Боговинъ, притокъ на Вардаръ. Като се започне отъ Чаушица, дѣто е изворището на Глогската рѣка и Теарска Бистрица, и се дойде
до Зенделъ Бегъ, източната страна на обширното това
Шарско било носи сѫщо ясни бѣлѣзи на ледникова
ерозия.
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Циркуситѣ на Глогската рѣка сѫ. между Езерецъ и Чаушица. Дѣсниятъ отъ двата циркуса е поголѣмъ и долината, която започва отъ него има поголѣмо изобилие отъ ледникови материяли. Подъ
самия циркусъ тя има коритна форма съ моренни
отложения, а по-долѣ коритото е запълнено съ изобилно количество рѣчно-ледникови наноси, по които и до днесъ се извършва течението на рѣчнитѣ
води. На 2000 м. височина рѣката се е закопала въ
рѣчно-ледниковитѣ наноси и образува доста високи
тераси. Въ дѣсния циркусъ има 2 езерца. Първото е
въ основата на циркуса, заградено съ напрѣченъ морененъ валъ до 12 м. високъ. Въ този циркусъ има
характерна циркусна тераса, на която, 100 м. надъ
първото езеро, се е отстояло и второто езерце. То
е вдълбано въ основнитѣ скали и не е оградено съ
морененъ прагъ. Лѣвиятъ циркусъ крие три малки
езерца. Надъ тѣхъ една надлъжна моренна тераса е
оградила още едно коритище, което въ послѣдствие
е запълнено и се е обърнало въ езерно търсище.
Подъ езерното ниво, що понася 2200 метра, настава
стръмнина, която се явява като коритенъ дълбей на
лѣвата начална долина на Глогската рѣка.
Теарска Бистрица води началото си отъ обширна циркусна область. Послѣднитѣ сѫ наредени
въ три групи. Първиятъ спада на югоизтокъ отъ Чаушица. Той е значително високъ и напрѣчни моренни валове сѫ заприщили неговото дъно, та сѫ дали
мѣсто на малки барища. Главната група отъ циркуси
спада между Чаушица и Бистрица. Тѣ сѫ задълбани
въ кристалинни шифери. Циркусната основа тукъ е
2000 м. и е заета отъ обширно лива-
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дище, което се е образувало на мѣстото на запълнено езеро. Цѣлото землище изобилствува съ моренни
материяли. На около 100 метра се подига циркусна
тераса, която се състои отъ изгладени основни материяли. Въ самата планинска снага на терасата сѫ
задълбани коритищата на двѣ малки езерца. Тѣ сѫ
оградени съ основни скали. Още по-надѣсно е трета
група отъ циркуси. Тѣ сѫ въ мѣстностьта Невѣстинъ
Камъкъ. Това сѫ незначителни скални фиридки, отъ
дѣто излизатъ малкитѣ начални приточета на Теарска Бистрица.
Най-дълбоко въ снагата на Шаръ се врѣзва
долината на Тетовска Бистрица. Отначало тя е
тѣсна, но навѫтрѣ въ планината се разширява. Околовръсть откъмъ западъ тя е оградена съ високото централно било, а откъмъ изтокъ съ едно сѫщо
тъй високо било, което излиза отъ Зенделъ Бегъ на
сѣвероизтокъ. Източната ограда на долината, по издадената и висока крайна часть, може да се нарѣче
Пашина. Както главната изходна часть на долината,
така и малкитѣ странични долинки иматъ началото
си въ циркусни гнѣзда, които опасвать високия долиненъ дѣлъ отъ всички страни.
По централното било на Шаръ, отъ Шеличъ
прѣзъ Кобилица, Крива Шия, Баба Хасаница до
Зенделъ Бегъ, се реди цѣлъ нанизъ циркуси. Такива
опасвать и двѣтѣ страни на Пашински рѫтъ.
Подъ Шеличъ сѫ малкитѣ циркусни гнѣзда
на Бродецката рѣка. Тѣ носятъ имената Сердарица
и Дойранъ. Още по-назападъ слѣдватъ типичнитѣ
циркуси на Вешалската рѣка. Тѣ сѫ подъ билото Кобилица. Това сѫ двата циркуса, извѣетни подъ името Кари Николица. Въ всѣки има по едно езерце.
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Въ сѫщински Кариниколички циркусъ,
отдѣто води началото си р. Кари Николица (влива се въ Тетовска Бистрица подъ с. Вешалъ), е поголѣмото е-ро, наричано още Гьолъ Кари Николица. То е на 2200 м. височина. Оградено е съ езеренъ
прагъ отъ основни скали, който прагъ впослѣдствие
е врѣзанъ отъ изтичащата се вода до 2 м., а това е
станало причина да се намали обема и дълбочината му. При липса на голѣми снѣжни прѣспи, подхранва се съ вода отъ езерото на съсѣдния циркусъ,
чиято основа е съ 150 м. по-висока отъ тая на Гьола.
Освѣнъ мореннитѣ материяли, отложени по дъната
имъ, типиченъ при тѣзи съсѣдни циркуси е надлъжниятъ морененъ валъ, който заема голѣма часть отъ
билото на прѣградата между тѣхъ. Не много подъ
циркусната область долината навлиза въ варовитъ
теренъ и рѣчната водз пропада въ единъ поноръ,
който е на самия контактъ между кристалиннитѣ
шифери и варовика. Слѣдъ като се измине варовития теренъ подземно, рѣката излиза отново въ видъ
на голѣми карстови извори. Подъ тѣзи извори долината получава отново нормалния си видъ и по нея
на нѣколко мѣста се отбѣлѣзватъ рѣчно-ледникови
отложения.
Както споменахъ, централното било на Шаръ,
отъ Крива шия до Зенделъ Бегъ, носи името Баба Хасаница. То е високо, съ стръмни скални отсѣци къмъ
долината на Тетовска Бистрица, а къмъ областьта
Гора (въ Люмски басейнъ) се спуща благо. Почти по
цѣлото си протежение бистричината страна на тази
планинска часть е изрѣзана отъ циркусни форми.
