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Кюстендилската котловина и ограднитѣ 
й части

Приносъ къмъ морфологията на Срѣдна западна България

I. Мѣсто на Кюстендилската котловина и оград
нитѣ й части въ геотектоничната подѣлба 

на България
Още на първитѣ научни изследвачи на Балканския по- 

луостровъ отъ началото на миналия вѣкъ, които сж имали 
случай добре да се опознаятъ съ земноповръхнитѣ му отно
шения, съ което сж допринесли много за по-точното очерта
ване на повърхнината му на карти, е правило силно впечатле
ние, че въ срѣдната часть на полуострова се наблюдаватъ 
многобройни не особено голѣми котловини и полета1). Тогава 
още тѣ сж установили, че много отъ тѣхъ сж били 
презъ терциера за по-малко или по-дълго време области на 
отлагане или, споредъ тогавашнитѣ схващания, сж били добре 
обособени езера. Тѣзи резултати, по недостатъчно добре изяс
нени пжтища, достигатъ още преди освобождението до ушитѣ 
и на простото население, което обитава въ тѣхъ. То ги пре
плита съ другитѣ си предания, и по този начинъ се създа- 
ватъ интересни историко-геоложки легенди, които сж извик
вали не малко очудване у чужденцитѣ, които преди или следъ 
освобождението сж имали възможность да ги чуятъ.2)

Срв. напр. A. Boué, La Turquie d’Europe, Paris, 1840, 1 т. стр 3.
2) Такива предания сжществуватъ за Софийската, Кюстендилската, 

Трънската, Чепинската котловина и др. Срв. К. Иречекъ, Кн. България, 
т. II, стр. 71, 464, 502 и 510.

Тѣзи терциерни котловини сж прикрепени, що се отнася 
до срѣдната часть на полуострова, главно къмъ старата Ро- 
допо-македонска маса, като едни сж разположени до крайнитѣ 
й части, а други сж всрѣдъ нея. Между тѣхъ твърде голѣмъ 
интересъ представляватъ тия котловини, които се намиратъ 
между Родопо-македонската маса и пояса отъ младонагънати 
планини, т. е. всрѣдъ така наречения преходенъ поясъ. Този 
поясъ е особено важенъ въ тектонично отношение, понеже въ 
него сж намѣрили отражение всички голѣми промѣни, които 
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сж ставали въ по-ново геологическо време, както въ старата 
Родопо-македонска маса, така и въ младонагънатия планин
ски поясъ.

Кюстендилската котловина, чието проучване е прѣката 
задача на тоя трудъ, е обградена на западъ отъ Осоговската 
планина и Лисецъ планина, които се числятъ, поради криста- 
линнитѣ скали, отъ които сж съставени, къмъ Родопо-македон- 
ската стара маса. Отъ югъ и юго-изтокъ тя граничи съ Осого- 
вйята, въ която се срѣщатъ, както кристалинни шисти, така 
и мезозойски седименти. Отъ изтокъ тя преминава въ Бобов- 
долската котловина, отъ която е раздѣлена само съ малъкъ 
вододѣленъ ридъ. Отъ северъ и северо-западъ Кюстендилската 
котловина е обградена отъ мезозойскитѣ и палеозойски мате
риали на Коньовската планина и Краището. Тя има .за граници 
следователно отъ една страна Родопо-македонската маса, а 
отъ друга мезозойскитѣ материали на преходната область.

До като за Стара-планина съ свързанитѣ къмъ нея задъ 
и предпланини, а така сжщо и за Родопо-македонската маса 
имаме, где повече, где по-малко, задоволяваща ни представа отъ 
досега направенитѣ изучвания, не можемъ да кажемъ сжщото 
за тази часть отъ преходната область, която се намира въ 
границитѣ на днешна България.

Нейното по-особено географско положение е потик- 
нало проф. А. Иширковъ да й създаде специално наименувание 
— Срѣдна България1). Ландшафтната засебеность на послед
ната е добре изтъкната отъ Ив. Батаклиевъ2). Антропогео- 
графска Западна срѣдна България (между Рила и Осогово 
отъ югъ и Стара-планина отъ северъ), въ която влиза Кю
стендилската котловина, е проучена въ нѣкои отъ по-важнитѣ 
си. части. За нея имаме сжщо така много петрографски про
учвания, на първо мѣсто тия на проф. Г. Бончевъ, а сжщо 
така, въ по-малъкъ брой и геологически проучвания. Тектони- 
чески обаче, тази часть отъ преходната область започва да 
се проучава едва сега, поради което отношението й къмъ 
Старо-планинския младонагънатъ поясъ се схваща още най- 
различно.

х) Срв. А. Иширковъ, България и Бѣло море, София 1914 г. стр. 25.
2) Срв. Ив, Батаклиевъ, Ландшафтно подѣление на България. 

Год. Соф. У-тъ. Истор.-фил. фак. кн. XXX 13. (1934).
3) Ed. Suess, Das Antlitz der Erde, 111 Bd., 2 Hälfte, 1909, стр. 16.

Ed. Suess счита мезозойскитѣ дипли между Кюстендилъ 
и Витоша, простиращи се съ посока NNW, като самостоенъ 
повлакъ (Zug), отдѣленъ отъ Стара-планина чрезъ еруптивнитѣ 
маси на Витоша и Вискяръ, но следващъ изобщо посоката на 
главното нагъване на Стара-планина3), На подобно мнение е 
и проф. Ст. Бончевъ, който причислява всички планини въ 
Западна срѣдна България, или, както той се изразява, плани- 



Кюстендилската котловина и ограднитѣ й части 5

нитѣ въ Нишко-трънско-кюстендилския край, къмъ Балкани- 
дитѣ, които иматъ за гръбнакъ Стара-планина1).

*) Ст. Бончевъ, Обяснение на листа Цариброцъ отъ геоложката 
карта на България въ мѣрка 1:126,000. София 1930, стр. 11.

2) J. Cvijic, Die Tektonik der Balkanhalbinsel, CR. XI. Cong. Inter, 
géologique, Wien, 1903, стр. 363.

3) K. Oestreich, Kraischte und Erma-Schlucht. Юбил. сборникъ A. 
Иширковъ, София, 1933, стр. 55.

4j Стр. Димитровъ и Ц. Димитровъ, Указания за младо
кимерска фаза отъ алпидското планинообразуване въ Юго-западна България. 
Сп. Бълг. геолог, д-во, год. Ill (1931). кн. 3, стр. 67 и сл.

5) Р. Береговъ, Находка на титонъ въ Ю.-з. България, тамъ 
год. V (1933), кн. 3.

6) Ек. Бончевъ, Тектонска скица на западната половина отъ юж
ната окрайнина на Витоша, тамъ, год. III, кн. 1.

. Цвиичъ, въ сравнение съ другитѣ автори, занимавали се 
съ тектониката на Балканския полуостровъ, се е изказалъ 
доста подробно за преходния поясъ. Той се простира, спо- 
редъ него, южно и западно отъ Срѣдна и Западна Стара- 
планина, при широчина отъ 40 до 60 клм. съставенъ е пре
димно отъ мезозойски материали и се явява като продълже
ние на Срѣдна-гора. Може да се проследи отъ София, Дуп
ница и Самоковъ до Дунава, следъ който преминава въ ме- 
зозойския поясъ на Банатскитѣ планини. Представя широка 
тектонична падина, въ която сж наслагани седименти, които 
сж претърпѣли нагъване, до левантийския катъ. Въ нея той 
различава, що се отнася до Западна срѣдна България, група 
отъ дипли, която има сжщитѣ посоки, като палеозойската 
ядка на Западна Стара-планина, т. е. дипли, които отъ и.-з. 
се извиватъ на с.-з.. Южно отъ тѣхъ се намира втора група 
дипли съ посока с.-з—ю.-и.2)

Oestreich сравнява тоя мезозойски поясъ съ положението, 
което швейцарскитѣ юрски планини иматъ по отношение на 
Алпитѣ3).

Стр. Димитровъ и Ц. Димитровъ, основавайки се на 
изучаванията си въ южнитѣ отдѣли на Витоша и въ Ко- 
ньовската планина, изказаха мнение, че въ Западна срѣдна 
България имаме белези отъ младокимерска фаза на нагъване, 
къмъ която се причисляватъ именно нагъванията, станали 
между малма и кредата. Тая фаза следователно е предшест- 
вувала нагъването на Стара-планина, което се извършва къмъ 
края на сенона и презъ терциера4). Следъ като се намѣриха 
отъ Береговъ титонски фосили въ Радомирско (между рѣка 
Струма и р. Свѣтла)5), Ек. Бончевъ, който още по-рано бѣ 
далъ мнение, че нагъванията въ южнитѣ отдѣли на Витоша 
сж постсенонски, т. е. съвпадатъ се по време съ нагъванията 
на Стара-планина6), намира въ тоя фактъ нова подкрепа на 
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това си мнение1). Стр. Димитровъ и Ц. Димитровъ, при 
все че поправятъ горепосочения си възгледъ за времето, 
презъ което е станало нагъване на планинитѣ отъ тая область, 
поради това ново обстоятелство, сж на становище, както лично 
ми съобщиха това, възъ основа на други наблюдения, че все 
пакъ нагъванията еж предъ-горнокредни.

\) Ек. Бончевъ, Върху главната фаза на алпидската орогенеза въ 
Юго западна България, тамъ, год. VI (1931), кн. 1, стр. 27.

2) К. Oestreich, Beobachtungen über Rumpfflächen und Erosions
stadien im Iskergebiet, въ Recueil de travaux offert à Μ. Jovan Cvijic, Бѣл- 
градъ, 1924; Reise in Bulgarien 1917, Geographische en geologische Mede- 
deelingen I, 1. Utrecht, 1927 ; Kraischte und Erma-Schlucht, Юбил. сборникъ 
А. Иширковъ, София, 1933.

3) Ж. Радевъ, Има ли следи отъ дилувиално заледяване по Витоша, 
СпБАкН кн. XXXIV (1926); Епигенетични проломи въ долината на 
р. Струма, Юбил. сборникъ А. Иширковъ, София, 1933.

4) Н. Louis, Morphologische Studien in Südwest-Bulgarien, Geogra
phische Abhandlungen. III. R. H. 2. Stuttgart, 1930.

5) J. LlßHjHh, Основе за географиіу и геологи)'у Македонке и Старе 
Срби]е с проматраљима y jyJKHoj Бугарско; и пр. кн. I и II Бѣлградъ, 1906.

6) J. F. Gellert, Beobachtungen und Betrachtungen zur Morphologie 
West-Pulgariens, Zeitschr. f. Geomorphologie, Bd. VII (1932). H. 2/3.

7) H. Wilhelmy, Die Oberflächenformen des Iskergebietes. Diss. 
Sonderdruck aus „Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Museums für Länder
kunde zu Leipzig“ N. F. 1. Leipzig, 1932.

Всичко изложено до тукъ показва, че тектоническото 
положение на Западна срѣдна България не е още доста
тъчно изяснено. Налага се системно и вдълбочено проучване 
на съставнитѣ й части въ геоложко отношение, за да може 
да се разясни и правилно опредѣли мѣстото й всрѣдъ оро- 
геннитѣ системи на Балканския полуостровъ.

Липсата на геотектонични проучвания, които до голѣма 
степень допринасятъ за изяснение на морфотектониката, която 
лежи въ основата на всѣка вдълбочена геоморфоложка ра
бота, затрудняватъ проучванията; отъ тоя последенъ видъ,

Отдѣлни геоморфоложки проучвания, които засѣгатъ 
части отъ Западна Срѣдна България, имаме отъ Oestreich2), 
Ж. Радевъ3), H. Louis4), Цвиичъ5), Gellert6 7), Wilhelmy’) и др. Тѣ 
сж обаче съвсемъ недостатъчни, тъй като засѣгатъ само 
малки краища или се спиратъ върху много общо поставени 
проблеми, за да може само възъ основа на тѣхъ да се даде 
задоволителна картина на геоморфоложкото развитие на тая 
часть отъ страната ни. За това и обобщенията, които дава 
Gellert, а особено Wilhelmy въ иначе хубавия си трудъ върху 
Западна България, въ които тѣ съ завидна лекота разреша- 
ватъ редица проблеми, се оказватъ при всѣко отдѣлно про
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учване на нѣкоя засебена единица като прибързани въ много 
отношения.

Кюстендилската котловина има, както се вижда отъ го
реизложеното, извънредно интересно тектонично положение, 
тъй като се намира между старата Родопо-македонска маса 
и планинитѣ отъ преходния поясъ. Поради тази и нѣкои други 
причини, морфогенезисътъ й е твърде усложненъ, както ще 
се провиди това отъ изложеното по-нататъкъ.

II. Кюстендилска котловина
1. Прегледъ на досегашнитѣ и проучвания

Кюстендилската котловина не е проучена изцѣло и по
дробно въ природонаучно отношение. Въ научната книжнина 
за първи пжть тя е означена като терциерна котловина отъ 
A. Boué. Терциерни наслаги той е намѣрилъ обаче само въ 
гребена, който я раздѣля отъ Бобовдолската котловина. Оста
налата часть, споредъ него, е заета отъ млади наноси (alluvi
ons).1) A. Viquesnel, който е придружавалъ Boué по време на 
първитѣ му пжтувания, сжщо отбелязва Кюстендилския ба- 
сейнъ съ нѣколко думи. Той се е запозналъ само съ терци- 
ернитѣ материали около р. Драговищица и съседнитѣ й от- 
дѣли, т. е. съ материалитѣ въ северо-западната часть на кот
ловината. Върху тѣхъ се намирали много влачени камъчета. 
Той отбелязва още, че такива се намиратъ тукъ-таме и по 
Скакавишкия ридъ.2)

1) A. Boué, La Turquie d’Europe, т. I, стр. 308.
2) A. Viquesnel, Voyage dans la Turquie d’Europe, Paris, 1868. 

T. II, стр. 378,
s) Тя е помѣстена въ втората часть на труда му Die geologischen 

Verhältnisse der europäischen Türkei, II Abt., Jahrb. d. k. k. geologischen Reichs
anstalt, Bd. 1872.

На Ferd. v. Hochstetter дължимъ първия опитъ да се огра
ничи по-точно Кюстендилската терциерна котловина. Това най- 
добре проличава отъ картата му Original-Karte der Central-Tür
kei, nach Aufnahmen vom Jahre 1869 entworfen und geologisch 
ausgeführt von F. v. H.3) Ha нея северо-западната граница на 
котловината е означена доста точно, въ юго-източната й часть 
обаче е представено, че терциера минава надъ селата Слоко- 
щица, Граница, Нови-чифликъ и стига до къмъ с. Невѣстино. 
Отъ лѣвата страна на Струма му е дадено съвсемъ малко 
разпространение. ЗаДъ терциера надъ Слокощица и Граница 
идватъ гнайси. По-надолу скалитѣ сж. означени като срѣдна 
креда (Gault), задъ която следватъ пакъ гнайси.^

Кюстендилската котловина е ималъ случай да премине 
още въ една отъ първитѣ си научни обиколки и Г. Н. Зла
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тарски.1) Той сжщо така й дава по-ограничени размѣри. Малко 
повече той се спира върху дилувиалнитѣ наноси, които се 
намиратъ въ западната й часть. Въ неговата Геологическа 
карта на България, разпространението на Кюстендилския тер- 
циеръ е представено значително по-точно въ сравнение съ 
картировката на Хохщетера. Въ южната часть на котлови
ната терциера се простира споредъ нея до надъ с. Д. Тър- 
сино и до севернитѣ махали на с. Еремия. Отъ къмъ източ
ната часть не е представена непосрѣдствената връзка, която 
съществува между Кюстендилския и Бобовдолския терциеръ. 
Отъ нея страна е дадено доста голѣмо разпространение на 
горнята и срѣднята юра. Въ посмъртното си съчинение Гео
логия на България Г. Н. Златарски отдѣля също така 
двадесетина реда и за Кюстендилската котловина. Той я 
описва, като припокрита въ по-голѣмата си часть съ алуви- 
ални и дилувиални образувания, като друга нейна частъ е 
измита и разнесена. По тази причина нейнитѣ пластове, които 
той причислява къмъ понтийския катъ на плиоцена, се от
кривали само на ограничено пространство. И тука той дава 
сжщитѣ граници на котловината, които е означилъ на кар
тата си.2)

*) Г. Н. Златарски, Геологически екскурзии въ Юго-западна Бъл
гария. Пер. сп., кн. 17 (1885), стр. 185.

2) Г. Н. Златарски, Геология на България, София, 1927, стр. 195.
3) F. Toula, Geologische Untersuchungen im östlichen Balkan und in 

anderen Teilen von Bulgarien, Wien, 1892, стр. 47 и 49.
4) Пер. сп., кн. LXV1, (1905), стр. 463, 477, 534.

Franz Toula е закачилъ съвсемъ на бързо нашата котло
вина, минавайки отъ Радомиръ презъ Коньовската планина 
до Кюстендилъ и отъ тамъ презъ Кадинъ мостъ за Дупница. 
Той я нарича долинна котловина (Talbecken), наименувание, 
което и подхожда до нѣкжде, тъй като най-низката й часть 
— котловинното равнище — се простира надлъжъ по р. Струма 
(срв. обр. 1). Той си е отбелязалъ, че следъ Кадинъ мостъ 
на брѣговетѣ на Струма има тераси, две отъ които, на лѣвия 
брѣгъ на рѣката, съ особено добре развити3).

Г. Бончевъ е засегналъ Кюстендилската котловина пър- 
вомъ въ труда си Петрографски бележки за Осо
говската планина въ България4). Младотерциернитѣ 
образувания въ приложената отъ края карта съ означени, че 
заематъ пространство отъ шосето Кюстендилъ—Кадинъ мостъ 
до линията, която съединява селата Слокощица, Граница и 
Берсинъ и стига малко юго-западно отъ с. Невѣстино. Всичко 
южно отъ тая линия е означено като пѣсъчници, мергели и 
конгломерати отъ кредна възрасть, задъ които следватъ кри- 
сталинни шисти. По това ограничение на терциера и по опре- 
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дѣляне възрастьта на идващитѣ следъ него пластове, Г. Бон- 
чевъ е следвалъ доста отъ близо Хохщетера.

Въ труда си Седиментнитѣ скали въ Бълга
рия1) той се спира по-подробно на глинитѣ и пѣсъчницитѣ, 
както и на дилувиалнитѣ чакъли въ северозападната часть 
на котловината. На Кюстендилската котловина Г. Бончевъ се 
връща и въ труда си Петрографски изучавания въ 
Западна България2), въ който описвайки маршрутитѣ 
си отъ Кюстендилъ за Босилеградъ, отъ Д. Уйно за гара 
Ръждавйца, отъ Радомиръ презъ Коньовската планина до 
Кадинъ мостъ и отъ тамъ презъ Лилячъ за Бобовдолската 
котловина, ни дава сведения за забелязанитѣ отъ него мате
риали. На мѣста сж. дадени и нѣкои по-общи бележки, отна
сящи се до Кюстендилската котловина. Северозападната й 
часть Г. Бончевъ засѣга бѣгло и въ последната си работа — 
Скалитѣ въ Краището3), въ която дава нѣкои допъл
нителни петрографски наблюдения.

4) СбБАН, кн VII (1917), стр. 20, 63, 67.
2) Год. Соф. У-тъ, Физ.-мат. фак., т. XIX, кн. 1 (1923), стр. 393, 4'.5.
3) СпБАН., кн XLV1I (1934), стр. 29.
4) СбНУ. кн. XVI и XVII, 111 дѣлъ (1900), стр. 32-33.
5) Пер. сп. кн. LXV1II (1907), стр. 592.
6) Год. Соф. У-тъ, T.V (1908-1909), стр. 53.

Л. Ванковъ въ студията си Геологически изучва- 
ния на пограничната мѣстностъ на западъ отъ 
Трънъ — Кюстендилъ4) засѣга сжщо така северозапад
ната часть на котловината, която именно е най-често прекос- 
вана при научнитѣ обиколки правени изъ тоя край. Той 
описва доста обстоятелствено виденитѣ отъ него разкрития 
на терена, а сжщо така и лигнитния пластъ при с. Соволяно, 
на чиито силно пропити съ глина вжглища той не отдава 
никакво практическо значение.

А. Иширковъ въ Приносъ къмъ географията на 
България5) отдѣля малко мѣсто и за Кюстендилското поле. 
То е, споредъ него, хлътнало по процепъ, който е отбелязанъ 
отъ минераленъ изворъ. Покрито е въ по-голѣмата си часть 
отъ дилувиални материали, като покрай рѣкитѣ има и алу- 
виаленъ наносъ. Голѣмината му е 140 кв. клм., при дължина 
21 клм., срѣдна ширина — 6'7 клм., а срѣдна надморска ви
сочина — 500 м.