Най-голѣмъ отъ тѣзи циркуси е този, който спада
подъ високия върхь Баба Хасаница. Отъ тамъ
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слиза и едноимена долина. Циркусътъ е обърнатъ
на сѣверъ, ограденъ съ каменити стѣни. На височина 2100 м. се намира малко езерце, нѣколко метра
надъ него има още единъ езеренъ басейнъ, ограденъ
съ моренни материяли и запълненъ, така че сега е
обърнатъ въ търсище. Всичко това е основата на циркуса. На около 200 метра надъ тази основа се очертава циркусната тераса, въ която има още едно езерце.
Изходътъ на циркуса става съ една стръмнина до 150
м, и веднага отъ този дълбей започва долинното корито. То е широко, слабо наклонено и осѣяно съ моренни материяли. Подъ коритната часть долината
навлиза въ тѣснина. Послѣдната свършва надъ една
дълга и доста широка тераса на Тетовска Бистрица,
върху която се редятъ селата Вейци и Бозовци.
Началната часть на Тетовска Бистрица е въ
Зенделъ Бегъ. Въ този дѣлъ на планината е и найвисокиятъ едноименъ върхъ, който понася до 2550
м. На 350 м. подъ върха къмъ сѣвероизтокъ се открива обширенъ циркусъ. Отъ тамъ води началото си и широката Бистришка долина. Основата на
циркуса е осѣяна съ моренни материяли, между които се очертаватъ басейнитѣ на двѣ запълнени е-ра.
Около 100 м. надъ циркусната основа околовръсть
се отбѣлѣзва голѣма циркусна тераса. Въ задната си
часть тя е силно задълбана и тамъ сѫ се отстояли
езерни паничища въ основната скала. Въ този терасовъ циркусъ има 2 малки е-ца, отъ които горното е
окрѫжено съ благи и обливадени огради. Малко погорѣ, отъ дѣсно на горния циркусъ, има още едно
езерно паничище. Това е най високото езерно корито въ този дѣлъ на планината. Циркуснигѣ води, събрани въ най-долната часть, падатъ отъ
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стръмния коритенъ дълбей като водопадъ и навлизатъ въ коритната часть на долината. Послѣдната е
покрита на много мѣста съ моренни отложения и
се продължава дори до бачията, която лежи на 2050
м. Още по-долѣ има и голѣмо количество рѣчноледникови отложения.
Пашински рѫтъ огражда високата долина
откъмъ изтокъ. По продължение на цѣлата висока
билна часть на този рѫтъ, като се започне отъ найизточната и се свърши до Зелделъ-Бегскитѣ отсѣци,
сѫ наредени малки и голѣми циркусни задълбавания. Най-крайната часть се заема отъ циркуса Бабинъ гробъ, водитѣ на който слизатъ срѣщу с. Вешалъ.
Източната му половина е задълбана въ варовикъ, а
западната въ кристалинни шифери. Циркусната основа понася 2240 м. височина, а стѣнитѣ му иматъ
височина отъ около 180 метра.
Между Пашина и Зенделъ Бегъ се редятъ
Карабаирскитѣ дребни циркусчета.
Послѣднитѣ ледникови високопланински
форми се редятъ по високитѣ долинни региони на
Беговинската долина. Въ изворната область на Беговинска рѣка залѣдяването е било сѫщо силно развито. Голѣмиятъ Боговински циркусъ е на 2280 м. височина. Неговата най-низка часть е заета отъ доста
голѣмото Бѣло езеро. Прѣднята му часть е оградена
съ морененъ валъ до 15 м. високъ. Малко по-горѣ, въ
сѫщи циркусъ, има още три малки езерни корита,
обърнати въ търсища. На 2000 м. височина, въ коритната часть на долината, дѣто спадатъ и водитѣ на
други малки циркусни длъбнатини отъ Кара Баиръ
и дѣто има изобилни моренни отложения, се е отстояло най-голѣмото.
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Шарско е-ро. То има посока на долината и при все
че горнята му часть е запълнена, пакъ си е запапазило продълговатата форма. Макаръ и да спада водата
му прѣзъ лѣтото до 1/2 метъръ, езерото не прѣсѫхва
и не се намалява, понеже има значителна дълбочина. Подъ езерото коритната форма се продължава
още малко, а слѣдъ това рѣката навлиза въ утѣснена
долина. Въ тази часть отъ лѣво иде притокъ Смрика,
който има началото си източно отъ Зенделъ Бегъ,
отъ циркуса подъ височината Турчинъ. Отъ другата страна, отъ дѣсно, идатъ сѫщо малки поточета,
водящи началото си отъ дребнитѣ циркусчета по
високитѣ региони на Казана, което било заема протежението отъ в. Зенделъ Бегъ до Врацата.
4. Корабъ планина. Слѣдъ голѣмото понижение на шарското било при прохода Враца — между
Беговинска и Люмска долини — планината, запазвайки намаленитѣ си височини, се простира на югъ
и прѣминава въ голѣмия лабиринтъ отъ хълмиста
земя, който обема цѣлата Яма-Бистра планина заедно съ възвишенията между Радика и Мавровско
поле. Отъ Влаиница — между изворната область и
Вардаръ и Мавровското поле — съ този характеръ
планината се отбива и на западъ, и обема цѣлата
изворна часть на Радика. Отъ тамъ на югъ, между долинитѣ на Радика и Черни Дринъ планината
изеднажъ получава инпозантенъ алпийски видъ.
Сѣверната висока часть на този планински дѣлъ
носи името Корабъ. Въ орографско отношение Корабъ прави едно цѣло съ Шаръ планина, обаче по
съставъ, по скаленъ материялъ, тѣ се различаватъ
доста силно. Главната маса на Корабъ се състои отъ
тънкошистозни скали
117

— филити. Намѣсти тѣ сѫ покрити, или прѣсѣчени
съ мрямори, които по-мѫчно се подаватъ на разрушение, а при разрушението имъ се получаватъ съвсѣмъ заострени форми. По тѣзи мѣста планината е запазила и по-голѣмитѣ си височини, а
това сѫ частитѣ, които спадатъ между долинитѣ на
Жужница, откъмъ страната на Радика и долинитѣ
на Велешица и Пишкопия — откъмъ страната на
Дринъ. Тукъ планината има чисто алпийски видъ и
по назѫбеното й било се издигатъ непристѫпнитѣ
скални пирамиди Малки и Голѣми Корабъ. На югъ
Корабъ планина се понижава и свършва при сливката на Радика въ Дринъ. Тамъ тя носи името Кърчинъ. Височината на Голѣми Корабъ е по-вече отъ
2700 метра. Алпийскиятъ регионъ на планината започва отъ 2200 метра височина.
Ледниковитѣ форми и ледниковитѣ слѣди могатъ да се видятъ добрѣ въ централната висока часть
на Корабъ. По източната и по западната страна на
централното било, а сѫщо по первазитѣ на нѣкои
странични долини има силно развитие на циркусната форма. Нѣкѫдѣ даже тази форма е по-силно
развита и по-добрѣ запазена отколкото въ Шаръ. Типични сѫ циркуситѣ, които се откриватъ въ горнитѣ
части на Жужничката долина и на дѣсния й притокъ Танушани, а откъмъ западна страна тѣзи, които
се откриватъ срѣщу долината на Велешица. Това сѫ
циркуситѣ Юткаларъ, Проходи и Пройфелъ.
Изворната область на Велешица носи името
Проходи. Сама по себе си, цѣлата тази изворна область прѣдставя едно грамадно задълбаване между
Мали и Голѣми Корабъ. Това е единъ общъ цир-
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кусъ подъ сѣдловината между двата върха. Отдѣсно
и отлѣво по циркусната тераса се редятъ добрѣ
запазенитѣ високи циркуси на Мали и Голѣми Корабъ. Отъ дѣсната страна на долината се пада изградениятъ отъ мрямори Голѣмъ Корабъ, а отъ лѣвата
е филитната снага на Мали Корабъ. Ледниковитѣ
слѣди и по двѣтѣ страни се изразяватъ въ високитѣ
циркусни форми. Въ Голѣми Корабъ тѣ сѫ по-добрѣ
запазени, отколкото подъ Малки Корабъ, дѣто лесно ронливитѣ филити се подаватъ на бързо деформиране.
Високиятъ регионъ на Голѣми Корабъ е съвсѣмъ
гола, най-разнообразно напукана и поцѣпена мраморна скала. По нея не се забѣлѣзватъ слѣдитѣ на
никаква вегетация. Огвѣсии спускове къмъ ю-западъ даватъ началото на два сѫсѣдни циркуси. На 2400
м. тѣ сѫ оградени съ голѣми напрѣчни валове отъ
едри моренни блокове. Още по-надолѣ се започва
ледниковото лѣгло, което на извѣстно отстояние
подъ двата циркуса става общо. Тамъ то получава
коритна форма съ типични моренни надлъжни валове. Освѣнъ страничнитѣ, ясно личатъ срѣднитѣ
морени, между които има и блокове до 3—4 м. височина и ширина. Отъ лѣво подъ Малки Корабъ,
въ филитнитѣ скални материяли, сѫ останалитѣ
високи циркуси. Тѣ се опиратъ гърбомъ о циркуса Пройфелъ, който е въ началото на Жужница.
Всички сѫ силно деформирани и отъ глациалнитѣ
форми се разпознаватъ само главнитѣ контури на
циркуситѣ, стѫпалното корито и мореннитѣ отложения. Водитѣ на многобройнитѣ снѣжни прѣспи
отъ циркуситѣ се губи подъ надробенитѣ филитни
материяли и едва къмъ 2000 м. височина отъ тѣхъ
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се съставя доста многоводната р. Велешица. Въ тази
область долината има чисто коритна форма. Още
по-надолѣ,съ наставане храсталачния регионъ, тя се
задълбава силно и добива изгледъ на тѣсна клисура1).
Източно оть Мали Корабъ, къмъ порѣчието
на Радика се е закопалъ дълбокиятъ циркусъ Пройфелъ, а съсѣдно на него отъ дѣсно е циркусътъ
Юткаларъ. Отъ първи води началото си долината на Жужница, а отъ втори — нейниятъ доленъ
притокъ Танушница. И двата циркуса сѫ обърнати
къмъ сѣвероизтокъ и слѣдъ това долинитѣ имъ зематъ източна посока. Циркусътъ Юткаларъ има отъ
лѣвата си страна в. Малки Корабъ, а отъ дѣсно —
в. Лакете Джепетъ. И двата циркуса сѫ въ филитни скали, между които има и варовити прослойки.
Такава мраморна стѣна заема прѣградното мѣсто
между двата циркуса. Лѣдниковитѣ бѣлѣзи, покрай
циркуснитѣ форми, тукъ сѫ прѣдставени съ моренни отложения, съ каквито сѫ прѣградени изсѫхнали
или запълнени езерни басейни и съ стѫпалниятъ
надлъженъ профилъ на горната часть на долината
и на циркуситѣ.
Въ циркуса Юткаларъ на 2100 м. се отбѣлѣзва
първото голѣмо разширение, което може де се земе
и за негова основа. Тукъ има голѣмъ езеренъ басейнъ, запълненъ и обърнатъ въ търсище. Пролѣтно
врѣме цѣль се запълня съ вода и носи името Югкаларски Гьолъ. Освѣнъ напрѣчния морененъ валъ,
който огражда езерния басейнъ, има и надлъжни
морени, особно по лѣвата страна.
1
Люма.
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Долината на Велешнца се счита като граница между Дебъръ и