Подобни данни за размѣритѣ на полето дава и Ж. Радевъ 
въ Картометрически приносъ за изучаване на 
Българи яб). Споредъ него Кюстендилското поле отъ с. Пе- 
риволъ до Кадинъ мостъ е дълго 21 клм., а отъ Кюстендилъ до 
с. Коньово е широко 9 клм., като обхваща 140 кв. клм. простран
ство, при срѣдна надморска височина отъ 470 м. Ж. Радевъ 
ни е далъ и нѣкои морфоложки наблюдения въ последната
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си студия Епигенетични проломи въ долината на 
р. Струма1). Въ по-високитѣ отдѣли на предграднитѣ й 
части той намира езерни тераси съ груби крайбрѣжни мате
риали върху тѣхъ. Спира се сжщо и върху по-младитѣ тераси, 
които е могълъ да забележи Той опредѣля и по-точно грани
цата, която може да се прокара между Бобовдолската и 
Кюстендилската котловина. По подробно той разглежда Земен- 
ския проломъ, по който Струма влиза въ Кюстендилската кот
ловина, и Скринския проломъ, по който я напуща, което влиза 
въ прѣката задача на студията му.

*) Юбил. сборникъ А. Иширковъ стр. 317 и 318.
2) Юбил. сборникъ А. Иширковъ, стр. 59 и 60.
3J Б. Μ. Радославовъ — Каменовлгленитѣ басейни и електрифи

кацията на България, Отд. отпечатъкъ отъ Сп. на Инж.-арх. д во, бр. 17—20, 
1930 г., стр. 4.

4J Г. Коняровъ — Кафявитѣ вжглиша въ България, Со<}ия, 1932 г. 
стр. 250.

Нѣкои геоморфоложки проблеми свързани съ Кюстен
дилската котловина засѣга и К. Oestreich въ статията си 
Kraischte und Erm а-Sch 1 ucht2) Той намира, че тя 
съставя часть отъ единъ по-широкъ котловиненъ ландшафтъ 
(Beckenlandschaft), части отъ който сж Радомирската и Дуп- 
нишката котловина. Спира се и върху северния склонъ на 
Осоговската планина, като намира, че той представя проце- 
пенъ склонъ (Bruchrand) и огънатъ надолу пенепленъ.

Върху Кюстендилския басейнъ сж се спирали и то по 
практически съображения и миннитѣ инжинери Б. Μ. Радо- 
славовъ и Г. Коняровъ. Първиятъ отъ тѣхъ намира, че вжгли- 
щата при Соволяно-Шишковци не могатъ да се използуватъ 
при електрификацията на България.3) Г. Коняровъ дава малко 
повече подробности. Той описва профила, въ който се раз- 
криватъ вжглищата при Соволяно, посочва анализитѣ имъ, 
като заключва, че сж плиоценски.4)

Отъ изложеното до тука лесно може да се извади заклю
чение, че Кюстендилската терциерна котловина не е проучена 
изцѣло и засебено въ геоложко-петрографско отношение. Про
учванията и наблюденията въ различнитѣ й части не обри- 
суватъ достатъчно живота и развитието й. Значителна часть 
отъ по-старитѣ й терциерни наслаги, както това ще се види 
по-надолу, се причисляватъ къмъ мезозойкума, грѣшка първо- 
причинитель на която е Ferd. v. Hochstetter. Това погрѣшно 
ограничение на геолозитѣ подвежда и географитѣ, които 
изчислявайки повърхнината й й даватъ значително по-малки 
размѣри (140 кв. клм.). Морфоложкитѣ наблюдения, които 
имаме до сега на лице за нея, сж повече отъ откжслеченъ 
характеръ и безъ тѣсна връзка помежду си. Една по-свър- 
зана картина за морфогенезиса на котловината ние следова
телно нѣмаме.
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2. Орографски прегледъ

Ако отъ Коньовската планина или отъ планината Лисецъ 
разгледаме Кюстендилската котловина, ще забележимъ, че 
разликата между низкитѣ части и котловинното равнище отъ 
една страна, и по-високитѣ терциерни ридове, що изпълватъ 
юго-западната й часть, отъ друга страна, не е така очибийна. 
Последнитѣ съ постепенно намаляващъ наклонъ се спущатъ 
къмъ р. Струма, поради което, гледани отдалечъ, тѣ даватъ 
коритоподобно очъртание на котловината. Тази представа се 
още по-добре засилва отъ обстоятелството, че и по-кжситѣ 
северо-източни склонове отъ с. Коньово, та до с. Горна Коз
ница, сжщо така съ благъ наклонъ се спущатъ къмъ р. Струма.

Въ северо-западната часть на котловината теренътъ е 
съ по-неправилни очъртания. Тукъ особенно добре изпжква 
ридътъ, който раздѣля долнитѣ течения на р. Драговищица 
и р. Бистрица, който можемъ да наречемъ Коилски ридъ, 
по името на разположената въ срѣдата му махалица Коилица. 
Отдалечъ и отъ високо гледана, тази часть на котловината 
се очъртава като слабо вълниста земя. При това наблюдение 
окото най-много се спира на най-низката часть на котлови
ната, на котловинното равнище, изцѣло заето отъ овощни и 
зеленчукови градини, ограничени отъ стройни редици отъ то
поли, които даватъ известенъ срѣдиземноморски отпечатъкъ 
на земегледката.

Отъ оградната рамка на планината най-добре изпжква Осо
говската планина съ залесенитѣ си склонове. Съ северната 
часть на главното си било, а именно съ Жилинската планина, 
чието продължение се явява Хисарлъка, тя ограничава отъ 
югъ Сѣнокоската падина, въ чиито източенъ край е разполо- 
женъ гр. Кюстендилъ. Брѣзовскиятъ ридъ, който започва 
надъ с. Слокощица и се простира до голѣмия завой на р. 
Елешница, безъ да измѣни ни най-малко по цѣлата си дъл
жина, която възлиза на 22 клм., меридианата си посока, добре 
очертава отъ къмъ западъ границата на Пианечката часть 
на котловината. Отъ къмъ югъ границата не е така ясно 
очертана, тъй като р. Елешница и притоцитѣ й, еж промѣ- 
нили значително първоначалнитѣ отношения. Отъ Брѣзовския 
ридъ тя се прехвърля на ограднитѣ височини около с. Смо- 
личано, отъ гдето, следъ като обгради изпълнената съ младо- 
плиоценски наслаги Ваксевска котловинна, прави завой около 
махалитѣ на с. Друмохаръ и продължава въ източна посока, 
прехвърля р. Струма, минава подъ с. Мърводолъ и стига до 
къмъ в. Погледъ (967 м.), отъ гдето започва Бобовдолската 
терциерна котловина. Сѣнокоската падина, този така особенъ 
придатъкъ къмъ Кюстендилската котловина, е раздѣленъ отъ 
Каменичката котловина чрезъ седловината Дервено (1010 м). 
Лисецъ планина, която я обгражда отъ северъ, служи и за 
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западна граница на Кюстендилската котловина. На северъ и 
северо-изтокъ до р. Струма, котловината се ограничава отъ 
значително низкитѣ въ тая часть възвишения на Краището — 
(Маневица, Скакавишкия ридъ). Следъ р. Струма на разстояние 
отъ около 28 клм. тя има за граница Коньовската планина. 
Източната граница на Кюстендилската котловина се простира 
между тая планина и в. Погледъ. Тя се много добре очъртава 
орографски, обстоятелство, което не е избѣгнало отъ вниманието 
на нѣкои отъ научнитѣ изследвани, пжтували изъ тия мѣста1) 
Тя върви по рида, който започва южно отъ с. Малка-Фуча 
съ в. Помочкулъ (893 м.) и продължава въ южна посока. На 
тоя ридъ се намиратъ Габришевската махала, в. Голакъ(923 м.) 
и в. ГолѣмъВръмъ (810 м.) Следъ последния връхъ той носи 
до седловината, презъ която минава шосето Кюстендилъ — 
Дупница, името Шумната ридъ. Отъ тая седловина грани
цата минава по източното разклонение на Киселички ридъ, до 
равнището около с. Блато, отъ гдето се насочва къмъ в. По
гледъ. Така очъртана, тази граница е вододѣлно било между 
притоцитѣ и суходолината на Кознишката рѣка, която р. 
Струма приема въ началото на Скринския проломъ, и между 
тая на р. Разметаница, притокъ на р. Джерменъ. Тя е обаче 
само орографска граница между Кюстендилския и Бобовдол- 
ския терциеренъ басейиъ, тъй като терциернитѣ наслаги не 
се прекжсватъ въ нея, а преминаватъ отъ едната въ другата 
котловина.

Южната часть на Кюстендилската котловина, която мо- 
жемъ да наречемъ Пианечка часть, защото почти всич- 
китѣ й села влизатъ въ покрайнината Пианецъ, е хълмиста 
земя. Тя се състои отъ десетина малки и голѣми рида, насо
чени въ с. с.-и. посока и раздѣлени помежду си отъ прито
цитѣ, които р. Струма приема отъ тая страна. По-важнитѣ отъ 
тая ридове сж.: Маджовица, който се заключава между 
Лелинската и Търсинската рѣка, Р-авнака, между Търсин- 
ската и Згуровската рѣка и Елински ридъ, между Невѣ- 
стинската и Еремийската рѣка. Това насочено въ една посока 
разчленение на тая часть на котловината, улеснява надлъж- 
нитѣ, но крайно затруднява напрѣчнитѣ съобщения въ нея.

Въ източната часть на котловината, току надъ р. Струма, 
се очертава добре съ малко по-остритѣ си форми, едно про
точено въ източно-западна посока гърбище отъ мезозойски 
варовици и доломити. Особено добре изпжжватъ въ него край- 
нитѣ му височини, в. Св. Петка (616 м.) на западъ и в. Про- 
пасть (607 м.) на изтокъ. То е заградено отъ всички страни 
съ терциерни материали.

*) Срв. Г. Бончевъ, Седиментнитѣ скали въ България, стр. 63; Г. 
Н. Златарски, Геология на България, стр. 195; Ж Радевъ — Епиге- 
нетични проломи, стр. 318.
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Въ така описанитѣ граници, Кюстендилската котловина 
обхваща пространство отъ 466 кв. клм.

Отъ горенаправения орографски прегледъ се вижда, че въ Кюстен
дилската котловина могатъ да се различатъ два отдѣлни орографски елементи 
— една низка, малко или повече равнинна часть, която обхваща котловиното 
равнище и дилувиалнитѣ тераси, и друга по-висока, хълмиста, нарѣзана на 
ридове часть, особено добре изразена въ Пианечкия край. Тъкмо това об
стоятелство, което ни е правило впечатление и при други котловини въ 
България, ни подбужда да направимъ следното предложение.

Въ нашата земеписна книжнина не е прокарана опредѣлена разлика 
между понятията к о тл о в и н а и п о л е. За ограденитѣ между високи части 
низки земи се употрѣбява, както едното, така и другото наименование. 
До неотдавна все още можеше да се намѣри оправдание за това, тъй като 
образуването на тия котловини се е схващало твърде симплистично, като за 
ограничението имъ сж си служили главно съ хипсометричнитѣ отношения — 
тамъ гдето започва по-стръмното възкачване, сж слагали гроницата на по
лето (котловината). Подробнитѣ геоложки и геоморфоложки изучавания у 
насъ отъ последно време показватъ, че къмъ тия земни хлътнатини трѣбва 
да причислимъ и значителна часть отъ околната хълмиста земя, която по 
генезисъ е тѣсно свързана съ близкитѣ й низки части.

По тѣзи причини ние сме на мнение, че съ понятието котловина, 
(нѣм. — Becken, фр. bassin, cuvette), трѣбва да означаваме тази малко или 
повече низка земна часть, която има общи генетични белези (еднакви седи
ментни пластове, тектонични линии и др.). Естествено е, че при ограниче
нието й не трѣбва да се пренебрегватъ съвсемъ и орографскитѣ отношения. 
Наименуванието поле ще е по-добре да запазимъ, като чисто орографско 
понятие, като съ него означаваме низкитѣ и равнинни части. Това последно 
предложение е напълно въ духа на нашата народна земеписна номенклатура. 
Въ Кюстендилско, да вземемъ единъ близъкъ до насъ примѣръ, означаватъ 
съ полето низкитѣ части отъ котловината (котловиното равнище и дилу
виалнитѣ тераси).

Освенъ наименуванията : Кюстендилска котловина, Кюстендилско поле 
и Кюстендилски басейнъ, които се срѣщатъ както у наши, така и у чужди 
автори, отъ проф. Г. Бончевъ, както и отъ ученика му Ц. Димитровъ, се 
употрѣбява наименуванието Струмска котловина (Струмски басейнъ). Не е 
трудно да се разбере, че подобно наименувание води къмъ неясности, тъй 
като по р. Струма, сж наредени десетина терциерни котловини, както по-горе 
отъ Кюстендилската котловина, така и по-долу огъ нея, които могатъ съ 
пълно право да претендиратъ за сжщото това име.

3. Хидрографски прегледъ
Главната отводнителна артерия на Кюстендилската кот

ловина е рѣка Струма. Тази голѣма българска рѣка, чийто 
многоликъ животъ тепърва предстои да се обрисува, наброява 
въ тази си часть, която протича презъ котловината, най-много 
на брой и най-близко единъ до другъ притоци, три отъ които 
се броятъ между най-значителнитѣ. Интересно е, че почти 
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всичкитѣ й притоци сж отъ дѣсната й страна. Отъ лѣво тя 
получава нѣколко малки и безъ особено значение рѣкички.

Струма навлиза въ Кюстендилската котловина презъ 
Земенския проломъ, а я напуща презъ Скринския проломъ. 
Отъ с. Ръждавица, гдето свършва Земенския проломъ, до с. 
Четърци, гдето започва Скринския проломъ, тя има дължина 
отъ 25 клм., при увесъ 3·4%ο·

Най-значителниятъ отъ притоцитѣ й е рѣка Драгови
щица. Тя води началото си отъ височината Кървави камикъ 
на Колуничката планина, която пада въ тая часть на Краи
щето, която сега е въ Югославия. Въ Кюстендилската котло
вина тя протича отъ с. Периволъ до р. Струма 6’8 клм., при 
увесъ 3·6°/οο. Тука Драговищица не приема никакви притоци.

Рѣка Бистрица, следващиятъ по на югъ дѣсенъ при- 
токъ на р. Струма, извира отъ северната страна на най-ви
сокия осоговски връхъ Руенъ (2253 м.). Началото си тя води 
отъ дълбока, циркусоподобна падина, несъмнено моделирана 
презъ дилувиума отъ зародишенъ фирновъ ледникъ. Тя носи 
въ горното си течение името Гърлянска Бистрица, а 
следъ преминаване на с. Соволяно —името Соволщица. 
Въ котловината р. Бистрица навлиза отгоре последното село 
и, следъ като протече 107 клм. при увесъ 7-4%о,се влива въ 
р. Струма. Бистрица приема въ Кюстендилската котловина 
само единъ по-значителенъ притокъ — Радловската 
рѣка.

Следващиятъ отъ дѣснитѣ притоци е р. Банска. Тази 
рѣка протича презъ продълговатата Сѣнокоска падина, която 
е свързана съ интересни морфоложки проблеми, и следъ като 
прибере водитѣ на термалнитѣ извори на гр. Кюстендилъ 
(наричанъ отъ околното селско население Баня, отъ гдето 
иде и името на рѣката), се влива въ р. Струма на около 1 клм. 
южно отъ р. Бистрица. За началенъ притокъ на р. Банска 
може да се вземе тоя, който извира подъ осоговския връхъ 
Църнотравъ (1872 м.), отъ гдето той тече въ северна посока 
до приемането на Вратченската рѣкичка, следъ което рѣка 
Банска приема и запазва до вливането си източна посока. 
Най-голѣмиятъ отъ притоцитѣ йе р. Глогосщица, наричана 
още Жилинската рѣка. Рѣка Банска има отъ с. Вратца, 
гдето е края на Сѣнокоската падина, до вливането си 16 клм. 
дължина, при 25-6%о увесъ.

Новоселската рѣка, следващиятъ отъ дѣснитѣ при
тоци на р. Струма, протича въ по-голѣмата си часть въ Осо
говската планина. Тя се простира въ праволинейна посока отъ 
югъ къмъ северъ, която запазва до с. Слокощица, при което 
тя навлиза въ Кюстендилската котловина. Това обстоятелство, 
наредъ съ нѣкои други морфоложки отношения) ни кара да 
допустнемъ, че тя тече по тектонична линия. Доказателства 
за това не сме имали възможность да потърсимъ. Новосел
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ската рѣка взема началото си отъ седловината Предѣлъ 
(1222 м.), отъ южната страна на която извира р. Добра рѣка, 
притокъ на р. Елешница. Въ котловината тя протича 6’8 клм. 
при 13·2°/οο увесъ.

Следъ Новоселската рѣка се редятъ въ южна посока 
пианечкитѣ рѣки, чието начало се съвпада приблизително съ 
границата на Кюстендилския терциеръ. Тѣ принадлежатъ сле
дователно на сжщинската рѣчна мрежа на котловината, офор
мена следъ засушаването на терциерния басейнъ. Първата по- 
голѣма рѣкичка между тѣхъ е Берсинската рѣка. Тя се 
съставя отъ два голѣми притока — Търсинската рѣка 
и Лелинската рѣка. Берсинската рѣка има дължина 
12'5 клм., мѣрена отъ началото на предния отъ горнитѣ два 
притока до вливането й въ р. Струма при с. Нови-чифликъ. 
Увесътъ й възлиза по цѣлата й дължина на 51%о, а отъ 
с. Берсинъ надолу на 1О°/оо.

Следващиятъ притокъ е р. Гращица, най-голѣмата отъ 
пианечкитѣ рѣки. Тя води началото си отъ в. Кожаманица 
(1069 м.). Влива се въ Струма 1-5 клм. по-горе отъ Кадинъ мостъ. 
Цѣлата й дължина възлиза на 15-7 клм. съ срѣденъ увесъ 
отъ 25'5%о. Най-голѣмиятъ й притокъ е Згуровската рѣка, 
дълга 9 клм.

Невѣстинската рѣка, чиито води Струма прибира 
току надъ Кадинъ мостъ, е малка рѣка. Тя има дължина 
8 клм., а увесъ 32%о.

Рѣка Елешница извира отъ южната страна на в. Руенъ. 
Първоначално тя има юго-източна посока, каквато посока 
иматъ и всички рѣки, изтичащи отъ юго-източната страна на 
главното било на Осоговската планина. Следъ като въ обър
ната къмъ северъ джга обиколи Брѣзовския ридъ, тя се 
насочва съ северо-източна и после северна посока къмъ 
р. Струма, въ която се влива малко надъ Скринския й про- 
ломъ. Дължината на Елешница е 50'4 клм., а увесътъ й е 
33’5°/(ю. Тя пресича на две мѣста Кюстендилската терциерна 
котловина. Нейно творение е Ваксевската младоплиоценска 
котловинна, въ която, да се изразимъ съ думитѣ на Г. Бон- 
чевъ, тя е прецеждала водитѣ си.1) Едничкиятъ по-значите- 
ленъ притокъ, който Елешница приема отъ Кюстендилската 
котловина, е Еремийската рѣка, чиято дължина възлиза 
на 8'4 клм. при увесъ 36‘3%о.

9 Г. Б он ч е в ъ, Петрографски бележки за Осоговската планина, стр. 473.

Отъ лѣвитѣ притоци, които р. Струма приема въ котло
вината, първиятъ отъ по-важнитѣ е Коньовската рѣка, 
която започва подъ в. Кимова чука отъ Коньовската планина. 
Тя има 8’5 клм. дължина и срѣденъ увесъ отъ 654°/оо.

Следъ нея идватъ четири малки рѣкички, образувани въ 
границитѣ на самата котловина, отъ голѣми карстови извори, 9 
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презъ които се оттича водата отъ варовиковитѣ части на Ко- 
ньовската планина.

Лилячката рѣка е следващиятъ отъ по-голѣмитѣ 
лѣви притоци на Струма. Тя събира водитѣ си отъ билото, 
простираще се северно отъ най-високия върхъ на Коньовската 
планина — Ачулъ (1489 м.), а се влива въ р. Струма току подъ 
Кадинъ мостъ. Дълга е 13*5 клм. съ увесъ 57-7%о.

Кознишката рѣка, най-голѣмиятъ отъ лѣвитѣ при
тоци, които Струма приема въ Кюстендилската котловина, за
почва малко по-северно отъ Лилячката рѣка. До с. Горна 
Козница тя носи името Лѣва рѣка, а следъ него възприема 
името Кознишка рѣка Дължината й възлиза на 18'6 клм. при 
увесъ 36·1%ο. Най-голѣмиятъ й притокъ е Габришевска- 
та рѣка.

4. Котловината презъ терциера
Въ началото на терциера, когато се особено засилва на

гъването на младитѣ планини въ полуострова, старата Родо- 
по-македонска маса претърпява редица тектонични процеси. 
Въ различни нейни части се очъртаватъ чрезъ разсѣди или 
огъвания нови тектонично слаби пояси, въ които почватъ да 
се наслагатъ млади седименти. Седиментиционната дейность 
се засилва и въ старитѣ разкжсващи Родопо-македонската 
маса пояси, най-важниятъ отъ които е Вардарския поясъ, 
чието начало се поставя въ предгосавското планинообразу- 
ване.1) Въ него се наслагатъ въ палеогена изобилни морски 
наслаги.

!) F. К о s s m а t, Geologie der zentralen Balkanhalbinsel (Die Kriegs
schauplätze 1914—19)8 geologisch dargestellt, H. 12), Berlin 1924 стр. 121.

2) Ж Радевъ, Епигенетични проломи и пр. стр. 320, Г. Н. 3 л а т а р с ки, 
Геология на България, стр. 189.