На около 100 м. отъ основата на циркуситѣ се
издига циркусната тераса. По нея има малки длъбнатини, по-вече оградени съ моренни груби материали. Нѣкои отъ тераснитѣ разширения сѫ обърнати
въ запълнени и обливадени повърхнини.
5. Салакова-Караджица планина. Тази е четвърта висока планинска група въ българткитѣ земи.
Тя обхваща цѣлото пространство между Скопско
и Прилѣпско полета и между тѣсната долина на р.
Треска и коритото на р. Бабуна. Въ по-голѣмата си
часть тя е изградена отъ стари и палеозаични кристалинни шифери, между които има и голѣми партии отъ гнайси. Отъ кристалиннитѣ шифери голѣмъ
дѣлъ заематъ мряморитѣ. Като се земе отъ билото,
чието главно разпространение има сѣверъ-южна
посока, по типични форми и съставъ планината
може да се подраздѣли на два дѣла: източна, дѣто
прѣобладаватъ гнайситѣ и кристалиннитѣ шифери (главно филити) и западна, дѣто прѣобладаватъ
старитѣ и палеозични варовици. Дълбоки долини
разсичатъ изсточната маса на отдѣлни рѫтове, всѣки
отъ които има началото си въ централното било. Западната часть, напротивъ, е слабо разчленена. Отъ
главното било на западъ се шири обширно плато
съ всички характерни признаци на една силно окарстена повърхнина. Цѣлата планинска група нѣма
едно общо име. Огдѣлни наименования имать, както единичнитѣ рѫтове между голѣмитѣ източни долини, така и централното най-високо било, а сѫщо
и западната платовидна и слабо разчленена половина. По двѣтѣ, най високи и съ най-голѣмо разпространение, части ще трѣбва да се означава и цѣлата
планинска група. Централната
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най-висока часть, дѣто е главното вододѣлно било,
носи името Салакова планина, а западната половина,
заедно съ голѣмото планинско варовито плато, носи
името Караджица планина. Така че цѣлата планинска група ще трѣбва да се означи съ името СалаковаКараджица планина. Чрѣзъ Порополскитѣ високи
хълмове, които опиратъ около най-сѣверната часть
на Прилѣпското поле, тази планина се свързва чрѣзъ
тѣсни ридове отъ една страна съ Крушевската, а отъ
друга страна съ Бабуна планина.
Като се започне отъ селото Черни връхъ, въ
горнята часть отъ долината на Маркова рѣка, билото
на Салкова-Караджица, държейки срѣдня височина
надъ 2300 м., се разтяга на югъ на едно протежение
по-вече отъ 10 км.; и западната платовидна часть държи сѫщо такова разпространение, при ширина отъ 5
км., съ срѣдня височина отъ 2000 метра. Най-високиятъ пунктъ на централното било спада въ южната му
часть и носи името Солунска глава съ 2530 м. височина. Отъ едната си страна този високъ купенъ се именува Якупица, а откъмъ изтокъ носи името Бегова.
Както бѣше при Шарската планина, така е и
при Салакова-Караджица. Ледниковитѣ форми и
тукъ нѣматъ онази грандиозность и величавость,
каквито сѫ Рило-Родопскитѣ и Пиринскитѣ. При
послѣднитѣ планини, както вече споменахъ, високитѣ
региони сѫ изградени отъ масивни скали, които даватъ и особени скулптурни форми. Варовититѣ маси
на Салакова-Караджица не сѫ могли да устоятъ
на извѣтрителнитѣ процеси на послѣледниковото
врѣме, а това е станало причина, отъ една страна да
бѫдатъ отстранени мореннитѣ материали, а отъ друга