3) Възрастьта му, за която първи се изказва, че е старотерциерна,

За начало на котловинитѣ на Струмския поясъ, мина- 
ващъ презъ или покрай Родопската маса, който въ случая ни 
интересува по-отблизо, се взима новия терциеръ2). Нѣкои факти 
ни каратъ да допустнемъ обаче, че образуването му е почнало 
по-рано. По течението на р. Струма се забелязватъ редица 
ерупции, около и следъ Кюстендилската котловина напримѣръ, 
за които, както отъ вида на еруптивнитѣ материали, така и 
отъ стратиграфското имъ положение, може да се заключи, че 
сж. по-стари отъ неогена. Тѣ иматъ значително по-голѣмо раз
пространение, отколкото за това може да се присжди отъ 
старитѣ геоложко-петрографски картирания въ тия краища.

Подкрепа подобно предположение намира и въ факта, че 
малкия Сухострелски басейнъ, намиращъ се 20 клм. юго
западно отъ Г. Джумая, е старотерциеренъ3).
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Възрастьта на всички наредени по р. Струма терциерни 
басейни се опредѣля като плиоценска и то отъ стария му 
катъ — понтикума1). Отъ новитѣ и подробни изучвания на 
Долнострумскитѣ басейни ни е известно, че въ долнитѣ си 
части тѣ иматъ и старъ неогенъ, т. е. миоценъ2).

Е Haberfeiner, е установена безспорно за такава, следъ като проф. Н. Ни- 
коловъ намира надъ Сухострелскитѣ продуктивни терциерни наслага нуму- 
литни пѣсъчници (срв. Ж. Радевъ, Епигенетични проломи и пр., стр. 312).

*) Цитати за това дава Ж. Радевъ, посоч. съч. стр. 311 и 312.
2) Срв. Н. Louis, Morph. Studien in SW. Bulgarien, стр. 53 за Св. 

Врачката, Сърбиновската и Симитлийската котловина ; Н. Николов ъ, 
Петрографски изучвания на Огражденъ и Малешевската планина, Год. Соф. 
у-тъ, Физ-мат. фак., т. XXVIII (1931—32), стр. 62, за Св. Врачкия — Мел- 
нишкия басейнъ.

3) F. Kossmat, посоч. съч. стр. 80—122.
4) Срв. за това Г. Бончевъ, Седиментнитѣ скали, стр. 63; Г. Н. 

Златарски, Геология на България, стр. 195; Г. Коняровъ, Кафявитѣ 
вжглища въ България, стр. 250.

Ист.-фил. годишникъ

Тѣзи различни факти показватъ, че Струмския поясъ 
заслужава отдѣлно и по-вдълбочено геологическо проучване, 
подобно на това за Вардарския поясъ, направено отъ F. 
Kossmat3), съ който изглежда, че той има доста общо въ 
едритѣ линии, презъ които е преминало развитието му въ 
младо геологическо време.

Въ Кюстендилския терциеренъ басейнъ, чиито граници 
ние видѣхме въ предната глава, се различаватъ два различни 
комплекса отъ пластове. Въ северо-западната му часть, както 
това сж. имали случай да установятъ и всички посочени въ 
началото автори, се редуватъ свѣтлообагрени пѣсъци (бѣлез- 
никави, жълтеникави, червеникави) съ сиви и сиво зеленикави 
глини. Нѣкжде пѣсъцитѣ, както е случаятъ около Коньовската 
планина на с. з. отъ с. Коньово, сж полувтвърдени. По из
ключение се срѣщатъ въ тѣхъ и пѣсъчници. Възрастьта на 
тия пластове се опредѣля като плиоценска и то отъ понтий
ския катъ на плиоцена4) тѣзи пластове сж денивилирани и то 
не особено значително въ крайнитѣ си части, близо до оград
нитѣ имъ височини. Колко тѣ сж по-далече отъ тѣхъ, толкова 
девилирането намалява или съвсемъ не се забелязва.

Южната, пианечката и източната часть на котловината 
сж заети отъ пластове, състоящи се отъ пѣсъчници, конгло
мерати и мергели. Пѣсъчницитѣ сж най-вече сиви по цвѣтъ, 
добре споени и на мѣста богати съ слюдени люспици. Мер- 
гелитѣ, опредѣлени като такива отъ Г. Бончевъ, сж сиво-зе
леникави или синкави. Тѣ иматъ силно изразенъ наклонъ къмъ 
вжтрешностьта на котловината, който се колебае между 35° 
и 69°. Най-голѣмъ той е въ съседство съ Брѣзовския ридъ.

14
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Тѣзи пластове сж. били причислени отъ Хохщетера къмъ 
кредата.1) Той е билъ подведенъ да стори това вѣроятно отъ 
мезозойскитѣ варовици, които е ималъ възможность да види 
на мѣстото, гдето шосето за Дупница напуща р. Струма. Това 
опредѣление е възприелъ и Г. Бончевъ.2) Сподѣлялъ го и 
Г. Златарски.3) Отпосле той причислява по-голѣмата часть отъ 
тѣхъ къмъ срѣдната и долната юра, както това е отбелезано 
въ геологическата му карта и въ труда му „Юрската система 
въ България“.4) По какви причина е направилъ това, не е изве
стно. Въ посмъртната си работа Геология на България, 
той обаче нищо не съобщава за юра точно въ тая область. 
Другата часть, която е ималъ случай да опознае следъ 1885 г., 
той опредѣля вече като терциеръ. Въ геологическата си карта 
отъ къмъ с. Слокощица до с. Д. Търсино той е означилъ 
точно разпространението му. Причислилъ го е къмъ плиоцена.

’) Срв. картата му Original-Karte der europ. Türkei и пр.
2) Г. Бончевъ, Петрографски бележки за Осоговската планина, 

стр. 488. Той допуша обаче, че може да иматъ и терциерна възрасть.
3) Г. Н. Златарски, Геолог, ескурзии въ Ю.-з. България, Пер. сп., 

кн. 18, стр. 333.
4) Год· Соф. У-тъ, т. 111—IV (1906—07), стр. 218.

Следъ като обходихме Кюстендилската котловина, при 
което имахме възможность на много мѣста да се запознаемъ 
съ пластоветѣ, наслагани въ нея, сме на мнение, че между 
възрастьта на първомъ описания терциеръ, която по посоче- 
нитѣ вече податки се взима за понтийска, и другата серия- 
пластове има разлика въ възрастьта. Основанията ни сж 
следнитѣ: тия по-стари пластове сж пѣсъчници и мергели, 
до като понтийскитѣ сж предимно глини и пѣсъци. Старитѣ 
сж силно денивелирани, до като младитѣ не сж, или сж 
слабо денивелирани, и то главно въ крайнитѣ си части. Осо
бено важно въ случая е, че тѣ сж отложени дискордантно 
и трансгресивно върху старитѣ пластове, които, следователно, 
по време на отлагането имъ сж били вече претърпѣли текто- 
нически промѣни. Всички тия основания ни каратъ да до- 
сустнемъ, че тѣзи пластове сж отъ време по-старо отъ понти- 
кума, т. е. отъ миоцена. Въпрѣки старанията ни, не можахме 
да намѣримъ, освенъ неясни отпечатъци отъ тревисти расте
ния изъ тънкитѣ вжглищни прослойки, които се срѣщатъ въ 
тѣхъ, други вкаменѣлости, които да подкрепятъ сжщо така 
твърдението ни.

Че тѣзи по-стари пластове принадлежатъ къмъ басейна, 
има и друго доказателство отъ чисто морфоложко естество, 
което много добре изпжква, като сравнимъ геоложката скица, 
дадена на обр. 1. На нея личи, че освенъ голѣмитѣ, оче
видно по-стари рѣки, които сж се оформили отвънъ басейна, 
всички други рѣки и потоци иматъ началото си край или 
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близо до границата на днешния басейнъ. Това само обстоя
телство е неоспоримо доказателство, че Кюстендилската кот
ловина е засебена морфоложка единица.

Кюстендилскиятъ терциеренъ басейнъ е сжществувалъ 
прочее презъ миоцена. Положението му е било отъ по-рано пре- 
диспонирано, за което свидетелствува единъ старъ разсѣдъ,

Обр. 1. — Схематична геоложка скица на Кюстендилската 
котловина

1. Кристалинни шисти, 2. Палеозойски шисти, 3. Еруптивни скали, 4. Мезо- 
зойски скали. 5. Миоценъ, 6. Плиоценъ (понтикумъ), 7. Плиоценъ (леванта- 

кумъ?), 8. Дилувий, 9. Алувий, 10. Разсѣдъ,

който обгражда отъ къмъ южна страна Коньовската планина.1) 
Указание за него сж. доломитнитѣ и варовити маси, които 
обградени съ терциеръ, се простиратъ на югъ отъ селата 
Катрище и Лилячъ и иматъ като най-висока точка в. Св. Петка 
(616 м.). Срѣщу тѣхъ се дига на северъ снагата на Коньов
ската планина, чиито най-високъ върхъ Ачулъ (1489 м.) се 

*) Установенъ е отъ и Ц. Димитровъ, Срв. работата му—Приносъ 
къмъ геологията и петрографията на Конява планина, Сп. Бълг. геолог, д-во, 
год. III (1931), кн. 3. стр. 4.
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състои сжщо отъ доломити и варовици. Въ случая имаме едно 
денивелиране по-голѣмо отъ 870 м. Тази разлика първоначално 
не е била голѣма. Тя се особено засилва вследствие на след- 
понтийско повдигане, както ще видимъ това по-нататъкъ.

Обхватътъ на миоценския басейнъ е билъ по-малъкъ, 
отколкото е обхвата на днешната терциерна котловина. Отъ 
нея не е влизала въ него тая часть приблизително, която се 
простира следъ линията, образуваща се между издаващия се 
надъ гр. Кюстендилъ ридъ на Хисарлъка и островния кри- 
сталинно-шистенъ хълмъ Спасовица надъ с. Копиловци. Задъ 
тая линия сж запазени най-добре понтийскитѣ наслаги, до
стигащи на дебелина въ Коилския ридъ до 130—140 м., смѣ- 
тани отъ равнището на рѣкитѣ. И въ най-долнитѣ части на 
последнитѣ не могатъ да се намѣрятъ седиментни пластове, 
които по хабитуса си да сж напълно подобни на пластоветѣ, 
означени по-горе като миоценски. Отъ къмъ източна страна 
имахме случай да проследимъ по-старитѣ пластове, припо
крити съ свѣтлокафяви глини и пѣсъци отъ понтикума, до 
къмъ Кознишката рѣка, т. е. близо до границата между Бо- 
бовдолския и Кюстендилския басейнъ.

Презъ миоцена едно всеобщо и неравномѣрно повдигане 
на Родопо-македонския масивъ се забелязва въ тоя край на 
полуострова, поради което той, както това много добре е 
наблюдавано въ Македония, се разкжсва на голѣмъ брой по
тънали, повдигнати или наклонени блокове1). Въ края на мио
цена и Кюстендилската котловина, въ тогавашния й обхватъ, 
претърпѣва редица промѣни. Въ срѣдната й часть седимент- 
нитѣ й материали се разсѣдатъ по процепъ, който сега се 
маркира отъ топлитѣ извори при Катрище (19'2°), Невѣстино 
(22°) и Кадинъ мость (22О,5—23О,5). Вѣроятно по сжщото време 
се образува единъ още по-голѣмъ процепъ на севернитѣ скло
нове на Осогово, на който сж прикрепени Кюстендилскитѣ 
термални извори2). По първия катришкия разсѣдъ, терциер- 
нитѣ материали отъ южната му страна се наклоняватъ на се- 
веръ, а тия отъ северната му страна на югъ, като и дветѣ 
части запазватъ приблизително източно-западно простиране.

2) К. Osswald, Das östliche Moglenagebirge und das Diabasgebiet von 
Gjewgjeli, въ Südostmazedonien und Kleinasien (Die Kriegsschauplätze H. 13), 
Berlin, 1925, стр. 19.

*) Термалнитѣ извори въ Кюстендилъ сж наредени около една пукна
тина, която се простира около 1 клм. съ направление ю. и,—с. з. [Д-ръ Н. 
Д о б р е в ъ, Химически съставъ на Кюстендилскитѣ термални води, СбНУ, 
кн. 22—23, III дѣлъ (1906—07), стр. 2]. Тѣ сж 40 на брой, отъ които 11 сж 
каптирани, 27 забетонирани и 2 некаптирани. Иматъ общъ дебитъ отъ 1838'5 
литра въ минута. Температурата на каптиранитѣ извори се колебае между 
65.°8 и 73°.4 [S. М Радославов ъ, Минерални и термални води въ Бъл
гария, сп. Естествознание и география, год. V (1921), стр. 201]
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Вследствие на доста интензивното повдигане на пла- 
нинскитѣ части, котловиннитѣ пластове, намиращи се въ 
тѣхно съседство, се силно нагъватъ, както имахме случай да 
наблюдаваме това на нѣколко мѣста около Брѣзовския ридъ. 
Къмъ срѣдната часть на котловината, къмъ р. Струма, тѣ не 
сж нагънати, а само наклонени. (Срв. обр. 22).

Презъ долния плиоценъ — понтикума, както това е 
добре известно отъ досегашнитѣ наблюдения въ Балканския 
полуостровъ, се особено засилва отлагането въ образуванитѣ 
вече или образуващи се котловини. Много отъ тѣхъ, а та- 
къвъ е случая и съ Кюстендилската котловина, разширяватъ 
значително обхвата си. Въ нея тогава е влизалъ единъ ши- 
рокъ поясъ, който се простира въ северо-западната посока 
въ Краището, откъмъ с. Периволъ до Милевската планина. 
Той обхваща въ себе си по-голѣмата часть отъ рѣчния ба- 
сейнъ на р. Драговищица, която и до сега му служи като 
главна отводнителна артерия. Въ цѣлия тоя поясъ изобил- 
ствува где по-малко, где повече терциеръ. Най-добре той е за- 
пазенъ въ следнитѣ три басейнчета: Славчето, ю.-изт. отъ 
Милевската планина, сѣче се сега отъ границата, Коритенъ- 
Злогошкото басейнче и Рѣсенско-Уйнското басейнче. Разни 
части отъ този запазенъ терциеръ е отбелязанъ отъ ученитѣ, 
които сж преминавали презъ Краището1).

*) Сравни напр. Г. Н. Златарски, Период, сп., кн. 17 (’885 г.), 
стр. 197 (Г. Уйно) и 201 (Д. Коритенъ) ; Г. Бончевъ, Петрограф. изучва- 
ния въ 3. България, стр. 398 (Славчето), стр. 402*(3логошъ) ; Г. Бончевъ, 
Скалитѣ въ Краището, стр. 27 (Рѣсенъ). Л. Ванковъ въ Геологични изуч- 
вания и пр. (СбНУ. XVI—XVII, кн. 3) причислява, както това е означено и 
на картата му, всички тия материали, съ изключение само на Г.-Уйнскитѣ 
къмъ дилувиума.

2) Ж. Радевъ, Епигенетичнн проломи и пр., стр. 317.
3) A. V і q и е s η е 1, Voyage и пр., II т , стр. 379 ; Г. Бончевъ, 

Петрограф. изучвания въ 3. България, стр. 402, Л. Ванковъ, Геологи
чески изучвания и пр., стр. 32 и др.

4) Г. Коняровъ, Кафявитѣ вжглища въ България, стр. 251.

Къмъ останкитѣ отъ терциерно време трѣбва да приба- 
вимъ и валчеститѣ едрочакълни материали по Скакавишкия 
ридъ, по височинитѣ около с. Горановци и др. Тѣхъ Ж. Ра
девъ обяснява като остатъци отъ измитъ крайбрѣженъ тер
циеръ2). Тѣ сж обърнали внимание и на други изслецвачи на 
тия мѣста3).

До сега само Г. Коняровъ е допустналъ, че терциернитѣ 
басейнчета въ Краището сж съставяли часть отъ голѣмия 
Кюстендилски басейнъ4). Материалитѣ имъ сж на много мѣста 
припокрити, повече или по-малко съ чакъли и грамадаци, по- 
голѣмата часть отъ които ще да е остатъкъ отъ измитъ 
терциеръ. Тѣ се състоятъ отъ глинести и пѣсъчни пластове, 



22 Гунчо Ст. Гунчевъ

които, както изрично бележи това Л. Ванковъ за Г.-Уйн'ския 
басеинъ, по петрографския си характеръ и по стратиграф- 
ското си положение напълно отговарятъ на глинеститѣ пла
стове, разкрити при с. Ямборано1), т. е. на понтийскитѣ пластове 
отъ сегашната Кюстендилска котловина.

’) Л. Ванковъ, пое. съч., стр. 32.

Сегашнитѣ хипсометрични отношения също така идатъ 
да подкрепятъ съществуването презъ понтикума на това про
дължение на Кюстендилския басейнъ. Цѣлата тази часть, 
която е принадлежала къмъ него, е обградена отъ по-високи 
ридове, доста тѣсно свързани единъ съ другъ. Като почнемъ 
отъ южната часть на Скакавишкия ридъ и продължимъ въ 
северна посока до в. Ивановъ камъкъ (1211 м.), отгдето гра
ницата тръгва въ западна посока по вододѣлното било до 
в. Ястребецъ (1121 м.), пресича Сушичката рѣкичка и се пре
хвърля на билото около Бѣлия камъкъ (1357 м.), отъ което 
продължава въ с.-з. посока и стига до Милевската планина. 
Отъ тамъ границата завива къмъ юго-западъ, обикаля Босиле- 
градъ и презъ Мара планина (1537 м.) се напътва въ ю.-изт. 
посока къмъ в. Кумица (1278 м.), отгдето по вододѣлнитѣ ви
сочини между Драговищница и Бистрица слиза до сегашната 
Кюстендилска котловина.

Отъ източна страна Кюстендилския понтийскиятъ басейнъ 
е билъ въ широка връзка съ Бобовдолския басейнъ. Насла- 
гитѣ му, състоящи се отъ тая страна отъ свѣтло-кафяви глини 
и полу-сбити пѣсъци, и сега могатъ да се проследятъ по пре- 
граднитѣ ридове между дветѣ котловини.

Въ южната, Пианечката часть на котловината, понтий
скитѣ материали съ запазени въ единъ тѣсенъ поясъ около 
селата Слокощица, Граница и Берсинъ, който продължава до 
къмъ с. Невѣстино. Тѣ съ се простирали обаче и по на югъ, 
но не и до границата до която е стигналъ миоцена. Отне
сени съ били въ последствие, което не е била много трудна 
задача, защото по всичко изглежда, тѣ не съ имали голѣма 
дебелина, а отъ друга страна не съ били здраво споени, ако 
се съди по запазенитѣ отъ тѣхъ части.

Южното имъ простиране тука ние установихме по чисто 
морфоложки пъть. Проследявайки заравненитѣ гърбища, про
точени въ с. и. посока, въ тая часть на котловината, ние за
белягахме, че при повечето отъ тѣхъ на височина между 
750—800 м. започва стъпало съ срѣдна височина около 80 м., 
което се намира не много далечъ отъ запазенитѣ понтийски 
наслаги. Следъ него следва, малко или повече заравнената 
повърхнина на миоцена, до границата на котловината, гдето 
на ново, се очертава друго значително по-високо стъпало. 
Тѣзи отношения проличаватъ отъ профилитѣ дадени на обр. 2.

Освенъ връзката съ Бобовдолския басейнъ, Кюстендил
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ския понтийски басейнъ е ималъ такива и съ Радомирския 
басейнъ. Връзкитѣ му съ него сж. били на две мѣста — презъ 
долината на р. Струма и презъ низката седловинна часть, 
раздѣляща Коньовската планина на два дѣла, всрѣдъ която 
се намира Чокльовото блато. Ние ще разгледаме поотдѣлно 
тия връзки.

Връзката между Радомирския и Кюстендилския терцие- 
ренъ басейнъ по р. Струма, е допустната първомъ отъ покойния

Обр. 2. Морфоложки профили презъ Пианечката часть 
на Кюстендилската котловина

С е стжпалото, до което е стигалъ понтийския басейнъ.

професоръ по география Ж. Радевъ. Отъ профила, който дава, 
се вижда, че той изхожда отъ обстоятелството, дето отъ дветѣ 
страни на Струма — къмъ Чокльово блато и къмъ Злогошъ 
има терциеръ, всрѣдъ който се е врѣзала рѣката. Тоя доказъ 
самъ по-себе си не е много убедителенъ, защото по време на 
плиоцена, отъ когато сж вѣроятно материалитѣ при Злогошъ 
и Чокльово блато, преграднитѣ височини между тѣхъ и р. 
Струма, т. е. Земенската планина и северната часть на Ска- 
кавишкия ридъ отъ дѣсно, и Риша планина отъ лѣво, не сж 
влизали въ границитѣ на тогавашнитѣ терциерни басейни. За 
това сравни картата, дадена на обр. 4. Но Радевъ допуска 
и друга разрешение „Възможно е, пише той, щото това мѣсто 
(ивицата между с. Прибой и с. Ръждавица) да е било старо, 
предтерциерно корито, което впоследствие, при терциернитѣ 
дислокации, да е образувало тая плитка комуникационна 
часть въ рамкитѣ на голѣмия басейнъ“1). Изследванията на 

*) Ж. Радевъ, Епигенетични проломи, стр. 320.
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самото мѣсто, които имахме случай да направимъ, напълно 
потвърждаватъ това му предположение. Нашитѣ докази, които 
привеждаме въ негова подкрепа, сж обаче отъ чисто морфо- 
ложко естество.