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страна да бѫдатъ деформирани и самитѣ циркусни и коритни части на долинитѣ. Това, което отъ
тѣзи форми се е запазило, се дължи на едно обстоятелство, а то е, че тъкмо по циркусното ниво
на сѣвероизточнитѣ части на високото било става
смѣната на вировититѣ маси съ филитни и гнайсови материяли. Варовитото било, което на западъ
се разширява въ широко плато, се спуща стръмно
къмъ изт. с-източнитѣ планински разклонения и по
този начинъ то образува висока 3—400 м. стѣна, въ
която сѫ се задълбали циркуснитѣ гнѣзда.
Циркуситѣ въ Салакова-Караджица се редятъ
въ началнитѣ високи долини на Алдинецъ и Маркова рѣка. Началнитѣ три крака на Алдинецъ излизатъ отъ три циркуса. Тѣ заематъ мѣстото между
в. Солунска Глава и Убово. Двата дѣсни циркуса сѫ
обърнати къмъ сѣверъ и изпълнятъ доста обширни
протежения. Дъната имъ сѫ запълнени съ надробени материяли, покрити съ хубава паша и само при
топене на снѣговетѣ се запълватъ съ вода, та образуватъ обширни блата. Източнитѣ части на циркуситѣ
се състоятъ отъ кристалинни шифери и само по тѣхъ
се свличатъ прѣзъ лѣтната доба бистри вадички, които се загубватъ въ циркусното дъно. Западниятъ
циркусъ носи името Салаковски; сѫщото име носи
и рѣкичката, що потича отъ него. Той е дълбокъ и
съ високи варовити огради. Циркусната основа е заета отъ малко езерце, оградено отпрѣдъ съ моренни
материяли, а отъ страни отвсѣкѫдѣ до воднитѣ повърхнини слизатъ сипеи отъ надробени скали. Подъ
Салаковски и Убовски циркуси, слѣдъ малки коритни дълбеи, започватъ доста добрѣ изработенитѣ коритни форми на долинитѣ.
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Най-сѣверниятъ циркусъ е на Маркова рѣка.
Той заема мѣстото между Черни връхъ и върха Пепелакъ. Открить е къмъ сѣвероизтокъ. Стръмни варовити откоси образуватъ циркуснитѣ стѣни. Както
при циркуситѣ на Алдинецъ и тукъ основата има
надморска височина близо 2000 метра. Двѣ малки
езерца заематъ циркусната основа. Коритната часть
на Маркова долина не е симетрично развита, понеже смѣната на скалитѣ става тъкмо тукъ. Западнитѣ
коритни стѣни сѫ по-стръмни отъ източнитѣ.
Освѣнъ отъ циркуснитѣ области, неголѣмитѣ
ледени рѣки по тази планина сѫ заемали своята подхрана и отъ обширното варовиково плато, западно
отъ билото. Редица типични сѣдловини, тъкмо задъ
циркуситѣ, сѫ биле проводници на голѣмитѣ фирнови полета, каквито е прѣдставяло отъ себе си горнището на Караджица. Фирновата ерозивна работа
по тѣзи мѣста, обаче, се изразява въ образуване на
хубави високопланински валози.
6. Баба планина. Високата часть отъ обширната планинска маса, която изпълва пространството
между Битолско поле и Сарѫ-Гьолската низина на
изтокъ и депресиитѣ на Прѣспа и Костуръ на западъ, се нарича Баба планина. Тя се простира на
сѣверъ до долината на Братинъ Долъ и Доленската котловина, като се съединява съ Бигла планина
чрѣзъ Гяватската седловина, на югъ се протяга до
Песодерската седловина (дѣто е прочутия Песодерски проходъ), а откъмъ изтокъ и западъ тѣсно се
огражда отъ Битолската и Прѣспанска депресии.
Общата посока на този високъ планински масивъ е
сѣв.-сѣверозападъ—югъ югоизтокъ. Сама по себе

124

IV. Перистерски дѣлъ отъ Битолска Баба планина.

Баба планина сѫщо може да се подѣли на два
дѣла: сѣверенъ по-високъ и юженъ по-низъкъ. По
най-високиятъ върхъ, сѣверниятъ дѣлъ носи името
Перистеръ. Перистерскиятъ дѣлъ на Баба планина е
широка планинска маса, съставена отъ стари кри-

сталинни шифери, прорѣзани отъ гранитни ерупции. Разрушенията и отнасянията по тази планина
не сѫ напрѣднали до такава степень, както е при
Рила и Пиринъ, дѣто отъ обширнитѣ горнища на
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тралнитѣ високи дѣлове не сѫ се запазили широки
платовидни гьрбища, а всичко е разрушено и отнесено така, че по тѣзи мѣста сега сѫ останали тѣсни,
високи и назѫбени вододѣлни била. Перистерскиятъ дѣлъ на Баба е по-слабо разчлененъ; неговото
горнище прѣдставя по-широко гърбище съ обширни алпийски пасища. Не особено дълбоки долини
го прѣсичатъ. Отъ рѣчната ерозивна работа по този
дѣлъ най-силно се отбѣлѣзва ерозията прѣзъ ледения периодъ и по-послѣ. Макаръ и по не особно
голѣми разпространения и тукъ ледниковата ерозия е оставила своитѣ слѣди.
Ледниковата ерозия по Перистерския дѣлъ
на Баба е запазена най-добрѣ по сѣвероизточнитѣ
отсѣци на най-високото перистерско било Грива.
Подъ тѣзи отсѣци се намиратъ горнитѣ части на
тритѣ начални долини на р. Драгоръ. Тази рѣка минава прѣзъ Битоля и носи горното име отъ с. Нижо
поле надолѣ. Началнитѣ долини на Драгоръ сѫ Шапаница, Лака и Червена. Началата и на тритѣ долини съставятъ обширни циркуси, открити къмъ с. с.
изтокъ. Южнитѣ и западни стѣни на циркуситѣ сѫ
почти отвѣсни, закопани въ гнайсови материяли.
Най-дѣсниятъ циркусъ се казва Шапонски.
Той има близо 400—500 м. прѣчникъ. Дъното му е
покрито съ надробени материяли, прѣдъ които, на
изхода на циркуса, се е отложила напрѣчна морена.
Послѣднята образува плитъкъ езеренъ басейнъ, който прѣзъ зимата се пълни съ изобилна вода, прѣзъ
лѣтото, обаче, прѣсѫхва и се обръща въ търсище,
отъ което прѣзъ мореннигѣ материали все още се
отцѣждатъ води за рѣка Шапоница.
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Прѣзъ дъждовнитѣ лѣта езерцето задържа вода
прѣзъ цѣлата година. Срѣдниятъ циркусъ е въ началото на Лака. Откъмъ сѣверозападъ той се огражда
отъ спусковетѣ на Дебели рѫтъ, който, отдѣляйки
се отъ централното било къмъ сѣвероизтокъ, заема цѣлото пространство между долината на Лака и
Червена. Циркусътъ Лака не е голѣмъ, обаче характерно стръмни и добрѣ уформени сѫ западната му
и южна огради, които като че сѫ засѣчени въ алпийското било Грива. Основата на циркуса е заета отъ
езерце съ размѣри до 200 м. дължина и 80—100 м.
ширина. Това е Голѣмото езеро. Коритото му е заприщено чрѣзъ напрѣченъ морененъ валъ. Изтичането на водата става изподъ мореннитѣ материяли.
Тъй като по-голѣмата часгь отъ подхраната си то
получава отъ снѣжнитѣ прѣспи въ циркуса, прѣзъ
лѣтото, когато прѣспитѣ се разтопятъ, водата му се
понижава до 2 метра отъ високото ниво.
Началото на Червена рѣка се започва отъ два
малки циркуса. Отъ лѣво на тѣзи циркуси се издига
пирамидата на Перистеръ, а отъ дѣсно се ограждатъ отъ Дебели рѫтъ. Циркуситѣ сѫ малки, наредени
едно подъ друго и напомнятъ този на Шипоница.
Въ дъното на по-низкия се намира Малкото езеро.
Рармѣритѣ му сѫ на половина на Голѣмото езеро.
Подъ циркуситѣ настава едно силно падание
на долинитѣ и отъ тамъ надолѣ по протежение на
1—2 км. почти всичкитѣ начални Драгорски долини
иматъ коритна форма. Подъ мореннитѣ материяли
въ коритната часть наставатъ стѫпаловидни падения
и слѣдъ това се започватъ стѣснявания. Тѣзи бѣ-
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лѣзи сѫ несъмненъ доказъ за ледниковото произхождение на всокитѣ долинни части. Освѣнъ тѣхъ,
обаче, има и по-низки наслоения, напр. тѣзи при с.
Нижополе, които иматъ тѣсна връзка съ заледяването. Наистина, тѣхното произхождение се отдава на
водитѣ на Драгоръ, — значи тѣ иматъ рѣченъ произходъ, — но първично тѣ сѫ носени отъ ледиицитѣ,
били сѫ значи моренни материяли.
Срѣдната височина на Перистерскитѣ циркуси понася до 2200—2250 метра. Ледницитѣ, които сѫ слизали отъ тѣзи циркуси, сѫ имали до 1—2
км. дължина — на такова разтояние отъ циркуса е
слизала ледената рѣка. Коритниятъ дълбей е близо
отъ 150 м. височина — тази е значи и височината на
снѣжната линия прѣзъ врѣме на заледяването.
Заледяването на Перистеръ е оказало влияние
за промѣната на повърхнитѣ форми и по сѣвернитѣ
по-низки части на планината. Макаръ циркуснитѣ
форми, тукъ и да не сѫ развити, обаче ледниковорѣчнитѣ наслоения заематъ доста обширенъ поясъ
въ подножието на планината между селата Магарево, Цапари и Кажани. А това сѫ материяли, донесени отъ Перистерскитѣ притоци на Шемница.
Такива ледниково-рѣчни материяли има и по низката седловина Прѣвалецъ, между Доленското поле
и Братинъ Долъ отъ изтокъ. Тѣзи материяли сѫ играли твърдѣ значителна роля за морфологията на
Доленската низина, която по-рано е била часть отъ
Драгоръ и Братинъ Долъ, но впослѣдствие се отбива
къмъ с. Свинище и образува обща долина съ Шемница.
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Заключителни думи.