Изследвайки терциернитѣ наслаги отъ дветѣ страни на 
пролома, въ началото и въ края му, ние установихме, че както 
при Радомирската котловина, респективно Бѣловската й часть, 
така и при Кюстендилската, терциерътъ е вдаденъ заливо- 
образно по течението на р. Струма. Самиятъ днешенъ Зе- 
менски проломъ е врѣзанъ въ едно по-старо и значително по- 
широко рѣчно легло, чиито останки, въ видъ на раменни 
плоскости, могатъ да се проследятъ на много мѣста. Напрѣч- 
ниятъ прорѣзъ, представенъ на обр. 3, ни дава добра пред-

Обр. 3. Прорѣзъ презъ горнята часть на Земенския проломъ 
А А — Останки отъ понтийското долинно дъно, Б — останка отъ левантий- 

ското долинно дъно, следъ които иде дилувиалното врѣзване на рѣката.

става за това старо и значително по-голѣмо долинно дъно. 
То е било около 3 клм. широко. Надлъжната линия, която се 
получава отъ подреждане височинитѣ, които тия раменни 
плоскости иматъ, показва повдигане въ долния си край, което 
е най-голѣмо при с. Гърбино и срещуположната му страна. 
Това е едно безспорно доказателство, че тия височини сж 
претърпѣли повдигане въ по-ново отъ терциера време. Къмъ 
несъмнения епигенетиченъ произходъ на пролома, се прибавя 
следователно и известно антицедентно начало, което допри
нася за засилване на вдълбаването на Струма. То възлиза, 
отъ терциера насамъ въ долния край на Земенския проломъ 
на около 400 метра.

Другата връзка презъ понтикума на Кюстендилския съ 
Радомирския басейнъ е била презъ Коньовската планина. 
Почвала е отъ мѣстото, гдето е сега Чокльово блато, и като 
широка плиткость се е простирала на югъ. Радомирската 
котловина е имала тогава, подобно на Кюстендилската, много 
по-голѣмъ обхватъ. Въ нея е влизала тая часть отъ Коньов- 
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ската планина, която се е простирала приблизително по за- 
паднитѣ вододѣлни височини на р. Блатещница, отъ тамъ 
покрай Чокльово блато по юго-западнитѣ вододѣлни висо
чини на Углярската рѣка.1) Останки отъ тая връзка, разкъ
сана вследствие на издигане на Коньовската планина, сж. реди
цата плоски гърбища отъ дветѣ страни на Коньовската рѣка, 
по които се намиратъ нѣкои отъ махалитѣ на с. Цървеняно. 
Отъ къмъ Кюстендилската котловина терциерътъ навлиза за- 
ливообразно въ тая посока и стига до голѣмия завой на шо- 
сетб, северно отъ махала Грънчарица.

Навредъ въ тая часть се намиратъ останки отъ терциеръ въ видъ 
на малки петна. Всички тѣхъ г. Ц. Димитровъ не е нанесълъ на картата, 
приложена къмъ труда му за Коньовската планина. Той бѣ така любезенъ 
да ни съобщи за нѣкои отъ тия петна, които влѣзоха въ скицата дадена 
на обр. 4.

2) F. Schaffer, Grundzüge der allgemeinen Geologie, Leipzig, 1916, 
стр. 409.

Глинеститѣ и пѣсъчнитѣ скали издаватъ споредъ Fr. 
Schaffer почти винаги образуване въ малка водна дълбочина.2) 
Като прибавимъ къмъ тѣхъ конгломератитѣ, съставени отъ 
късове, най-едритѣ отъ които съ колкото пестникъ, които се 
срѣщатъ главно въ крайнитѣ отдѣли на пластоветѣ, приети 
отъ насъ като миоценски, ще можемъ да заключимъ, че Кю
стендилския басейнъ е билъ по-скоро амфибиална земя, земя, 
която презъ разни времена ту се е заливала отъ плитки води, 
ту пъкъ се е засушавала. Това положение продължава до мо
мента, когато затихналитѣ по-силни тектонически прояви 
отъ една страна, и ерозията на р. Струма, отъ друга страна, 
създаватъ условия за оттичане чрезъ нормална рѣчна мрежа.

Обхватътъ, който има днесъ Кюстендилския терциеренъ 
басейнъ, както и обхватътъ и връзкитѣ му презъ понтикума съ 
представени на картената скица, дадена на обр. 4.

Презъ края на понтикума или началото на левантикума 
почва постепенно разкъсване на голѣмия Кюстендилски пон
тийски басейнъ, като краенъ резултатъ на което се отдѣля 
тая негова часть, която се простирала въ Краището. Прекъсва 
се и връзката, кояго той е ималъ съ Радомирския терциеръ 
презъ Коньовската планина. Причинитѣ за това трѣбва да 
потърсимъ въ едно общо повдигане на тоя край, 'проявило се 
по-значително въ планинскитѣ части, които обграждатъ Кю
стендилската котловина, но което е засѣгнало и самата нея. 
Прорѣзътъ, който даваме на обр. 5 показващъ стъпаловидно 
разсѣдане на понтийскитѣ терциерни пластове при с. Стенско, 
ясно говори за повдигане на граничащитѣ съ него части. 
Обстоятелството, че въ нея не съ намѣрени левантийски пла
стове, ни говори също, че котловината е претърпѣла повди
гане, което не ще е било така значително. Това се напълно 
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съгласува съ установеното за македонскитѣ терциерни ба
сейни, въ които левантикума е отбелязанъ съ значително на-

Обр. 4. Обхватъ и връзки на Кюстендилската котловина 
презъ терциера

1. Оградни части на котловинитѣ, 2. Граници на днешнитѣ котловини, 
3. Обхватъ на Кюстендилския понтийски басейнъ, 4. Граница на Радомир
ския понтийски басейнъ отъ къмъ Коньовската планина, 5. Мѣста отъ пон- 
тийскитѣ разширения, въ които сж. запазени терциерни материали, 6. Запа
зена връзки съ съседнитѣ терциерни котловини, 7. Изчезнала връзка съ съ- 
седнитѣ терциерни котловини, 8. Потъващи части (Радомирската котловина, 

Чокльово блато) и дилувиумъ.

маление на седиментацията.1) Друго обстоятелство, което иде 
сжщо така въ подкрепа, е, че стародилувиалнитѣ материали 
сж отложени на вече еродирана повърхнина.

*) F. Kossmat, Geologie der zentralen Balkanhalbinsel, стр. 149.



Кюстендилсквта котловина и ограднитѣ й части 27

Едничкитѣ впрочемъ материали, на които по хабитусъ 
бихме могли да дадемъ левантийска възрасть, сж. тия отъ раз
положената въ крайния юго-източенъ жгълъ на котловината 
малка Ваксевска котловинна, която по това време се е проявя
вала като потъваща земя.

Обр. 5. Прорѣзъ презъ понтийскитѣ материали, разкрити въ 
Терзийския долъ надъ с. Стенско

1 и 3. Пѣсъци (слабо споени пѣсъчници), алтерниращи съ глини, 2. Едъръ 
пѣсъчникъ, 4. Сивогължбови глини.

Презъ левантикума р. Струма почва да се вдълбява въ 
терциерното си легло, което почва да взима по-малки размѣри. 
Тогава именно заживява самостоенъ животъ сжщинската, 
принадлежаща на котловината рѣчна мрежа.

5. Котловината презъ дилувиума

Сравнително спокойната денудационна дейность, на която 
е била подложена Кюстендилската котловина презъ време на 
левантикума, се нарушава презъ дилувиума. Ограднитѣ й 
части, особенно Осогово и Краището, започватъ постепенно 
да се повдигатъ. Вследствие на това усилване на релефа, 
котловината става наново мѣсто на отлагане. Рѣкитѣ започ
ватъ да носятъ извънредно много материали, които тѣ насла- 
гватъ въ нея въ видъ на обширни наносни кжжели, слабо 
наклонени къмъ главната отводнителна артерия на котлови
ната —р. Струма. Като втора по-обща причина за усилване на 
рѣчния транспортъ и на наслагванията, трѣбва да отбележимъ 
студениятъ и сухъ (полуариденъ) климатъ, който е сжще- 
ствувалъ по това време.1) Срѣдната часть на котловината се 
припокрива по тоя начинъ отъ дебели наноси отъ рѣчни ма
териали, които образуватъ обширни флувиатилни наносни 
плоскости. Най-добре тѣ сж запазени понастоящемъ въ Коил- 
ския ридъ, който е въ по-голѣмата си часть и сега още при- 
покритъ отъ тѣхъ.

W. Soergel, Die Ursachen der diluvialen Aufschotterung und Ero
sion, Berlin, 1921, стр. 71.
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Това положение не трае обаче презъ цѣлия дилувиумъ. 
Презъ другата му половина повдигането на ограднитѣ пла
нини се засилва извънредно много. Въ него учиствува съ 
много по-бавно темпо, обаче и Кюстендилската котловина. 
Като резултатъ на това рѣкитѣ се вдълбаватъ 50—60 м., 
като въ по-рано отложенитѣ въ тѣхъ материали, така и въ 
по-долнитѣ терциерни материали. Тѣ сж носили тогава огром
ни блокове, каквито се срѣщатъ и то по-голѣми отъ единъ 
кубически метъръ и сега още въ Сѣнокоската падина. Еди
нични парчета отъ тѣхъ ние можахме да намѣримъ по Дрѣ- 
новъ-долската тераса, разположена между р. Бистрица и 
р. Банска и при с. Слокощица. Нѣкога тѣ сж намирани въ 
по-голѣмо количество, но въ течение на вѣковетѣ сж били 
използувани за градежъ. Презъ тая часть на дилувиума се 
засебватъ старо-дилувиалнитѣ тераси и се създаватъ нови 
— младо-дилувиални тераси. Въ това повдигане и Коньов- 
ската планина е взимала по-голѣмо участие, защото по младо- 
дилувиалнитѣ рѣчни тераси на р. Струма, отъ Спасовица на
горе, се срѣщатъ изобилно варовити и доломитни парчета, 
донесени отъ нея.

Че този периодъ на бързи орогенетични промѣни е 
билъ сравнително кратъкъ и се е привършилъ преди края на 
дилувиума, сждимъ и по друго обстоятелство. Голѣмитѣ рѣки, 
които водятъ началото си далечъ отъ котловината, намаля- 
ватъ транспорта на едри материали. Малкитѣ рѣки пъкъ, 
главно Пианечкитѣ притоци на р. Струма, часть отъ сжщин- 
ската котловинна рѣчна мрежа, сж носили по това време 
по-нѣжни и дребни утайки, които на много мѣста въ долнитѣ 
отдѣли на долинитѣ имъ и по р. Струма, сж отложени главно 
като льосоподобни глини, отговарящи на така наречения отъ 
нѣмцитѣ Auelehm, а тукъ-таме и като ситни пѣсъци. Това 
обстоятелство показва, че котловината се е намирала тогава 
въ периодъ на затишие, при който се е проявявала предимно 
страничната ерозия. Материалитѣ за тия глини сж черпени 
отъ съседнитѣ терциерни пластове. Тукъ тамъ въ тѣхъ има 
отложени и по-едри рѣчни материали. Изобилни останки отъ 
тогавашнитѣ легла на рѣкитѣ въ видъ на тераси, проточени 
на мѣста почти по цѣлото течение на рѣката, се забелязватъ 
както по Пианечкитѣ притоци на р. Струма, така и по нѣкои 
отъ срещуположнитѣ имъ събратя.

III. Орографско-тектонически прегледъ на ограднитѣ 
части на Кюстендилската котловина

1. Осоговска планина
Името Осоговска планина въ научната книжнина се дава 

на единъ добре оформенъ и изпжкващъ съ височината си пла
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нински повлакъ, проточенъ въ с. и. — ю. з. посока между 
Кюстендилъ въ България и Кратово въ Македония, къмъ 
който разнитѣ автори прикрепватъ различно число по-низки, 
но свързани съ него планински възвишения. Най-голѣмъ 
обхватъ на Осоговската планина дава В. Кж.нчовъ?) Той я 
ограничава на югъ отъ Малешевскитѣ планини, а на северъ 
я продължава презъ Деве-баиръ до вододѣлнитѣ височини на 
северъ отъ в. Патерица (1705 м.). Това схващане на Кжнчова 
е възприелъ и Й. Цвиичъ, който ограничава на северъ Осо
говската верига до Руй планина надъ гр. Трънъ.1 2) По този 
начинъ Осогово става събирателно име на различни по про- 
изходъ и по орографска връзка планини. Много по-приемливи 
сж схващанията на Г. Бончевъ и А. Иширковъ. Тѣ различа- 
ватъ въ нея два отдѣла — първия, западенъ или високъ дѣлъ 
И втория, източенъ или низъкъ дѣлъ. Различието между два
мата е въ обхвата, който тѣ даватъ на втория, низкия дѣлъ. 
До като Г. Бончевъ слага въ него и височинитѣ около 
в. Погледъ, които се намиратъ въ жгъла, образуванъ между 
р. Струма и притока й р. Джерманъ,3) А. Иширковъ причи
слява тоя дѣлъ къмъ Коньовската планина.4)

1) В. Кжнчовъ, Орохидрография на Македония, Пловдивъ, 1911 г., 
стр. 92.

2) J. Цви)иЬ, Основе за географиіу и геолопцу и пр. 1—11 кн., 
стр. 247.

3) Г. Бонче в ъ, Петрографски бележки за Осоговската планина, стр. 459.
4) А. Иширковъ, Приносъ къмъ географията на княжество Бъл

гария, стр. 575.
5) А. Иширковъ, тамъ, стр. 565.

Високиятъ дѣлъ, сжщинската Осоговска планина, се 
ограничава отъ северъ отъ Кюстендилската и Каменичката 
котловини, отъ Уземската седловина на Деве-баиръ и отъ 
Крива рѣка. На западъ границата преминава въ Кратовскитѣ 
низки младовулканически възвишения, които на ю. з. свръш- 
ватъ въ Овче-поле. Отъ къмъ югъ за граница служи р. Брѣ- 
галница. Отъ изтокъ Осогово се огражда отъ Пианечката 
часть на Кюстендилската котловина. За граница между двата 
осоговски дѣла ние приемаме Вѣтренската седловина (970 м.), 
южно отъ с. Раково, по която води пжть за долината на 
р. Брѣгалница. Границата между тѣхъ по Новоселската рѣка, 
както приема това А. Иширковъ,5) се явява непригодна. Оро- 
графскитѣ и градежнитѣ отношения въ високия Осоговъ, 
както и новата представа, която се добива за тоя край отъ 
факта, че Кюстендилската терциерна котловина се простира 
значително по на югъ, отколкото се знаеше до сега, прави 
тази граница съвсемъ изкуствена.

Разграничението на Осоговската планина на два дѣла, 
къмъ което ние напълно се присъединяваме, не почива само 
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на външни орографски отношения. Високиятъ дѣлъ, който по- 
нататъкъ ще означаваме само съ Осогово или Осоговската 
планина, е съставенъ отъ кристалинни шисти, като въ срѣд- 
ната му часть се разкрива подъ тѣхъ гранитъ. Той се явява 
поради това въ , България като последната най-голѣма пла
нина отъ къмъ северъ, принадлежаща на старата Родопо-ма- 
кедонска маса. Само въ западнитѣ му части, къмъ Кратово, се 
явяватъ изобилни младо-еруптивни скали.

Обр. 6. Осоговска планина.

Главното било на Осогово, очертано отъ върховетѣ 
Бегъ-бунаръ (2050 м.), Руенъ (2253 м.) и Султанъ тепе (Царь- 
връхъ) (2085 м.), има посока си. — юз. Следъ последния връхъ 
то завива въ и. — с. и. посока и завършва съ кристалинно 
шистния поясъ около в. Лисецъ (1527 м.), който е заобиколенъ 
отъ андезити въ долнитѣ си части.

Низкиятъ осоговски дѣлъ ще означаваме за въ бждаще 
съ името Осоговйя, Това създадено отъ народа наимену- 
вание показва тънъкъ орографски усѣтъ. То ни говори едно
временно за връзката и отликата между тия два дѣла на 
Осоговската планина. >

Въ Осоговията, извънъ кристалиннитѣ шисти, които зае- 
матъ значително пространство, се срѣщатъ още палеозойски, 
мезозойски и терЦиерни седименти, както и младоеруптивни, 
а малко и староеруптивни скали.
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Относно източната й граница, която се схваща двояко, 
както посочихме по-горе, ние се присъединяваме къмъ мне
нието на проф. Г. Бончевъ, който причислява къмъ нея Пог- 
ледската група въ възвишения, заключени между р. Струма, 
р. Джерменъ и седловината между Кюстендилската и Бобов- 
долската котловина, по която върви шосето Кюстендилъ- 
Дупница. Това правимъ по следното съображение. Едни и 
сжщи скали преминаватъ отъ едната на другата страна на 
р. Струма, гдето сж тия възвишения. Отъ къмъ Коньовската 
планина тѣ сж. отдѣлени обаче отъ широката запазена тер- 
циерна връзка между гореспоменатитѣ две котловини.

За южна граница на Осоговията, отъ къмъ Влахина пла
нина, може да се приеме седловината, по която минава пж- 
тьтъ отъ Г. Джумая за Царево село.

Всички тѣзи, изложени на кратко факти, показватъ, че 
между Осогово и Осоговията сжществуватъ, както орографски 
така и градежни отлики. До като Осогово представя старо 
еруптивно ядро обвито съ кристалинни шисти и заобиколено 
околовръстъ съ седименти и младо еруптивни скали, Осого
вията има по-разнообразенъ градежъ. причиненъ отъ по-раз
личния геологически животъ, презъ която е преминала.

Отъ Осоговската планина, както е случаятъ и съ всички 
по-стари планини, водятъ началото си много рѣки, нѣкои отъ 
които сж доста голѣми. Такива сж: р. Бистрица и р. Елеш
ница, притоци на р. Струма ; Крива рѣка, притокъ на р. Пчиня, 
Злетовската рѣка, Кочанската рѣка и р. Каменица, притоци 
на р. Брѣгалница и др.

Геоложкитѣ картировки, които имаме на лице за бъл
гарската часть на Осогово, не даватъ задоволителна пред
става за отношенията между кристалиннитѣ шисти и гранита. 
Отъ това, което ние можахме да наблюдаваме, се оказа, че 
по нашата часть отъ главното било, могатъ да се различатъ 
два щока гранитъ. Първиятъ обхваща мѣстностьта около 
в. Кюнекъ(1929 м.), авториятъ—високата часть около в. Руенъ. 
Помежду имъ се намира поясъ отъ кристалинни шисти. Ве- 
ликолепнитѣ прорѣзи, които се откриватъ по р. Бистрица, 
отъ изворитѣ й до Каменичката котловина, показватъ, че 
кристалиннитѣ шисти покриватъ гранита въ видъ на не осо
бено дебела обвивка. Това обстоятелство може да ни обясни, 
защо осоговскитѣ притоци на р. Банска изобилствуватъ съ 
толкова много гранитни парчета. Апофизи отъ тая ерупция 
се показватъ между кристалиннитѣ шисти дори на самата 
седловина Дервено, което не е избѣгнало отъ вниманието на 
Лазаръ Банкова1).

*)Л Ванковъ, Геологически изучвания и пр., стр. 33.
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Гранитъ се показва на малко пространство и въ маке
донската часть на главното било, при в. Султанъ-тепе1).

0 Г. Бончевъ, Петрографско-минерални изучвания въ Македония, 
СбАкН., кн. XIII (1920), стр. 113.

2) Сравни картата, приложена къмъ горния му трудъ.
3) Младитѣ еруптивни скали (кристални порфири, риолити), които Г. 

Бончевъ означава като редица гнѣзда, проточени по границата ни съ Юго
славия (Срв. картитѣ приложени въ трудоветѣ му за Македония и Осо
гово), ние не можахме да проследимъ.та да добиемъ представа за значението 
имъ за тектониката на планината.

Отъ наклонитѣ на пластоветѣ, които ние сме си отбе
лязали за северната часть на планината, както и отъ това, 
което е отбелязалъ Г. Бончевъ за южнитѣ й отдѣли2), мо- 
жемъ да заключимъ, че кристалиннитѣ шисти съ разполо
жени периклинално около гранитната интрузия. За това го
вори и обстоятелството, че гранита се разкрива точно по 
гръбнака на главното било на планината. Ако и перикли- 
нностьта да е нарушена на нѣкои мѣста отъ по-късни тек- 
тонични прояви, за съществуването й може да се заключи и 
по чисто морфоложки пъть. Известно е, че горното течение 
на рѣка, намиращо се изцѣло въ една планина, сочи за единъ 
първоначаленъ наклонъ (Abdachung) съ опредѣлена насока, 
който сега може да не съществува, но въ началото на жи
вота на рѣката е съществувалъ непремѣнно. Като разгле
даме рѣчната мрежа на Осогово, ще забележимъ веднага, че 
всичкитѣ й по-важни рѣки изхождатъ отъ главното й било, 
изключение прави само Новоселската рѣка, и съ насочени въ 
четири главни посоки. По този начинъ повърхнината на пла
нината се очертава като наклоненъ на четири страни покривъ. 
(Срв. обр. 6). Въ случая имаме истински орографски или 
склонови долини (Abdachungstäler) или, споредъ класифика
цията на Davis — консеквентни долини.