На пръвъ погледъ земната повърхнина, като
се изключи поселениятъ и обитаващъ по нея органиченъ свѣтъ, ни се струва да е мъртво нѣщо. Като
се започве отъ голѣмитѣ земни форми — каквито
сѫ океанскитѣ коритища и континенталнитѣ блокове, по които се отбѣлѣзватъ сѫщо едри и дребни
позитивни и негативни форми, та се свърши съ найдребнитѣ скални ровинки и неравности — всичко
това ни се струва като да е създадено така, като да
е било дадено въ това си състояние, както днесъ изпъква прѣдъ нашитѣ очи. Разновидната смѣсица
и съчетания на малки и голѣми земно-повърхни
форми образуватъ по-голѣми картини отъ тази повърхнина, които въ тѣхната съвокупность ние означаваме като земни картини, земни пейзажи или
ландшафти. Като се разгледватъ такива ландшафти
не отъ гледището на изкуството, а отъ чисто геоморфологично гледище, трѣбва по строго методиченъ
редъ да се анализира тѣхната поява, тѣхно минало
и образуването имъ. Земноповърхнитѣ форми сѫ
резултатъ на сили отъ двѣ естества, чиито полесражение е най-горната часть на земната кора, която се
означава още по ясно съ израза земенъ епидермисъ. Едната отъ тѣзи сили има произхода и мѣстото
си въ земната вѫтрѣшность, а другата се развива въ
атмосферата, чрѣзъ посрѣдството на слънчевата топлина енергия. Агентитѣ на тѣзи двѣ сили
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Природна скулптура.
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V. Папазгьолски и съсѣднитѣ нему циркуси. Мѣрка 1:50,000.
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се срѣщатъ на земния епидермисъ, тамъ е тѣхно полесражение. Като резултатъ на тази непрѣстанна борба се явяватъ характернитѣ и вѣчно промѣняващитѣ
се земноповърхни форми.
Изложеното зъ тази книжка съставя едно
съвсѣмъ малко кѫтче отъ живота и творбата на така
нарѣчената „мрътва” природа. Това сѫ агентитѣ,
силитѣ, които иматъ козмиченъ произходъ и които дѣйствуватъ непрѣстанно и по особни прояви, за да творятъ по съвсѣмъ миренъ или пъкъ по
катастрофаленъ начинъ скулптурнитѣ форми на
високопланинскитѣ региони. Отъ изложното се
вижда какъ всички агенти и сили сѫ подведени на
строга закономѣрность и какъ, нагледъ противнитѣ
процеси, се обясняватъ пакъ по силата на сѫщата
закономѣрность. Процеситѣ, които се явяватъ като
резултатъ на външнитѣ агенти и сили, дѣйствуватъ
непрѣкѫснато. Бавно ли, или катастрофално се развиватъ тѣзи процеси, тѣ сѫ подчинени на сѫшата
закономѣрность. Крайниятъ резултатъ на процеситѣ
на разрушението и отнасянето е постепенно и окончателно унищожение на планинскитѣ височини и
масиви. За насъ е важно, че ние можемъ да наблюдаваме пѫтя на разрушението. Сѫщо ние можемъ
да четемъ или да дешифруваме този пѫть на разрушение, както и процеситѣ, които сѫ ставали прѣди
нашитѣ врѣмена като послѣдица на сѫщото разрушение. Особено ясно се изтъкватъ тѣзи процеси във
високитѣ планински региони, дѣто тѣ се отпечатватъ въ твърдѣ типични земноповърхни скулптурни
форми. Безчисленитѣ бръчки, хилядитѣ скални ровини, типичнитѣ скални разрушения, обширнитѣ
плазни и гирланди отъ надробени скални
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материяли, голѣмитѣ и своеформенни разширения
на долиннитѣ начала, свойственитѣ само за тѣзи региони коритни долини, разнообразието въ формитѣ
на планинскитѣ върхове, гребени и зѫбери — всичко това прѣдава особенъ индивидуалитетъ на всѣка
планинска единица. Нито една отъ тѣзи прояви на
отдѣлнитѣ планински региони не съставя нѣкаква
случайность. Всичко това е продуктъ (резултатъ) на
причини и въздѣйствия. Всичко това се свързва въ
единъ обликъ, въ чийто отпечатъкъ ние можемъ да
четемъ еднакво, както историята на неговото образуване, така сѫщо и тая на неговото унищожение.
За да може да се чете тази велика природна история, трѣбва да се притежава и твърдѣ своеобразния
за тази цѣль шифръ. Какъ живи, какъ интересни,
какъ прогледни ще бѫдатъ природнитѣ скулптурни
произведения за този, който умѣе да ги дешифрува,
който има на рѫка великия отключъ за проумѣване
на силитѣ и процеситѣ, на които тѣзи произведения
сѫ послѣдица, който притежава нуждния запасъ
отъ знания, за да прочита по неписаната природна
книга историята за образуване на чудната природна
скулптура!
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№ 1- Билото на Елтепенска група, на дѣсно е в. Елтепе Типъ на извѣтрѣване при
кристалинни варовици

№ 2- Гранитенъ дѣл отъ Пиринъ пл. Билото между Белемето, Валявица и Папазъ
гьол. Типъ на извѣтрѣване въ гранитни скали.

№ 3. Долината на Бѣли Искъръ при стария постъ. Чиста коритна форма съ
лѫкатушно рѣчно легло.

№ 4. Долината на Пиринска Бистрица съ Каменичкото езеро. Гледка отъ
стѣнитѣ на Каменички циркусъ. Вижда се типичната коритна форма съ
низкитѣ тераси отъ двѣтѣ страни на рѣката.

№ 5. Маричинъ циркусъ. Околовръсть е прѣдставена циркусната тераса, въ основата сѫ двѣтѣ езера, а подъ тѣхъ е дълбеятъ на високото долинно корито.

№ 6. Циркусъ на Прави Искъръ (Черни Искъръ). Вижда се долното езерце, което се
отича о коритния дълбей.

№ 7. Висяща долина на Мечкарица, лѣвъ притокъ на Черни Искъръ.

№ 8. Едигьолски циркусъ съ коритния дълбей въ прѣднитѣ части. По него се
спуска водата на II-рото езеро.

№ 9. Голѣмо Пазаръ Дере. Отпрѣдъ е коритниятъ дълбей, до който се свличатъ
водитѣ на Бистрица, образувайки множество бързеи и водопадчета.

№ 10. Бистричино Езеро „Кара Гьолъ”. Въ основата скала. Отзадъ се очертаватъ
Пазаръ Дере и в. Дамка.

№ 11. Циркусъ Маринковица съ типично изостреното било на Шишковица. Гледа
се и хубавата коритна часть на долината на Крива рѣка.

№ 12. Циркусъ Валявица и долината на Дамяница. Гледка отъ Чаирската (Мелнишката) порта. Виждатъ се коритната форма, нѣкои езерца и Мореннитѣ
тераси.

№ 13. Циркусъ Папазъ Гьолъ. Гледка отъ Демиръ Капия. Отсрѣща е в. Мангъръ
тепе, а по срѣдата — голѣмото езеро Папазъ Гьолъ.

№ 14. Най-долното и близкитѣ до него двѣ езера отъ източната половина на Циркусъ Гьоргиица. Вижда се и високиятъ езеренъ прагъ отъ основни скали.

№ 15. в. Елъ тепе и билото на Елтепенска група. Вижда се часть отъ дебелата
снѣжна прѣспа по сѣвернитѣ падения на високия върхъ.

№ 16. Коритна форма отъ долината на Пиринска Бистрица прѣдъ циркуса Башъ
Мандра (отъ дѣсно). По срѣдата се вижда голѣмиятъ надлъженъ морененъ валъ.