Представата, която може да се добие за Осоговската 
планина отъ досегашнитѣ проучвания, трѣбва прочее коренно 
да се измѣни. Тукъ не може да става дума за събиране, на- 
купване на планински вериги, както приематъ това нѣкои отъ 
посоченитѣ автори. Осогово представя една голѣма насочена 
въ си. — юз. посока антиклинала, съ ядро заето отъ гра
нитъ. Както въ севернитѣ си, така и въ южнитѣ си части, тя 
е ограничена отъ по-късни тектоннчески линии, които се бе- 
лежатъ съ младо-еруптивни скали (Кратовско и Кочанско) 
или съ термални извори (Кюстендилско). Въ юго-източната си 
часть Осогово е силно разрѣзана отъ многото рѣчни долини.3)

Презъ ново геологическо време планината е претърпѣла 
повдигания. Отъ уравновесителнитѣ профили на рѣкитѣ личи, 
че въ увеса имъ има две ясно изразени стъпала. Едното се 
намира на 1600 м., а другото на 1100 м. Тѣ се дължатъ на две
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раздѣлени отъ периодъ на затишие, повдигания. Едното отъ 
тѣхъ е станало презъ края на миоцена, а другото следъ пон- 
тикума, както за това може да се присжди отъ съответства- 
щитѣ имъ денудационни повърхнини. На последното повди
гане се [дължи обстоятелството, че всички осоговски рѣки, 
преди да напуснатъ същинското туловище на планината, те- 
катъ въ дълбоки и тѣсни долини. Това важи както за· север- 
нитѣ така и за южнитѣ отдѣли на планината. Особено сж 
дълбоки и клисурести, споредъ Цвиичъ, долинитѣ отъ юго
западна страна на Осогово, а именно долинитѣ на Злетов- 
ската рѣка, Кочанската рѣка и р. Каменица1).

1) J. ЦвищЬ, Основе I—II т.; стр. 248.
2) Селищата на Каменичката котловина влизать изцѣло въ покрайни

ната Каменица, засвидетелствувана съ това име още въ началото на 
XIV в. (Срв. Йор. Ивановъ, Северна Македония, София 1906, стр. 50). 
По тази причина ние възприемаме, като най-подходящо, наименованието 
К а м е ни ч к а кот л о в и н а, вмѣсто имена като Гюешевска котло
вина, Гърлянско-Ранинска котловина и пр.,давани имъотъраз- 
личнитѣ автори.

Ист.-фил. годишникъ

Конвекснитѣ склонове на Осоговъ планина, които отъ 
всички страни се натрапватъ на вниманието на наблюдателя, 
говорятъ, че това подигане продължава и сега.

2. Каменичката котловина

Малката, лесна за преваляне седловина Дервено, която 
като мостъ свързва Осогово съ Лисецъ планина, отдѣля Ка
меничката котловина отъ Сѣнокоската падина, западниятъ 
придатъкъ на Кюстендилската котловина. Каменичката ко
тловина2) има форма на неправиленъ островръхъ трижгъл- 
никъ, чиито долна страна се очертава отъ северния склонъ 
на Осогово. Въпрѣки малкитѣ си размѣри, тя има 34’5 кв. 
клм., раздѣлена е на три поленца (равнища) отъ два низки 
рида. Скакавишкиятъ ридъ, съ най-голѣма точка Го- 
лѣми върхъ (1045 м.), дѣли Гюешевското равнище отъ 
Ранинското равнище, аЦоловскиятъ ридъ, сънай- 
голѣма височина 975 м., дѣли последното равнище отъ това 
на Гърляно.

Презъ всѣко едно отъ тия равнища протича рѣка. Презъ 
най-източното, Гърлянското равнище, тече р. Бистрица, съ 
притока си р. Дрѣзга, която извира подъ Осоговския връхъ 
Кулата (1758 м.). Презъ Ранинското равнище протича р. Ка
меница, която извира подъ в. Бѣлитѣ камене. Тя е дълга 
9 клм. и има увесъ 94,04/00; влива се въ р. Лѣбница. Гюешев
ското равнище се пои отъ р. Лѣбница и голѣмия й при- 
токъ р. Ръжча. Лѣбница извира подъ в. Бождерица. Дълга 
е 12 клм. при увесъ 51‘7%о. Всички тѣзи рѣки, поради голѣ- 
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мия увесъ който иматъ, смъкватъ много камъни и чакълъ въ 
котловината. При проливни дъждове тѣ представятъ истин
ска напасть за кжщитѣ, разположени близко до тѣхъ, както 
имахме случай лично да се убедимъ.

Фот. Ив. Батаклиевъ

Обр. 7. Каменичката котловина гледана отъ Деве-баиръ.
По материалитѣ, отъ които е съставена котловината, 

трѣбва да я причислимъ къмъ Краището. Кристалинни шисти 
се показватъ въ южнитѣ отдѣли на Цоловския ридъ и въ из
точната страна на Скакавишкия ридъ. Тѣ сж. отдѣлени отъ 
кристалиннитѣ шисти на южната й оградна стена— Осоговъ 
планина и отъ тия на Лисецъ планина чрезъ дилувиални и 
алувиални наноси. Отъ такива се състои изобщо повърхни
ната на тритѣ гореозначени равнища. По-голѣмо разпростра
нение въ котловината иматъ мезозойскитѣ материали. Тѣ зае- 
матъ северната часть на Цоловския и на Скакавишкия ридъ 
(червени едрозърнести пѣсъчници, конгломерати, тънкослойни 
глинести пѣсъчници и мергели). Въ южната часть на послед
ния ридъ се показва голѣмо гнѣздо отъ риолити съ туфи, 
които стоятъ въ тѣсна връзка съ риолититѣ на Деве-баиръ, 
отъ които ги дѣли дилувиума на Гюешевското равнище. 
Всички тѣзи скали преминаватъ и въ другитѣ отдѣли на 
Краището.

Възрастьта на мезозойскитѣ седименти се опредѣля отъ 
различнитѣ автори различно. Л. Ванковъ приема, че червенитѣ 
едрозърнести пѣсъчници сж диадо-триаски1). Останалитѣ пѣ
съчници и мергелитѣ той причислява къмъ кредата* 3) Г. Бон- 
чевъ, въ най-новия си трудъ Скалитѣ въ Краището, 
причислява всички тѣхъ къмъ кредата и то къмъ горната 
креда, като обаче изрично бележи, че прави това само по 
традиция, защото за него тѣ сж още проблематични3).

Ч Л. Ванковъ, Геологични проучавания и пр. стр. 36.
3) Тамъ, стр. 37.
3) Срв. стр. 61.
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Г. Н. Златарски, който, като се сжди по геоложката му 
жарта, не е признавалъ съществуването на креда въ най-за- 
паднитѣ отдѣли на Срѣдна България, причислява тия седи
менти къмъ гората. Младитѣ вулканически скали, за които 
по-рано се клонѣше да се приематъ за горно-кредни, сега Г. 
Бончевъ означава, въ картата приложена къмъ горепосочения 
му трудъ, по-положително като терциерни.

Каменичката котловина е съвсемъ младо образуване. Ко- 
гато я наблюдаваме отъ високо, отъ Осогово напримѣръ, тя 
ни се представя като не особено дълбока падина всрѣдъ 
обикалящитѣ я ридове. Заравненитѣ гърбища на последнитѣ 
и приблизително еднаквата височина, която тѣ иматъ, коле- 
баяща се между 1100—1250 м., очертаватъ едно, разкъсано 
отъ долинитѣ на рѣкитѣ ниво, всрѣдъ което тя именно се 
намира. Това ниво е часть отъ стара денудационна повърх
нина, която е имала широко разпространение северно отъ 
Осогово, както личи това отъ многото й останки. Тази по
върхнина, върху която ще се върнемъ пакъ по-нататъкъ, се е 
образувала презъ долния плиоценъ, презъ понтикума. Котло
вината следователно е по-млада отъ тая повръхнина, е след- 
понтийска. Образуването й ще трѣбва да свържемъ съ друга 
важна тектонична промѣна станала тукъ, съ образуването на 
■северния склонъ на Осогово. Последниятъ, както ще видимъ 
това въ една отъ следващитѣ глави, се е образувалъ като 
процепенъ склонъ презъ време на дилувиума. Както при Сѣ- 
нокоската падина въ по-малъкъ размѣръ, така и тука, бър
зото издигане на планината е дало като резултатъ наредъ съ 
много стръмния склонъ и понижения предъ него. Като имаме 
нредъ очи сегашнитѣ орографски отношения въ котловината, 
т. е. по-конкретно казано, че двата намиращи се всрѣдъ нея 
рида съ отдѣлени отъ Осогово чрезъ по-ниски части, можемъ 
да приемемъ, че първоначално котловината се е очертала по
добно на Сѣнокоската падина, въ подножието на планината. 
Засилената ерозия на р. Бистрица и притоцитѣ й вследствие на 
издигането на Осогово, допринасятъ много за оформяването на 
тритѣ малки поленца въ нея, чиито надлъжни оси следватъ 
рѣчнитѣ течения.

3. Лисецъ планина

Лисецъ е тая малка планина, която се ограничава отъ 
Кюстендилската котловина отъ изтокъ и отъ югъ, отъ Каме
ничката котловина отъ западъ и отъ р. Бистрица отъ северъ. 
Тя се особено натрапва на погледа на наблюдателя, както 
съ засебеностьта си, така и съ най-високия си голъ (лисъ), 
куполоподобенъ връхъ Връшникъ-Лисецъ (1503 м.), 
който служи като барометъръ на кюстендилци. Около него, 
т. е. въ юго-западната си часть, планината е най-висока. Въ 
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останалитѣ й части върховетѣ не достигатъ до 1200 м. Най- 
високъ между тѣхъ е върха Орлова чука (1187 м.).

Отъ Лисецъ водятъ началото си само малки рѣки — 
притоци на р. Бистрица и р. Банска. Най-голѣма отъ тия рѣ- 
кички е Радловската рѣка — дълга 8'2 клм. Следъ 
това идва Лѣскà (6 клм.) и Дъждевица (5 клм.). Всички 
тѣ сж. притоци на р. Бистрица.

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 8. Лисецъ планина гледана отъ Осоговъ.

Планината се състои изцѣло отъ кристалинни шисти, 
които иматъ си.—юз. простиране съ наклонъ къмъ сз. По 
скалитѣ си, но особено по тоя наклонъ тя се явява, текто- 
нически погледнато, като часть отъ Осоговската планина, отъ 
която е била откжсната въ ново геологическо време. Презъ 
миоцена тя е съставяла още часть отъ нея, тъй като накло
нената на северъ, вследствие на по-силното издигане на юж- 
нитѣ, срѣдищнитѣ части на Осогово, повърхнина около в. 
Църнотравъ, на която ние даваме миоценска възрасть, отго
варя на сжщо така наклонената къмъ северъ повърхнина 
около в. Връшникъ Лисецъ, отъ сжщата възрасть.

Лисецъ планина ние схващаме, като наведенъ къмъ с.-з. 
отломъ, обграденъ отъ тектонично слаби мѣста, каквито сж 
Кюстендилската котловина, Сѣнокоската падина и Каменич- 
ката котловина. Краището сжщо така е разкжсамо отъ тек
тонично слаби пояси, най-близкиятъ до Лисецъ отъ тѣхъ е 
тоя, който презъ понтикума е съставялъ часть отъ Кюстен
дилския басейнъ.

4. Краището
Този малко познатъ западенъ български край може да 

се ограничи двояко: отъ една страна възъ основа на гео- 
графскитѣ отношения, а отъ друга възъ основа на схваща



Кюстендилската котловина и ограднитѣ й части 37

нията на мѣстното население, които почиватъ на традицията 
и на мѣстни, не особено значителни битови отлики. Споредъ 
последното схващане цѣлата тая земя се. дѣли на три : Кю
стендилско краище, Трънско краище и Радомирско краище1). 
За ограничение на тая область ние ще си послужимъ съ гео- 
графскитѣ отношения, защото ако бихме направили това спо
редъ схващанията на мѣстнитѣ люде, ще имаме напълно про
тиворечащо на природата ограничение.

Сега цѣлото Краище не влиза въ границитѣ на България. 
Cлéдъ голѣмата война отъ него бѣ откжсната отъ къмъ за
падна страна една голѣма ивица, най-широка при Босилеградъ.

За западна граница Краището има вододѣлното било 
между р. Българска морава и р. Струма. Знеполската котло
вина е добре очертана геоложка и морфоложка граница отъ 
къмъ северъ. За източна граница му служи р. Свѣтла и р. 
Струма, а за южна Кюстендилската и Каменичката котловина.

Така ограничено, Краището представя висока, нарѣзана 
отъ ридове и наклонена къмъ ю.юи. земя. Най-голѣмитѣ й 
височини се намиратъ въ северо-западнитѣ й отдѣли. По ста
рата гранична линия, най-високитѣ върхове сж : Патерица 
(1705 м.), Бѣсна кобила (1922 м.), Голѣма равница (1742 м.) и 
Стрешеръ (1732 м.). По новата граница най-голѣма височина 
иматъ: Бѣли брѣгъ (1407 м.), Бандерата на Милевската пла
нина (1732 м.), Острика (1650 м.), Кръвави камикъ (1733 м.). 
Колкото повече се доближаваме до р. Струма, толкова висо- 
чинитѣ намаляватъ. Около нея малко сж върховетѣ, които 
надвишаватъ 1200 м.

Водитѣ на Краището, въпрѣки силно разклонената рѣчна 
мрежа, се занисатъ въ р. Струма, съ малки изключения, само 
отъ два нейни притока — р. Драговищица и Треклян- 
ската или Пещерската рѣка. Отъ тѣхъ по-голѣмъ ба
сейнъ има р. Драговищица. Тя се образува отъ сливането на 
Божичка рѣка и Любатската рѣка, отъ които първата, която 
има началото си подъ Кръвави камикъ, се взима за началенъ 
притокъ. Най-голѣмия притокъ на р. Драговищица е Б р а н- 
ковската рѣка, която събира водитѣ си подъ в. Голешъ. 
Треклянската рѣка сжщо е съставена отъ две начални рѣки. 
Това сж Драголевската и Косовската рѣка. Най-голѣмиятъ й 
притокъ е Дивленската рѣка, която тя приема при с. Кало- 
тинци. Тя преминава следъ това презъ с. Пещера, отъ което 
си води името Пещерска рѣка и се влива въ р. Струма, въ 
началото на Земенския проломъ2).

Въ краището има нѣколко тектонично слаби пояси, въ

’) К. Иречекъ, Кн. България, II ч. стр. 581.
а) Повече подробности върху орографскитѣ отношения и хидрограф

ската мрежа на Краището могатъ да се намѣрятъ у Йор. Захариев ъ, 
Кюстендилското краище стр. 14—46.
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които сж се излѣли въ ново геологическо време млади еруп
тивни скали (трахити и риолити), чиито ерупции сж наредени 
главно въ ю.и.—с.з. посока1). Това е посоката на главнитѣ 
тектонични лиции въ Срѣдна западна България. По единъ. 
отъ тѣзи слаби тектонически пояси е станало презъ понти
кума продължението на Кюстендилския басейнъ въ Краището,.

0 Г. Бончевъ, Скалитѣ въ Краището, стр. 8.
2) К. Oestreich — Reise in Bulgarien 1917., Kraischte und Ermj- 

Schlucht.
3) K. Oestreich, Kraischte, стр. 62
4) тамъ, стр. 61.

Морфоложки наблюдения за тая часть на България имаме 
само отъ К. Oestreich, направени по време на едно тридневно 
пжтуване презъ 1917 г. отъ Кюстендилъ до Царибродъ2). Той 
намира че Краището представя повдигнатъ пенепленъ, нарѣ- 
занъ на много паралелни ридове отъ протичащи въ ю.юи. рѣки,. 
съ зрѣли форми въ долинитѣ си. Проследвайки тѣзи долини, 
той остава съ впечатление, че тѣ всички принадлежатъ къмъ 
едно нѣкогашно долно денудационно ниво, което ще е сти
гало най-високо до 1200 м.3). Това наблюдение на Oestreich се 
отлично съгласува съ факта, че Кюстендилския басейнъ се е 
продължавалъ въ Краището презъ понтикума. Това продъл
жение е представяло именно долния ерозионенъ (денудационенъ) 
базисъ за рѣкитѣ отъ западната часть на Краището. Що се 
отнася до източната му часть, тази роля е изпълнявана отъ 
продължението на Радомирския басейнъ, отъ което има сжщо 
така много останки отъ терциерни материали (при Дивля, Бе- 
ренде и пр.)

Oestreich счита, че въ западнитѣ части на Краището, по> 
старата българо-сръбска граница, гдето се намиратъ много 
височини между 1700 и 1900 м., ще може да се възстанови 
една часть отъ масивъ, който нѣкога вѣроятно е стигалъ ви
сочината на Осогово4).

Различната степень на повдигане на материалитѣ на нѣ- 
когашния Кюстендилски терциеренъ басейнъ въ сравнение съ 
първоначалното имъ положение, което повдигане е най-слабо 
или никакво въ юго-източната му часть, е по-силно въ северо
западната му часть (следъ линията Хисарлъка-Спасовци), а е 
най-силно въ Краището и то въ крайната северо-западна часть. 
на стария басейнъ, гдето при Славчето тѣ сега иматъ висо
чина надъ 1000 м., и то следъ толкова дълъгъ периодъ на 
отнисане, сме на мнение, че показва, какъ Краището е обхва
нато отъ голѣмо епирогенетично движение и то въ форма на 
подуване (Aufwölbung). Най-високата му часть ще да се на
мира по вододѣлното било между притоцитѣ на р. Струма, 
р. Българска Морава и р. Ерма. Въ подкрепа на това мнение, 
може да се приведе сжщо така и посоката на рѣкитѣ.
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5. Коньовска планина

Коньовската планина по голѣмина и засебеность идва 
втора по редъ въ непосрѣдствената оградна рамка на Кюстен
дилската котловина. Ограничава се на северо-западъи западъ 
отъ р. Струма, на изтокъ отъ Бобовдолската котловина и на 
северо-изтокъ отъ Радомирската котловина. Орографски тя 
се раздѣля на два дѣла, отъ намиращата се въ срѣдата й 
почти изсушена падина, която по традиция все още наричаме 
Чокльово блато, и отъ продължаващитѣ я низки пояси, 
насочени къмъ югъ и северо-изтокъ. По тѣхъ минава шосето, 
което свързва Радомирската съ Кюстендилската котловина,

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 9. Чокльово блато гледано отъ северъ.

Западниятъ отъ тия два дѣла се нарича отъ мѣстното 
население Р и ш а, което име се носи и отъ най-високия й 
връхъ. Южнитѣ части на другия дѣлъ то означава като Ко
ньовска планина, схващайки въ тоя случай съ последното 
понятие не възвишенията изобщо, а голѣмитѣ заравнени гър- 
бища, заети отъ пасбища и принадлежащи на с. Коньово. Това 
по старо значение на думата планина, както сме имали въз- 
можность да изтъкнемъ на друго мѣсто1), не е изтикано и 
тукъ още отъ книжовното значение на тая дума. Нуждата отъ 

*) Г. Гунчевъ, Плана-планина. Приносъ къмъ историческото раз
витие на славянскитѣ земеписни имена, Год. Соф. У-тъ, Истор.-фил. фак. 
кн. XXVII 6 (1931).
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едно общо име е наложила съ Коньовска планина да се схване 
цѣлата тази орографска единица, въ гореозначенитѣй граници1).

1) Г-нъ Ц. Димитровъ, въ труда си върху тая планина, я означава съ 
името Конява планина, подведенъ за това отъ нѣкои стари чужди ав
тори, който сж я преминали презъ научнитѣ си обиколки. Ние сме привър
женици на името Ko н ь о в с к а п л а н и н а, тъй като населението нарича 
селото, отъ което тя води това име Коньово. Вь списъцитѣ на населе- 
нитѣ мѣста, издавани отъ Дирекцията на статистиката, то се означава, 
по непознати намъ причини, Конява, като въ скоби е дадено и името 
Коньово.

2) Той се нарича и съ името Бандера, което народа членува (Бан- 
дерата). Това име се дава и на десетина други върхове отъ Срѣдна западна 
България, на които руситѣ сж били поставили триангулачни знакове, по 
време на освобождението, когато сж работили триангулацчята на България.

3) Сп. Бълг. геол. д-во, год. III (1931), кн. 3, стр. 1—52.

Риша представя проточено въ северо-южна посока било, 
съ най-високи върхове Риша (1444 м.)и Еленова глава 
(1277 м.). Въ южната й часть, която е отдѣлена отъ дълбо
ката долина на р. Шагава, най-високъ връхъ е Горча(1101 м.). 
Тая часть отъ Коньовската планина, която се заключава между 
Чокльово блато, р. Блатешница, р. Струма и Радомирската 
котловина, не се брои къмъ Риша. Тя сжщо се очъртава като 
проточенъ въ северо-южна посока ридъ, съ най-високъ връхъ 
Димовъ-гробъ (1059 м.).

Въ източната часть на планината изпъкватъ три била 
Първото е най-кж.со, но най-високо, защото на него се намира 
в. Ачулъ (1489 м.), най-високиятъ върхъ на Коньовската 
планина2) Второто се заключава между горната часть на Коз- 
нишката и Углярската рѣка. Най-високата му часть, издута 
като гърбище, се нарича Арамлия. Тя достига до 1160 м. 
височина. Третото, най-източното било, особено добре из
пъква съ върха Колошъ (1315 м.).

Всички рѣки, които извиратъ отъ Коньовската планина, 
принадлежатъ къмъ басейна на р. Струма, която прибира во- 
дитѣ имъ било направо, било чрезъ други свои притоци. Най- 
Дълга (20 клм.) отъ рѣкитѣ й е Углярската рѣка, която 
има въ планината 25·5°/οα увесъ. Влива се въ Струма при с. 
Калища. Втора по голѣмина се явява р. Блатешница. Тя 
е дълга 10'5 клм., при увесъ 25,7°/00. Рѣка Шагава (8'5 клм., 
увесъ 56·5%ο) е съ най-дълбоко врѣзано корито. Останалитѣ 
по-важни рѣки, които извиратъ отъ Коньовската планина и 
се вливатъ въ Струма въ границитѣ на Кюстендилската ко
тловина, ние разгледахме на съответно мѣсто.

Коньовската планина е добре позната въ геоложко и 
петрографско отношение благодарение труда на Ц. Димит- 
ровъ — Приносъ къмъ геологията и петрографи- 
ята на Конява планина3). Най-голѣмо разпространение 
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въ нея иматъ седиментитѣ отъ горната юра- малма (глине
сти шисти и варовици). Материалитѣ (варовици, конгломерати, 
пѣсъчници, глини) отъ срѣдната юра—догера, сж. малко. Тѣ 
се намиратъ главно въ северо-източнитѣ отдѣли на плани
ната. Второ мѣсто по разпространение заематъ срѣдно-три- 
аскитѣ седименти, които сж. представени отъ варовици и до
ломити. Долниятъ триасъ-бунтзандщайна е слабо застжпенъ. 
Състои се отъ пѣсъчливи шисти, пѣсъчници и конгломерати. 
Отъ другитѣ скали се срѣщатъ по-малко кристалинни шисти 
(въ западнитѣ отдѣли) и масивни скали (въ западнитѣ и из- 
точнитѣ отдѣли). Въ северо-източнитѣ части на планината* 
тамъ гдето се е простиралъ презъ миоцена Радомирския ба- 
сейнъ, се намиратъ* на много мѣста останки отъ терциеръ, за 
които стана вече дума. Дилувиумъ се намира по периферията 
на планината и по голѣмитѣ тераси на рѣкитѣ. Торфището 
на Чокльово блато и материалитѣ по рѣчнитѣ дъна сж отъ 
алувиума.

Споредъ изследванията на Ц. Димитровъ, планината се 
състои отъ три голѣми дипли (антиклинали), които иматъ по
сока юи—сз. Тѣ се съвпадатъ съ гореописанитѣ ридове, по
ради което се явяватъ като хубавъ примѣръ за връзка между 
тектониката и морфологията на една планина. Най-източната 
антиклинала се образува отъ билото, на което се намира в. 
Колошъ. Втората антиклинала се очъртава отъ гърбището 
около Арамлия и продължението му в. Димовъ-гробъ. Тре
тата, най-високата и най-голѣмата антиклинала, обхваща най- 
високитѣ части на двата дѣла на планината. На нея се на
миратъ в. Ачулъ и в. Риша. Въ намиращитѣ се между тѣхъ 
синклинали протичатъ сега р. Блатешница и Углярската рѣка, 
които сж следователно съ синклинални долини.

Въ Коньовската планина Ц. Димитровъ установява сж
що така и две покривни плочи, въ състава на които главно 
участие взима триасътъ. Първата отъ тѣхъ е покривала нѣ- 
кога почти цѣлата планина, както личи отъ останалитѣ отъ 
нея клипи. На нея се намира в. Ачулъ (срв. обр. 22). Втората 
плоча е значително по-малка. Тя е изградена отъ триаски и 
палеозойски материали, И дветѣ плочи продължаватъ отвждъ 
Струма, въ планинитѣ на Краището, отъ гдето материалитѣ 
имъ сж били изтласкани чакъ до тука.

Коньовската планина е обградена отъ тектонични линии, 
по които сж пропаднали обикалящитѣ я котловини. Тя се 
очъртава сега като хорстъ, който се бавно повдига отъ нео- 
гена насамъ, като презъ нѣкои периоди е претърпявалъ и по- 
силно повдигане, както е случая съ времето следъ понтикума. 
Настоящето бавно повдигане на планината се засвидетел- 
ствува отъ конвекснитѣ очъртания на склоноветѣ и отъ го- 
дѣмия увесъ на рѣкитѣ й.



42 Гунчо Ст. Гунчевъ

IV. Изводи отъ морфоложкото изследване

1. Кюстендилска котловина

Отъ направения орографски и хидрографски прегледъ 
на котловината, както и отъ описване на по-важнитѣ текто- 
нични прояви, които тя е претърпѣла, а сжщо и на живота 
й презъ терциера и дилувиума, се дадоха достатъчно указа
ния за пжтя, по който се е дошло до сегашнитѣ голѣми 
форми, които намираме въ нея. Това сж. голѣмитѣ съ раз
лична височина и различна възрасть тераси, които срѣщаме 
околовръстъ на най-младата котловинна форма — котловин
ното равнище. Разглеждането имъ ще започнемъ съ прегледъ 
на останкитѣ отъ тераси и заравнявания около р. Струма, 
отъ гдето ще получимъ указания за опредѣляне възрастьта. 
и на нѣкои отъ самитѣ тѣхъ.

а. Стари долинни дъна и тераси по р. Струма

Съ помощьта на тераситѣ, тѣзи неоспорими свидетели 
за живота на една рѣка, може лесно да се надникне въ раз
витието, презъ което е минала долината й, за да дойде до 
днешното си положение. Образуването на тераси се дължи 
на периодичната промѣна между наслагване (акумулация) на 
рѣчни материали и на последващо вдълбаване на рѣката. По 
тази причина колкото тераситѣ сж. по-високо, толкова тѣ сж. 
по-стари. Рѣчнитѣ материали, които при младитѣ тераси се 
намиратъ въ изобилие, при старитѣ тераси сж почти изцѣло 
изнесени.

За обрисуване развитието на котловина като Кюстен
дилската, чийто животъ е тѣсно преплетенъ съ живота на 
р. Струма, е отъ значение, естествено, да се проследятъ те
раситѣ въ долината й, или въ нашия случай тераситѣ въ про- 
ломитѣ, презъ които тя влиза и я напуска. Отъ особено зна
чение се оказа въ това отношение Земенския проломъ.

Въ глава II 4., въ която разгледахме котловината презъ. 
терциера, ние приведохме доказателства, че презъ долния плио- 
ценъ-понтикума, е сжществувала широка около 3 клм. връзка 
между Радомирския и Кюстендилския басейнъ, презъ тая 
ивица земя, въ която сега се е врѣзалъ Земенския проломъ 
на р. Струма. Отъ прорѣза даденъ на обр. 3 проличаватъ 
добре останкитѣ отъ старото понтийско дъно (АА). Презъ 
левантикума, както изтъкнахме това въ сжщата глава, нашата 
котловина престава да бжде область на отлагане, а се за- 
сушава и бива подложена на денудация и ерозия. Рѣка Струма 
е започнала естествено да се вдълбава и да стѣснява леглото 
си. Останки отъ това второ, левантийско легло, се намиратъ 
въ видъ на тераси на височина, колебаяща се между 660—700 м- 
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въ началото на пролома и 680—750 м. въ края му. На обр.. 
3 то е означено съ Б. Следъ левантикума започва много по- 
бързо вдълбаването на Струма, като резултатъ на което се 
образуватъ стръмнитѣ стени на сегашния проломъ, които 
силно контрастиратъ съ сравнително по-благитѣ склонове, 
характерни за по-старитѣ ерозионни периоди (срв. обр. 10).

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 10. Земенскиятъ проломъ ю.-з. отъ с. Гърбино
Останки отъ левантиското долинно дъно. На преденъ планъ младо- 

дилувиална тераса.

Понтийското дъно е обградено въ срѣдния и долния 
край на пролома отъ доста стръмнитѣ склонове на Земен- 
ската планина и на Риша планина. Въ тѣхъ сж врѣзани дъл
боки долинки съ голѣмъ увесъ и съ стръмни брѣгове. Тѣ 
веднага промѣнятъ тоя си характеръ, като достигнатъ до 
старото слабо наклонено понтийско дъно на Струма. Нѣкои 
отъ тѣзи долинки сж отбелязани на картата 1:40,000. Съ тази 
си особеность тѣ се явяватъ като ново доказателство за сж- 
ществуването на това старо долинно дъно.

Поради бързото вдълбаване на р. Струма, отъ дилувиума 
насамъ, низкитѣ дѣлове ни Земенския проломъ сж много 
стръмни, поради което само тукъ-таме се срѣщатъ по тѣхъ 
запазени части отъ тераси. Въ долния му край обаче, малко 
надъ с. Ръждавица, надъ и подъ последния тунелъ, ние на- 
мѣрихме запазени цѣла редица отъ стжпаловидно наредени 
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тераси. Една друга редица се оказа и по източната страна 
на островния хълмъ Спасовица, издигащъ се надъ с. Копи- 
ловци. Тѣзи тераси, чиито височини ние установихме съ по- 
мощьта на барометъра и на картитѣ 1:40,000 сж. подредени 
въ следващата таблица.

ТАБЛИЦА I.

Тераси при 
с. Ръжда- 

вица

Тераси при 
с. Копи- 

ловци
Възрасть

‘ I 800—830 м. I Останки отъ понтийското легло на
““ /Струма.

II 780—790 , —-
: III 755—760 . •_ ІОстанки отъ левантийското легло на

. IV 710—720 , — [Струма

î v
VI

620—640 . 610-635 м.
600—605 „

ІСтаро-дилувиални тераси

VII 560-565 , 560—565 , 1'
! VIII 545—550 „ 537-542 , Шладо-дилувиални тераси

IX 520-225 , 525 м. J

|Рецентни (съвременни) терасиX 510 м. 505-507 „

Отъ дилувиалнитѣ тераси най-много се срѣщатъ отъ пе
тата група тераси. Отбелязали сме си такива надъ третия и 
петия тунелъ въ Земенския проломъ, при голѣмата меандра 
•срещу Скакавиіпкия водопадъ, между с. Дворище и с. Шипо- 
чано, на рида Спасовица ю. и. отъ Кадинъ мостъ и пр. На 
второ мѣсто иде седмата група тераси. Добре запазени отъ 
тѣхъ има на преградния ридъ между с. Ръждавица и р. Ша- 
гава, надъ с. Шишковци и южно отъ него, около в. Ясаръ 
ю. и. отъ с. Катрище и пр. Въ Скринския проломъ останки 
отъ нея се намиратъ надъ с. Четърци, сжщо по тѣсния ридъ 
подъ с. Мърводолъ, по който върви пжтя отъ с. Пастухъ и пр.

Тѣзи две групи ние слагаме въ началото на дветѣ по
ловини на дилувиума — петата въ началото на стария дилу- 
виумъ, а седмата въ началото на младия дилувиумъ.

Отъ другитѣ групи тераси значение има деветата, за 
която стана дума въ главата, въ която разгледахме котлови
ната презъ дилувиума. Тя се издига 10—15 метра надъ днеш
ното равнище на рѣкитѣ. Характерни за нея сж, както спо
менахме вече, изобилнитѣ наслаги отъ нѣжни материали. Срѣ
щатъ се обаче и по-едри рѣчни материали. Освенъ по Пиа- 
нечкитѣ рѣки, останки отъ нея се срѣщатъ юго-западно отъ 
с. Коньово и въ източниятъ край на Кюстендилската котло
вина предъ, а особено следъ Кадинъ мостъ, въ малката Мо- 
щенска котловинна..
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б. Терциерни тераси

Усложнениятъ животъ, който е прекарала Кюстендил
ската котловина, се е отразилъ и върху вжтрешнитѣ й котло
винни, заравнявания, които сж се образували въ нея. Сега тѣ 
представятъ, както пролича отъ орографския прегледъ, дълги, 
и плоски гърбици, раздѣлени отъ дълбоко врѣзанитѣ долини 
на рѣкитѣ. Само дилувиалнитѣ тераси сще иматъ видъ на 
по-голѣми равнища.

Най-старата по възрасть тераса трѣбва да търсимъ въ 
най-високата часть на котловината, която не е влизала въ 
понтийския басейнъ, т. е. въ южнитѣ отдѣли на Пианечката 
часть. На нея ние даваме името Пелатиковска тераса, 
защото е най-добре представена сега на ю.юз. отъ с. Пела- 
тиково. Височинитѣ на тая тераса стоятъ въ тѣсно отношение 
съ височинитѣ на Брѣзовския ридъ, който я обгражда отъ 
западъ. Последнитѣ, като се почне отъ в. Осипово (847 м.)< 
надъ с. Слокощица, постепенно растатъ до най-високия му 
връхъ Бѣлтокъ (1519 м.), следъ което бавно намаляватъ и 
свършватъ съ 1252 м. надъ р. Елешница. Височинитѣ на Пе- 
латиковската тераса се увеличаватъ по подобенъ начинъ. Се
верно отъ с. Кадровица тя има 884 м.; при мах. Бобаненки 
980 м., при връхъ Кулата (1071 м.) и в. Кожманица (1069 м.),. 
които се намиратъ точно източно отъ в. Бѣлтокъ, тя има най- 
голѣмата си височина, следъ което последната намалява къмъ 
р. Елешница. Общата посока къмъ с. и., която иматъ ридоветѣ 
въ Пианечката часть, не е промѣнена и тука. Височината на 
ридоветѣ на Пелатиковската тераса расте следователно въ две 
направления: отъ изтокъ къмъ западъ и отъ северъ къмъ югъ.. 
Най-високи сж тѣ, т. е. най-висока е терасата въ крайната си 
юго-западна часть. Това обстоятелство показва, че пластоветѣ 
на Кюстендилската котловина въ тоя край сж следвали доста 
отблизо повдигането на Брѣзовския ридъ. Следъ като сж били· 
отложени, тѣ сж взели прѣко участие въ планино-образува- 
щитѣ процеси, при което сж били повлѣчени нагоре и части, 
отъ тѣхъ. По тия причини къмъ Брѣзовския ридъ Пелати
ковската тераса свършва на повечето мѣста съ пиедмонтски 
стжпала, въ направата на които взиматъ участие, както кри- 
сталиннитѣ шисти, така и терциернитѣ седименти (Срв. обр. 
2 II и обр. 22).

Първоначалнитѣ отношения въ Пелатиковската тераса 
сж нарушени освенъ това отъ дейностьта на р. Елешница, 
която я просича въ крайната и южна часть, както и отъ 
образуването, вѣроятно презъ левантикума, на малката Ваке- 
евска котловинна, около която се очъртаватъ по-низки и по- 
млади плоскости.

Пелатиковската тераса отрѣзва дискордантно миоцен- 
скитѣ материали. Тя е следователно по-млада отъ тѣхъ. Обра
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зуването й ще поставимъ въ понтикума, който е билъ периодъ 
на силно развита денудационна дейность.

Отъ къмъ вжтрешностьта на котловината Палатиков- 
ската тераса се отдѣля отъ едно стжпало високо около 80 
м., за което стана вече дума (вж. стр. 22). Него ние прие
маме като границата до коя е достигалъ понтийския басейнъ 
отъ къмъ тая страна.

Фот, Г. Гунчевъ

Отъ това стлпало започва друга тераса, която ще на- 
речемъ Згуровска тераса, защото най-добре запазени 
дѣлове отъ нея има около с. Згурово (срв. обр. 11). Тя се 
простира не само въ Пианечката часть, но и въ северо-из- 
точнитѣ отдѣли на котловината отъ къмъ с. Горна-Гращица 
до къмъ Бобовдолската котловина. Тя е най-добре развитата 
тераса на котловината. Сегашната й височина се движи меж
ду 600 и 820 м., като общо взето тя е по-висока въ Пианеч- 
кия край. Нейниятъ благъ наклонъ, насоченъ къмъ р. Струма, 
както отъ едната, така и отъ другата страна, дава, гледано 
отъ далечъ на тая часть отъ котловината, която се намира 
на изтокъ отъ линията Хисърлъка — Спасовица, коритоподо- 
бенъ изгледъ.

Повръхнината на Згуровската тераса е била изградена 
първоначално само отъ пластове, отложени презъ понтикума. 
Орогенетичнитѣ движения, станали въ края му, издигатъ и 
денивилиратъ тия пластове. Издигането е било по-силно въ 
Пианечката часть, а по-слабо въ северо-източната часть на 
котловината, може би защото тя е заключена между два раз- 
сѣда. Денудационата дейность презъ левантикума и дилувиу- 
ма отнасятъ въ южнитѣ й дѣлове една часть отъ понтийски- 
тѣ наслаги. Згуровската тераса сѣче сега дискордантно, как
то силно наклоненитѣ миопенски пластове, така и слабо на- 
клоненитѣ плиоценски пластове. Тя е по-млада отъ послед- 
.нитѣ, т. е. има левантийска възрасть.
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Върху нѣкои отдѣли на Згуровската тераса, които се 
намиратъ въ съседство съ р. Струма и голѣмитѣ й притоци, 
сж. били отложени значителни маси отъ рѣчни материали, 
които сега въ източната часть на котловината сж почти на
пълно отнесени.

Много рушевиненъ материалъ има по нея въ подножието 
на Коньовската планина.

Около малката Ваксевска котловина се образуватъ, вѣ- 
роятно презъ младия плиоценъ, чрезъ постепенно понижаване 
на части отъ Пелатиковската тераса, по-низки заравнявания, 
които на мѣста преминаватъ въ наслагитѣ на самата котло
винна. Тѣзи заравнявания иматъ сравнително малко разпро
странение. Височиннитѣ имъ отношения се движатъ между 
600 и 800 м. Обградени сж отъ по-високитѣ плоскости на 
Пелатиковската тераса. Тѣхъ означаваме като Ваксевска 
тераса.

Тѣзи терциерни тераси, гдето условията позволяватъ 
това, сж заети отъ ниви и овощни градини, въ които зрѣятъ 
прочутитѣ кюстендилски сливи и ябълки. Склоноветѣ на до- 
линитѣ, които ги прорѣзватъ сж обраснали на повечето 
мѣста съ гора.

в. Дилувиални тераси

Живота на котловината презъ дилувиума ние раздѣлих- 
ме на два периода. Презъ първия периодъ голѣмитѣ рѣки 
започватъ да отлагатъ значителни маси отъ рѣчни материали 
въ видъ на слабо наклонени къмъ р. Струма насипни кжжели. 
Това вървящо съ равномѣрно темпо отлагане се нарушава 
въ втория периодъ, когато рѣкитѣ се вдълбочаватъ силно, а 
следъ това почватъ да отлагатъ пакъ рѣчни материали, въ 
които се срѣщатъ обаче и грамадни по размѣри кжсове. Ос
танки отъ тия два периода сж двата вида дилувиални тераси, 
които срѣщаме въ котловината. Първата, стародилувиалната 
тераса ще наречемъ Коилска тераса, по името на рида, 
заключенъ между долнитѣ части на р. Драговищица и р. Би
стрица, гдето тя е особенно добре запазена. Нѣкои отъ ней- 
нитѣ останки, намиращи се въ близко съседство съ р. Стру
ма, ние вече поменахме въ по-предната глава. Сегашнитѣ и 
височинни отношения се движатъ между 600 и 640 м,

Втората по-низката тераса, съ младо-дилувиална въз- 
расть, е много добре запазена между р. Бистрица и р. Бан
ска. Нея ще наречемъ Дрѣновъ—долска тераса, по 
името на една отъ срѣдищнитѣ й мѣстности. Отъ нея има 
добре запазени голѣми дѣлове южно отъ с. Коньово, между 
р. Банска и р. Новоселска, между последната и Берсин- 
ската рѣка и пр. Тя има сега височина между 520 и 565 м.

Изобилниятъ каменъ материалъ, съ който сж били обси
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пани тѣ нѣкога, сега съ разработването имъ се изтиква къмъ 
синоритѣ и доловетѣ, гдето буйнитѣ води ги подематъ и от- 
нисатъ къмъ Струма. По този начинъ тия тераси сж. загубили 
много отъ първичния си видъ. Преди 50 години, една крайно 
нищожна частица огъ геологическото време, когато ги е по- 
сетилъ Г. Н. Златарски, тѣ сж били толкова отрупани съ 
рѣчни материали, та той добива впечатление, че отъ тѣхъ 
никаква полза не ще може да извлѣче човѣкъ1). Сега мате- 
риалитѣ сж разчистени до голѣма степень и тѣзи тераси сж 
заети отъ ниви, овощни градини, лозя и бостани.

1) Г. Н. Златарски, Период, сп. кн. 17 (1885), стр.185.

г. Котловинно равнище

Котловинното равнище е най-младата форма на Кюстен
дилската котловина. То се натрапва на окото съ заравнено- 
стьта си, която особено изпъква въ сравнение съ малко или

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 12. Котловинното равнище при р. Драговищица.

повече наклонени отдѣли на котловината. Обсипано съ овощ
ни и зеленчукови градини, набраздено отъ стройни редици 
тополи, то е най-ценната за интензивни култури земя, то 
е вѣчно свежата срѣдина на Кюстендилската котловина, рад
ваща окото съ ландшафтната си особеность и прелесть.

Котловинното равнище се простира отъ дветѣ страни на 
р. Струма и на голѣмитѣ й притоци. Най-широко то е въ 
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мѣстото, гдето р. Бистрица, р. Банска и Новоселската рѣка 
се вливатъ въ Струма. То е широко сжщо и около р. Драго
вищица (вж. обр. 12). Колкото повече отива къмъ и.-ю.и., тол
кова то се повече стѣснява за да се прекжсне при Кадинъ 
мостъ. Поради различната твърдость и разрушимость на тер- 
циернитѣ материали и на диорита, който на малко мѣсто се 
показва тамъ, р. Струма не е могла да разшири котловинното 
равнище въ тая посока. Тя е успѣла обаче да просѣче дио
рита и да създаде крайно благоприятни условия за направа 
на мостъ. които много отъ рано сж. били използувани отъ 
човѣка. Двата брѣга на Струма се съединяватъ сега на това 
мѣсто отъ легендарния Кадинъ мостъ.

Следъ него котловинното равнище се разширява пакъ и 
заема по-голѣмата часть отъ малката Мощенска котловинна, 
известна съ археологическитѣ разкопки, направени тамъ отъ 
проф. Йор. Ивановъ въ началото на тоя вѣкъ. Тя е дълга 
около 3 клм. и широка 1—1'5 клм. Въ източния й край р. 
Струма приема р. Елешница, следъ което навлиза въ Скрин- 
ския си проломъ.

Надморската височина на котловинното равнище следва 
доста отблизо височината на срѣдното ниво на р. Струма и 
притоцитѣ й, което тѣ иматъ въ котловината. Най-високо то 
е при с. Слокощица и при с. Саволяно — 540 м., при Пери- 
волъ и Ямборано то е 530 м., при Кюстендилъ — 515 м., при 
Ръждавица — 510 м. Най-низко то е въ източнитѣ си части. 
При Кадинъ мостъ е на 449 м. надморска височина, а въ 
края на Мощенската котловинна на 440 м. Котловинното рав- 
нише е съставено отъ съвсемъ млади, алувиални наноси, то 
има следователно съвременна възрасть.

2. Осоговска планина

а. Северниять склонъ на планината
Съ северенъ склонъ на Осоговската планина ние озна

чаваме тоя отъ спусъцитѣ му, който се простира между Кю
стендилъ и Деве-баиръ. Отъ която и да е страна да го на
блюдаваме, бие въ очи стръмнината, съ която той се възкач
ва къмъ заплатенитѣ горе високи отдѣли на планината. Скло- 
нътъ и платото сж ясно отдѣлени единъ отъ другъ. Морфо- 
ложки погледнато, тия отношения говорятъ, че тука имаме 
процепенъ склонъ (Bruchrand). Въ подкрепа на това предпо
ложение идатъ изобилнитѣ термални при Кюстендилъ, чиито 
много горещи води (65°·8—·73°·4) пристигатъ несъмнено отъ 
голѣма дълбочина. Процепната линия, маркирана по такъвъ 
очебиенъ начинъ, продължава несъмнено въ з.ю.з. посока. Тя 
ще да е по-стара, но сегашния северенъ склонъ на плани
ната се е образувалъ следъ понтийско време, тъй като пло-

Ист.-фил. годишникъ 16
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скоститѣ, на които ние даваме подобна възрасть, както ще 
видимъ това по-нататъкъ, се рѣзко отличаватъ отъ него. 
Образуването му ние отнасяме презъ дилувиума. Въ такъвъ 
случай изобилнитѣ каменни блокове при Сѣнокосъ, които отъ 
древностьта до днесъ се използуватъ за направа на построй
ки въ Кюстендилъ1), се явяватъ като корелативни отложения:

‘) На това мѣсто и сега още се търкаля счупенъ капакъ отъ сар- 
кофагъ.

2) К. Oestreich, Kraischte und Ermaschlucht, стр. 60.

Обр. 13. Прорѣзи презъ северния склонъ на 
Осоговската планина

Вертикалниятъ масщабъ е четири пжти по-голѣмъ отъ хоризонталния.

Oestreich, на когото дължимъ единственитѣ обнародвани 
до сега морфоложки бележки за тоя склонъ на планината, 
сжщо приема, че той има процепенъ произходъ, като, осно
вавайки се само на това, което е можалъ да наблюдава отъ 
Хисарлъка, допуща, че при Жиленската планина имаме часть 
отъ завитъ надолу пенепленъ* 2). Поради малко по-напредна- 
лата ерозивна дейность, тая часть отъ северния склонъ на 
Осогово има дейстеително по-малъкъ наклонъ, но съ това 
разликата между плоскоститѣ горе и стръмния склонъ долу, 
съвсемъ не е заличена (срв. обр. 13 I).

Долнитѣ отдѣли на рѣчнитѣ долини, преди тѣ да на- 
пуснатъ планината, сж силно вдлъбнати,' съ стръмни стени и 
много голѣмъ увесъ. Тѣ се намиратъ въ младенческа въз
расть. Особено млада се явява въ това отношение долината 
на р. Бистрица (Срв. обр. 15).

Бързото издигане на планината е дало като резултатъ 
пропадания предъ северния й склонъ, едно познато при по
добни случаи явление. Пропаднала е северната часть на Ка- 
меничката котловина, пропадания имаме и въ Сѣнокоската 
падина. Известно издигане имаме само при седловината Дер- 
вено, която, като се гледа отвисоко, едва може да се забеле
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жи, че изпълнява ролята на преградна стена между дветѣ 
котловини (Срв. обр. 24). Въ самата Сѣнокоска падина из
дигането се е отразило различно. Въ нея имаме слабо или 
никакъ повдигнати части (Жиленскитѣ ридове, рида между 
Грамаждано и Въртишево, разкъсаната отъ ерозията плос- 
кость при Колуша) и потънали части (същинския Сѣнокосъ, 
Грамажданската и Въртишевската падина).

б. Денудационни повърхнини

Като наблюдаваме отдалечъ Осоговската планина, тя ни 
изглежда като високъ и заравненъ масивъ, добре отдѣленъ 
отъ околния планински свѣтъ. Върховетѣ му едва изпъкватъ 
въ него и то като широки и заоблени купени. (Срв. обр. 14 и 24). 
Като почнемъ да обхождаме самата планина, ние виждаме, че 
тия преливащи се отдалечъ една въ друга плоскости, съ раз- 
дѣлени отъ голѣми и стръмни стъпала. Особено поучително 
въ това отношение се оказва пътуването по билото на пла
нината отъ гр. Кюстендилъ до най-високия й връхъ Руенъ. 
Осогово почва надъ самия градъ съ обраслия съ борови дър
вета ридъ на Хисарлъка, който въ най-северния си край се 
издига съ много стръменъ склонъ, 150 м. надъ града. Отъ 
мѣстото, гдето се намиратъ зданията на Ученическата коло
ния, ние имаме проточенъ предъ насъ плосъкъ ридъ, загра- 
денъ отъ Колушката и Новоселската рѣка, слабо издигащъ 
се къмъ с. Богословъ, предъ който има най-голѣмата си ви
сочина (908 м.). Следъ Богословъ започва стръменъ склонъ, 
който се издига 400 м. и свършва въ нова заравнена повърх
нина, началото на която се бележи съ в. Гробъ (1322 м.). 
Тази повърхнина, ако и пакъ да е проточена въ ююз. посока, 
е значително по-широка, съ разклонения насочени къмъ июи. 
Можемъ да я наречемъ повърхнина на Памука по името на 
добре известната мѣстность Памука. Тя се постепенно издига 
до къмъ 1600 м. височина. Отъ тамъ започва новъ стръменъ 
склонъ, който престава 300 м. по-високо, близо до в. Кюнекъ 
(1929 м.), около който билото на малко разстояние е особено 
тѣсно. То се прекъсва отъ в. Бегъ-бунаръ (2050 м.), който се 
издига 120 м. надъ него. На северъ то преминава въ голѣ- 
мата около 5 кв. клм. плоскость до в. Църнотравъ (1872 м.), 
чието име може да ни послужи до наречемъ тая повърхнина 
Църнотравска. Тя продължава около 3-5 клм. на юго-западъ 
отъ в. Бегъ-бунаръ, отъ гдето чрезъ стръменъ около 150 м. 
склонъ се стига до нова плоскость, най-високата въ плани
ната, тъй като на нея се намира в. Руенъ (2253 м.). Тя за
почва отъ в. Църни камъкъ (2072 м.) и свършва юго-източно 
отъ Руенъ съ 230 м. високъ, но не много стръменъ склонъ.

Този прегледъ на българската часть отъ билото на 
Осогово показва, че въ случая ние имаме останки отъ дену- 



52 Гунчо Ст. Гунчевъ

дационни повърхнини, които, ако и разчленени отъ дълбоко» 
врѣзанитѣ рѣчни долини, което отъ далечъ не личи така ясно, 
даватъ платовиденъ характеръ на планината.

Поради по-специалната задача, която сме си поставили, 
а именно да разгледаме Осогово като оградна планина на 
Кюстендилската котловина, ние ще се задоволимъ само съ. 
разглеждане .на северо-източния, българския й дѣлъ.

Преди да се спремъ на възрастьта на тия денудационни 
повърхнини, нека се върнемъ на нѣкои отъ по-рано установе- 
нитѣ факти.

Отъ прегледа, който направихме на живота на Кюстен
дилската котловина презъ терциера, пролича, че въ нея имаме 
неогенни седименти, отъ миоцена и отъ долния плиоценъ — 
понтикума. Тѣ се явяватъ като корелативни отложения на 
денудационнитѣ плоскости на Осогово. Гіоследнитѣ не се 
намиратъ въ първоначалното си положение, вследствие на. 
повдиганията които е претърпѣла Осоговската планина, две 
отъ които сж. били особено силни. Първото отъ тѣхъ е 
станало въ края на миоцена, съ него сж били повлѣчени при. 
Брѣзовския ридъ миоценскитѣ седименти на Кюстендилската 
котловина, а второто презъ дилувиума, което се бележи отъ 
северния процепенъ склонъ на Осогово и отъ съвсемъ мла- 
дитѣ въ долнитѣ си части нейни долини.

Отъ с. Богословъ нагоре въ планината се различаватъ. 
три, съ много добре запазени части денудационни повърхни
ни, отдалечени една отъ друга съ стръмни склонове. Това сж. 
повърхнината на Памука, Църнотравската повърхнина и 
Руенската повърхнина.

Най-голѣмо разпространение има повърхнината на Па
мука. Части отъ нея се намиратъ освенъ по описания дѣлъ 
на главното било и разклоненията му, но и въ севернитѣ 
части на Осогово, които ограждатъ Сѣнокоската и Каме- 
ничката котловина. Тамъ тѣ представятъ откжслечни малки 
плоскости, чиито първоначални отношения сж нарушени при 
образуване на северния склонъ на планината. Части отъ по
върхнината на Памука са намиратъ сега на височина, която 
се колебае, поради различната степень на издигане, между 
1270 м. въ окрайнинитѣ и 1600 м. въ срѣдищнитѣ части на 
планината. Въпрѣки тази голѣма амплитуда тѣ сж отдѣлени 
на всѣкжде отъ стоящитѣ по-горе плоскости, чрезъ стръменъ 
склонъ. Тази денудационна повърхнина е образувана презъ 
понтикума, т. е. презъ времето, което е отбелязано не само· 
въ нашата область, но и въ цѣлия Балкански полуостровъ 
чрезъ силна денудационна дейность. На морфоложкия про- 
филъ, прокаранъ презъ главното било на Осогово, тая повър
хнина е означена съ D3.

Църнотравската денудационна повърхнина, която се из
дига надъ нея, е добре запазена въ вжтрешнитѣ отдѣли на-. 
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планината. По-голѣмата часть отъ главното било на Осогово 
върви по нея. Височиннитѣ отношения на Църнотравската по
върхнина се движатъ между 1750 и 1970 м. Тя е по-стара 
отъ повърхнината на Памука и ще има миоценска възрасть.

Всрѣдъ Църнотравската повърхнина се издига най-гор- 
нята денудационна повърхнина на Осогово — Руенската по
върхнина, най-добре запазена въ широкото гърбище около в. 
Руенъ. Заравненостьта му и сега още е съвсемъ слабо нару
шена, та когато се намира човѣкъ на него, не подозира, че

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 14. Руенското гърбище на Осоговската планина
На преденъ планъ сж части отъ Църнотравската денудационна повърхнина.

това е най-високата часть на планината. Останки отъ тая по
върхнина сж още в. Бегъ-бунаръ и гърбището около в. Сул- 
танъ-тепе. Корелативни седиментни пластове на тая повърх
нина ще да сж олигоценскитѣ отложения въ долината на р. 
Брѣгалница (при Кочани)1). Тя има следователно олигоценска 
възрасть.

Повърхнината между Хисарлъка и с. Богословъ, озна
чена съ D4 на морфоложкия профилъ на Осогово, се явява 
като съвсемъ особенъ елементъ въ морфологията на плани
ната. Сходенъ на нея по височина е и северния край на Брѣ- 
зовския ридъ. Ние приемаме, че това сж части отъ старата 
понтийска повърхнина, които не сж взели участие въ послед
ното повдигане на планината, а сж запазили приблизително 
старото си положение. Причинитѣ за това трѣбва да се тър- 
сятъ въ обстоятелството, че тия части граничатъ съ млади 
тектонични линии. По сжщитѣ причини вѣроятно е останала 
по-низко и обширната, съставена отъ младоеруптивни скали

>) Срв. за тѣхъ Г. Бончевъ, Петрографско-минерални изучавания 
®ъ Македония, стр. 82.
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повърхнина на Равни^ниви, ю.з отъ Гюешево, която има ви
сочина между 1050 м. и 1210 м.

в. Рѣка Бистрица и Кюстендилската котловина

Още при първото ни пътуване по Осоговската планина 
ни обърна внимание, че р. Бистрица, която въ планината има 
добре изразена посока къмъ северо-изтокъ, като влѣзе въ Ка- 
меничката котловина, завива на северо-западъ. Ако би запа
зила първоначалната си посока, тя неизбѣжно трѣбваше да 
минава презъ Сѣнокоската падина, която съ продълговатата

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 15. Долината на р. Бистрица преди влизането й въ 
Каменичката котловина

Тя представя въ тая си часть типиченъ образецъ на млада долина. Въ дъ
ното се вижда в. Връшникъ-Лисецъ (1503 м.).

си форма, действително има видъ да стара долина (Срв. обр. 
1). Следъ като се бѣхме заинтересували отъ тоя въпросъ, 
видѣхме, какъ и К. Oestreich допуща, че Сѣнокоската падина 
да е била по-всѣка вѣроятность терциерна долина, чиято дей- 
ность е престанала вследствие на млади потъвания1). Подроб-

*) К. Oestreich, Kreischte und Ermaschlucht, стр. 61. 
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нитѣ изследвания, които направихме, доказаха правдивостьта 
на подобно предположение.

Долнята часть на осоговския дѣлъ отъ долината на р. 
Бистрица се оказа съ напълно младенческа възрасть (Срв. 
обр. 15), както стана дума за това. Отъ мѣстото, гдето е 
хваната водата за електрическата инсталация до изхода (гър
лото) на рѣката, на едно разстояние отъ 1'8 клм., увесътъ й 
възлиза на 86°/оо· Засилването на увеса, както проличава това 
отъ направения уравновесителенъ профилъ, започва отъ къмъ 
1100 м. височина. Тази височина, която е по-низка въ срав
нение съ първоначалната, вследствие дейностьта на назалната

Фот. Г. Гунчевъ

Обр. 16. Долината на р. Бистрица, фотографирана срещу те
чението й, отъ сжщото мѣсто отъ гдето е направена 

снимката на обр. 15.
Тя показва вече малко по-стари форми.

ерозия, се оказа отъ значение, тъй като на подобна височина 
отъ дѣсна страна на Гърлото се намира тераса, която по
казва, че рѣката е текла още по-надѣсно, т. е. още по-близо 
до седловината Дервено. Самата седловина бѣ претърсена 
внимателно. Рѣчни материяли по нея не се намѣриха. Такива 
се оказаха обаче въ спущащитѣ се къмъ Каменичката котло
вина суходолия и то отъ 1050 м. до 980 м. височина, и то 
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примѣсени съ много ржбати кжсове. Това обстоятелство по
казва, че тѣ сж имали по-високо положение и сж били смък
нати впоследствие, наедно съ рушевинния материалъ отъ пла- 
нинскитѣ склонове.

ей«“ Къмъ тия, убедителни сами по себе си, доказателства се 
прибави и едно ново. На дѣсния брѣгъ на р. Банска, около 
1·5 клм. надъ и 1 клм. подъ гара Кюстендилъ, 20—25 м. надъ 
днешното течение на рѣката, се оказа ивица отъ стари рѣчни

Обр. 17, 18, 19. Морфоложки профили презъ Лисецъ планина
D2 — Останки отъ миоценска денудационна повърхнина, Ds — останки отъ 

понтийска денудационна повърхнина,------------пиедмонтски стжпала.

материали, които сж добре разкрити предъ гарата, гдето се 
заравнява терена. Една часть отъ тѣхъ се е разпаднала въ 
едрозърнеста глинясала маса. Тѣзи, които иматъ още запа- 
зенъ видъ, се трошатъ много лесно, дори и съ ржце. Здрави 
и устойчиви на ударъ сж само кварцовитѣ кжсове и бога- 
титѣ съ кварцъ жилни скали. Отъ посоката на плоскитѣ 
камъчета, които се срѣщатъ изъ между тѣхъ, до колкото за 
това може вѣрно да се присжди, излиза, че тия материали сж 
носени отъ къмъ Сѣнокоската падина. Никжде дилувиалнитѣ 
материали, които имахме случай да наблюдаваме на много 
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мѣста въ Кюстендилската котловина, нѣматъ такъвъ старъ 
видъ.

Всички тия факта показватъ, че имаме въ ново геологи
ческо време измѣстване на течението на р. Бистрица. Това 
безъ всѣкакво съмнение ще да е станало по времето, когато 
е пропаднала Каменичката котловина, т. е. по време на дилу
виума. Рѣка Бистрица е присъединила тогава водитѣ си къмъ 
тия на Бобешинската рѣка, която, като се сжди по долната 
часть на долината й, е стара рѣка. Проломътъ на р. Би
стрица между Каменичката и Кюстендилската котловина, е 
заработенъ следователно отъ Бобешинската рѣка, но доведенъ 
до това си положение съ помощьта на р. Бистрица.

3. Лисецъ планина

Въ Лисецъ планина се срѣщатъ, поради по-низката й 
височина, само две отъ описанитѣ на Осогово денудационни 
повърхнини. Първата и по-високата, за която стана вече дума,

Фот Г. Гунчевъ

Обр. 20. Пиедмонтски стжпала подъ южната страна на 
в. Връшникъ-Лисецъ

обхваща в. Връшникъ Лисецъ (1503 м.) и близкитѣ около него 
височини. Тя стига най-низко до къмъ 1300 м. Отдѣлена е 
съ стръменъ склонъ отъ по-низката повърхнина, най-добре 
развита въ северо-източния дѣлъ на планината, всрѣдъ който 
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се издига в. Костабия (1268 м.)1). Тая втора повърхнина стига 
надолу до 980 м. надморска височина. Отношенията между 
тия плоскости добре проличаватъ отъ морфоложкитѣ прорѣзи, 
дадени на обр. 17, 18, 19. Първата отъ тѣхъ (D3) съответ- 
ствува на Църнотравската повърхнина на Осогово, т. е. тя 
има миоценска възрасть. Втората (D3) отговаря на повърхни
ната на Памука, следователно е отъ понтийско време.

Тази сравнително голѣма разлика между височинитѣ на 
денудационнитѣ плоскости на едната и на другата планина 
трѣбва да си обяснимъ съ различната степень на издигане. 
До като Осоговската планина, подложена на бавно повдигане 
отъ палеогена насамъ, е претърпѣла две бързи издигания, не 
може да се каже точно сжщото и за Лисецъ планина. Земно- 
повърхнитѣ издигания въ нея сж. ставали съ по-спокойно 
темпо, за което говорятъ пиедмонтскитѣ стжпала, които срѣ- 
щаме въ околовръстнитѣ отдѣли на планината. Това сж. плос
кости, които ставатъ по-малки по размѣри, колкото се отива 
по-нагоре. Тѣ сж отдѣлени една отъ друга съ стръмни, но 
не много високи склонове. Ако за тия отъ тѣхъ, които се 
намиратъ между 1000—1200 м. може да се приеме, че сж 
остатъци отъ понтийската денудационна повърхнина, по-низ- 
китѣ сж несъмненно пиедмонтски стжпала, въ смисълъ и зна
чение, което имъ дава W. Penck.

4. Краището

Морфоложкитѣ проблеми въ Краището съвсемъ не сж 
'просто поставени, както проличаЕа отъ наблюденията на К. 
Oestreich и отъ изтъкнатия отъ насъ фактъ, че Кюстендил
ския и Радомирския басейнъ сж имали презъ понтикума раз
ширения въ тоя край. Ако сждймъ възъ основа на височин- 
нитѣ отношения и по аналогия съ установеното за Осогов
ската планина, ще имаме миоценски денудационни повърхнини 
въ високата западна часть на Краището, понтийски въ източ
ната му часть и фосилни понтийски плоскости въ мѣстата, 
които сж били заети отъ разширенията на понтийскитѣ ба
сейни. Проучванията на самото мѣсто, които надѣваме се ще 
имаме възможность да направимъ, ще могатъ да хвърлятъ 
известна свѣтлина върху интересната морфогенеза на тази 
западна область отъ Срѣдна България.

5. Коньовската планина

Коньовската планина въ морфоложко, та и градежно от
ношение е най-младата отъ планинитѣ ограждащи Кюстендил
ската котловина.

*) На обр. 18 той е означенъ погрѣшно като в. Коджаманица.
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Презъ понтикума, както личи това отъ скицата, дадена 
на обр. 4, по-голѣмата часть отъ нея е влизала въ Радомир
ския и Кюстендииския терциеренъ басейнъ. Тогава се обра- 
зуватъ въ островоподобно издигащитѣ се надъ басейнитѣ 
нейни части, голѣми плоскости, отъ които най-добре е запа
зена тая въ Ришкия дѣлъ. Заравненото му било почва съ 
1170 м., издига се до 1444 м., за да завърши надъ Чокльово 
блато пакъ съ височина, подобна на първата. Не така добре 
сж. се запазили отношенията при билото около в. Ачулъ, 
гдето поради различни скаленъ съставъ сж се образували и 
малки денудационни тераси.

г
Фот Г. Гунчевъ

Обр. 21. Снимка къмъ Ришкия дѣлъ на Коньовската планина 
На преденъ планъ е с. Ръждавица. Надъ него се издига младо-дилувиална 
тераса съ 550—570 м. височина, следъ която се вижда дълбоко врѣзаната 

въ понтийскитѣ фосилни плоскости долина на р. Шагава.

Денудационнитѣ повърхнини, които намираме въ висо- 
китѣ части на Коньовската планина (около Риша, Ачулъ и 
Колошъ), датуватъ отъ понтикума. При трансгресивното на- 
стжпване на Радомирския, а отчасти и на Кюстендилския тер
циеренъ басейнъ къмъ нея, сж се образували, както е случая 
и съ Краището, другъ видъ плоскости, върху които сж се 
отложили плиоценски седименти. Сега тѣ представятъ фо
силни понтийски плоскости, тъй като сж разкрити на ново 
отъ последващитѣ денудационни процеси.

Върху Коньовската планина, чието морфоложко развитие 
е по-тѣсно свързано съ Радомирската котловина, ще се вър- 



Гунчо Ст. Гунчевъ60

немъ на друго мѣсто, гдето ще можемъ да допълнимъ тия 
общи наблюдения.

V. Заключения
Отъ изложеното до тука могатъ да се направятъ след- 

нитѣ отъ по-общъ характеръ изводи и заключения.
1. Западна срѣдна България започва едва сега да се 

проучава въ геотектонично отношение, затова и положението 
й всрѣдъ орогеннитѣ системи на Балканския полуостровъ не 
е още окончателно опредѣлено.

2. Кюстендилската котловина, която е една отъ най-го- 
лѣмитѣ негативни форми на Западна срѣдна България, сжщо 
така е останала недостатъчно проучена, както въ геоложко, 
така и въ физико-географско отношение. Пространството, което 
се оказа, че тя заема (466 кв. клм.), следъ по-точно опредѣ- 
ляне на границитѣ й, е значително по-голѣмо, отколкото до 
сега се приемаше.

3. Извънъ голѣмитѣ рѣки, тя има своя собствена рѣчна 
мрежа, съ което се добре засебва като морфоложка единица.

4. Мѣстото на Кюстендилската котловина е тектони- 
чески предиспонирано, за което свидетелствува единъ голѣмъ 
разсѣдъ, който обгражда отъ южна страна Коньовската пла
нина. Тя е сжществувала вече презъ миоцена, но съ по-малъкъ 
обхватъ отколкото има днешната котловина. Презъ долния 
плиоценъ (понтикума) тя се разширява значително въ Кра
ището. Тогава е била въ тѣсна връзка съ Бобовдолския ба
сейнъ, която и до сега е запазена, и съ Радомирския басейнъ 
(по р. Струма и презъ срѣдната часть на Коньовската планина). 
Тя не е представяла обособено езеро, а амфибиална земя, 
която ту се е засушавала, ту заливала отъ плитки води. Презъ 
левантикума става разкжсване на Кюстендилския понтийски 
басейнъ, вследствие на едно общо повдигане, въ което и той 
взима отчасти участие. Тогава той се засушава напълно.

5. Презъ стария дилувиумъ, вследствие на усилване на 
релефа, въ нея се наслагватъ голѣми маси отъ рѣчни мате
риали, които още презъ младия дилувиумъ се прорѣзватъ отъ 
рѣкитѣ.

6. Осоговската планина се очъртава съ два добре обо
собени дѣла — сжщинския високъ Осоговъ и Осоговията, 
по-низка, прикрепена къмъ източната му страна, планинска 
область. Високиятъ Осоговъ представя насочена въ си.—юз. 
посока антиклинална, съ голѣмо ядро отъ гранитъ, обгър
нато съ сравнително тънка обвивка отъ кристалинни шисти. 
Тя е претърпѣла две силно проявени повдигания, едното следъ 
миоцена, а другото следъ понтикума.

7. Пропадането на Каменичката котловина стои въ връзка 
съ последното силно издигане на Осоговската планина презъ 
дилувиума.
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8. Лисецъ планина представя отелената въ ново геоло
гическо време часть отъ Осоговската планина.

9. Краището изглежда да е обхванато отъ голѣмо епи- 
рогенетично движение, проявяваще се въ видъ на подуване 
(Aufwölbung).

10. Коньовската планина се очъртава като хорстъ, който 
е почналъ да се дига отъ неогена насамъ.

11. Въ Земенския проломъ се намиратъ останки отъ две 
стари долинни дъна — понтийско и левантийско, като въ дол
ната му часть има запазени слщо така и редица рѣчни тераси.

12. Въ границитѣ на самата котловина се различаватъ- 
три денудационни тераси, образувани презъ терциера, две 
дилувиални тераси и една алувиална повърхнина — котло
винното равнище.

13. Северниятъ склонъ на Осоговската планина се оказва 
като процепенъ склонъ, образуванъ презъ дилувиума.

14. Въ Осоговската планина има три добре обособени 
денудационни повърхнини, съ олигоценска, миоценска и пли- 
оценска (понтийска) възрасть.

15. Рѣка Бистрица е текла по време на терциера презъ 
Сѣнокоската падина. Вследствие на бързото пропадане на 
Каменичката котловина, тя измѣня течението си и присъеди
нява водитѣ си къмъ тия на Бобешинската рѣка.

16. На Лисецъ планина слществуватъ две денудационни 
повърхнини, отъ миоцена и отъ понтикума, и нѣколко пиед- 
монтски стлпала.

17. Въ Коньовската планина се различаватъ само пон
тийски денудационни плоскости, които заематъ високитѣ била, 
и фосилни плоскости, образувани въ по-низкитѣ части по 
време на понтийската трансгресия.

18. Животътъ на Кюстендилския басейнъ е тѣсно свър- 
занъ съ тоя на останалитѣ Горно-струмски терциерни басейни. 
За да могатъ да се направятъ добре обосновани обобщения 
върху морфогенезиса на Срѣдна западна България или по- 
специално на Горно-струмския поясъ, основнитѣ положения 
на който би могло да се набележатъ отъ изложеното до 
тука, ще трѣбва да се изучатъ и другитѣ басейни, съ оград
нитѣ имъ части, като се обърне на първо мѣсто особено вни
мание върху Краището.
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Das Küstendil-Becken und seine Umrahmung
Beitrag zur Morphologie West-Mittelbulgariens

ZUSAMMENFASSUNG

I. Lage des Küstendil-Beckens und seiner Umrah
mung in geotektonischer Verteilung Bulgariens

Das Küstendil-Becken liegt im westlichen Teil Mittelbul
gariens, welch letzteres sich zwischen dem Balkan und der alten 
Rhodopo-Makedonischen Masse ausdehnt. Nach dem Stand der 
heutigen Forschungen ist das Verhältnis West-Mittelbulgariens zu 
den orogenen Systemen der Balkanhalbinsel noch nicht genügend 
geklärt. Die Falten mesozoischer Sedimente desselben werden 
von Ed. Suess als selbständiger, durch den jüngeren Eruptivstock des 
Visker vom Hauptzuge der Balkanfalten getrennter Zug aufgefasst. 
St. Boncev rechnet sie zu den Balkaniden, die als Rückgrat das 
Balkangebirge haben. Cvijié sieht West-Mittelbulgarien als eine 
Übergangszone an, in der sich mesozoische Sedimente mit Haupt
falten in gleicher Richtung des paläozoischen Kerns der Balkan
gebirge abgelagert haben. Str. Dimitrov und Z. Dimitrov vertreten 
auf Grund ihrer, im südlichen Teile des Witosch und im Kon- 
jovska-Gebirge durchgeführten Untersuchugen die Auffassung, 
dass in West-Mittelbulgarien Anzeichen für eine vorsenonische 
Phase der alpidischen Orogenese vorhanden sind. Dieselbe ist 
also der Faltung des Balkans vorangegangen, die gegen Ende 
des Senons und während des Tertiärs stattgefunden hat.

Geomorphologische Untersuchungen^ von Teilen West-Mit
telbulgariens liegen von K. Oestreich, Z. Radev, H. Louis, J. 
Cvijié, J. F. Gellert und H. Wilhelmy vor. Sie sind jedoch unge
nügend, da sie nur kleine Gebiete oder nur ganz allgemein auf
gestellte Probleme behandeln, als dass nur auf Grund derselben 
ein zufriedenstellendes Bild über die geomorphologische Entwickl
ung dieses Landesteiles gewonnen werden könnte.

Wegen der interessanten’tektonischen Lage des Küstendil- 
Beckens zwischen der alten Rhodopo-Makedonischen Masse und 
den Gebirgen der Übergangszone ist seine Morphogenese ziem
lich kompliziert.
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II. Das Küstendil-Becken
1. Übersicht der bisherigen Untersuchungen

Das Küstendil-Becken ist in geologischer und geographi
scher Beziehung noch nicht im Ganzen und eingehend erforscht. 
In diesem Abschnitt betrachten wir kurzgefasst alle Autoren, die 
etwas über dasselbe geschrieben haben, wobei wir den Schluss ziehen, 
dass die bisherigen Beobachtungen keine Vorstellung über Ent
stehung und Entwicklungsgang seiner grossen Formen geben. 
Ein bedeutender Teil seiner miozänichen Ablagerungen wurden 
zum Mesozoikum gerechnet. Infolge dieses Irrtums wurde das 
Areal des Beckens bedeutend kleiner errechnet (140 qkm).

2. Orographische Übersicht

Von einem hohen und fernen Standpunkt aus betrachtet, 
erscheint das Küstendil-Becken muldenförmig. Beim Durch
streifen desselben finden wir, dass sein südlicher Teil ein Hügelland 
darstellt. Ausserdem heben sich im nordwestlichen und im mit- 
teleren Teil des Beckens zwei Bergrücken ab. Das Küstendil- 
Becken wird vom Ossogovo-Gebirge und der sog. Ossogovia, 
vom Bobovdol-Becken, das vom ersteren durch eine niedrige 
aus tertiären Sedimenten bestehende Wasserscheide getrennt wird, 
vom Konjovska-Gebirge, vom Gebirgsland von Kraischte und 
vom kleinen Lisec-Gebirge begrenzt, und hat eine Ausdehnung 
vom 466 qkm.

3. Hydrographische Übersicht

Die Hauptentwässerungsader des Küstendil-Beckens ist 
die Struma, die in demselben viele Nebenflüsse aufnimmt, unter 
denen sich auch drei ihrer grössten befinden, nämlich Dragovi- 
schtica, Bistrica uud Eleschnica. Wir betrachten alle wichtigeren 
dieser Nebenflüsse einzeln, wobei wir deren Längen und Gefälle 
angeben.

4. Das Becken während des Tertiärs

Als Entstehungszeit der Becken an der Struma entlang wird 
gewöhnlich das Neogen angenommen. Einige neu vorgebrachte 
Tatsachen sprechen dafür, dass sie noch früher entstanden sind. 
So haben wir z. B. im Becken von Suchostrel, das sich 20 km 
SW von Gorna-Diumaja befindet, paläogene Materiale, während 
in den unteren Teilen der unteren Struma-Becken von H. Louis 
und N.Nikolov miozänische Ablagerungen festgestellt worden sind.

In dem Becken von Küstendil unterscheidet man zwei Arten 
tertiärer Sedimente. Erstere sind Sande und Tone, besonders gut im 

Ист.-фил. годишникъ 17
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NWTeildes Beckens erhalten und alsPontikum festgestellt. Dieselben 
sind schwach denivelliert und zwar an seinen äusseren Teilen, 
Diese Sedimente dehnen sich im südlichen und östlichen Teil des 
Beckens transgressiv über ältere aus Sandstein und Mergeln be
stehende Schichten aus, die eine starke Neigung zur Becken
mitte aufweisen. Früher wurden diese Schichten als Kreide (Hoch- 
stetter, G. Boncev) oder Jura (G. Zlatarski) angesehen. Wir 
nehmen an, dass es sich um miozänische Ablagerungen handelt. Als 
Stützung dieser Annahme ziehen wir auch einen morphologischen 
Beweis bei: Alle Wasserläufe des eigentlichen Flussnetzes des 
Beckens beginnen etwa an der Peripherie des letztem. (Vergl. 
Fig. 1.) Das Küstendil-Becken hatte im Miozän einen kleineren 
Umfang als jetzt. Zu ihm gehörte damals nicht jener Teil, der 
sich nördlich der durch den Bergsporn Hissarlak und den Insel
berg Spassovica gebildeten Linie ausdehnt. Zu Ausgang des Mio
zäns verwerfen sich die Schichten in der Beckenmitte in der von 
•der Struma verfolgten Richtung.

Während des Pliozäns erweitert das Becken seinen Umfang 
in NW Richtung auf Kraischte zu, wo auch jetzt noch viele Flecken 
und drei kleinere Becken aus tertiärem Material erhalten sind. 
Im Osten hatte das pontische Küstendil-Becken eine breite 
Verbindung mit demjenigen von Bobovdol, deren Materiale noch 
heute vorhanden sind. Im Süden erreichte das pontische Becken 
nicht die Grenzen desjenigen des Miozäns. Seine Ausdehnung 
in dieser Richtung ist morphologisch mit einer Stufe bezeichnet 
{Vergl. Fig. 2). Das Küstendil-Becken hatte ausserdem mit dem 
Radomir-Becken zwei Verbindungen. Das erstere befand sich 
in der Struma-Furche, die damals ein etwa 3 km breites Flussbett 
war (Vergl. Fig. 3), das andere im mittleren niederen Teil des 
Konjovska-Gebirges, zu dem auch der Sumpf von Tschoklovo 
gehört. Der Umfang und die Verbindungen des Küstendil-Beckens 
während des Tertiärs sind in Fig. 4 angegeben. Zu Ende des 
Pontikum bzw. zu Anfang des Levantikum teilte sich das Kü
stendil-Becken infolge der allgemeinen Hebung der Gebirge, die 
das Becken selbst betroffen hat. Im Levantikum war es der 
Erosion ausgesetzt.

5. Das Becken während des Diluviums

Während des älteren Diluvium wurde der Mittelteil des Be
ckens von Küstendil von Flussmaterialen angefüllt, die sich in 
Form von leicht geneigten Schuttkegeln ansetzten. Während des 
jüngeren Diluvium schneiden sich die Flüsse 50—60 m in diese 
Materiale tief ein infolge einer aussergewöhnlich schnellen He
bung der Umrahmung, tragen einen grossen Teil derselben hinweg 
und bilden neue Terrassen, in denen sich riesige Felsblöcke vor
finden. Am Ende des Diluviums macht sich ein Aufhören dieses 
Vorgangs bemerkbar.
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III. Orographisch-tektonische Übersicht der Um
rahmung des Küstendil-Beckens

1. Ossogovo-Planina

In diesem Abschnitt betrachten wir an erster Stelle die Auf
fassungen, die die verschiedenen Autoren überdessen Umfang haben 
(V. Kändov, J. Cvijid, A. Iäirkov und G. Boncev). Das Osso- 
govo-Gebirge besteht aus zwei verschiedenen Teilen, dem 
■eigentlichen, hohen Ossogovo mit NO-SW-Richtung (Vergl. Fig. 6) 
und dem niederen Ossogovo oder, wie ihn der Volksmund nennt, 
Ossogoviata, der sich an der Ostseite des ersteren anlehnt. Wäh
rend Ossogovo einen alt-eruptiven, mit kristallinem Schiefer um
hüllten Kern darstellt, der mit tertiären Sedimenten und jung
eruptiven Gesteinen umgeben ist, ist der Bau der Ossogoviata 
verschiedenartiger. In dieser finden sich kristalline und paläozoische 
Schiefer, mesozoische und tertiäre Sedimente und eruptive Ge
steine vor.

Nach unseren Beobachtungen bilden die kristallinen Schiefer 
■einen verhältnismässig dünnen Mantel um den Granit. Dieselben 
sind periklinal um letzteren gelagert. Hierfür spricht auch der 
Umstand, dass an drei Stellen des Hauptkammes des Gebirges der 
Granit zum Vorschein kommt, sowie auch, dass sich die Fluss
betten als Abdachungstäler kennzeichnen. Ossogovo erscheint 
als eine von NO nach SW gerichtete Antiklinale. Bei demselben 
-kann keine Rede von einer Scharrung der Gebirgszüge sein.

Aus den Gefällprofilen der Flüsse lässt sich schliessen, dass 
das Gebirge in neuerer Zeit zwei stark betonte Hebungen er
litten hat, und zwar nach dem Miozän und nach dem Pontikum. Auf 
die letztere Hebung sind die tiefen, schluchtartigen Teile der 
Täler zurückzuführen bevor die Flüsse den Gebirgskörper ver
lassen.

2. Das Kamenica-Becken

Das kleine Kamenica-Becken (34, 5 qkm) ist durch den 
Derveno-Sattel (1010 m) vom Küstendil-Becken getrennt. Das
selbe zeichnet sich als eine verhältnismässig schwache Einsenkung 
auf einem 1100—1250 m hohen Niveau aus, das eine weite Aus
dehnung nördlich von Ossogovo hatte und aus dem Pontikum 
stammt. Das Kamenica-Becken ist jünger. Es ist bei der He
bung des Ossogovo im Diluvium eingesunken.

3. Lisec-Planina

Lisec ist ein kleines Gebirge, vom Küstendil-Becken im 
■O und S. vom Kamenica-Becken im W und von dem Fluss 
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Bistrica im N begrenzt. Seine höchste Kuppe ist Vräsnik Lisec 
(1503 m.) Dies Gebirge besteht nur aus kristallinen Schiefern, 
die eine NO/SW-Streichung mit einer NW Neigung haben. Es 
stellt sich tektonisch als ein Teil des Ossogovo-Gebirges dar, 
von dem es zu Ende des Miozäns abgetrennt wurde. Jetzt zeigt 
es sich als ein von tektonisch schwachen Zonen umgebener Block.

4. Kraischte

Als Kraischte wird jenes Gebirgsland bezeichnet, das von 
der Wasserscheide zwischen der südlichen Morava und der Struma, 
den Becken von Kamenica und Küstendil, den Flüssen Struma 
und Svetla und dem Becken von Znepole begrenzt wird. In tek- 
tonisched und morphologischer Hinsicht bietet dasselbe grosses 
Interesse, ist jedoch noch kaum erforscht. Spärliche morpholo
gische Beobachtungen liegen nur von K. Oestreich vor. Beson
ders wichtig für die Morphologie ist der Umstand, dass sowohl 
das Küstendil- als auch das Radomir-Becken eine Verlän
gerung in Kraischte haben. Die verschiedene Höhe, die die ter
tiären Flecken in letzterem aufweist, und die je weiter nach 
Westen zunimmt, bringt uns zu der Annahme, dass dieses Gebiet 
von einer epirogenetischen Bewegung in Form einer Aufwölbung 
erfasst ist.

5. Konjovska Planina

Das Konjovska-Gebirge ist der Grösse und der Abge
schlossenheit nach das zweitgrösste in der Umrahmung des Kü- 
stendil-Beckens. Es zerfällt in zwei Teile, nämjich in die 
Rischa-Planina und in die eigentliche Konjovska-Planina, durch 
eine niedrige Zone, in deren Mitte sich der fast a jsgetrocknete 
Tschoklovo-Sumpf befindet (Vergl. Abb. 9). Der Bau des Gebirges 
ist sehr gut bekannt aus der Arbeit des Z. Dimitrov — Beitrag 
zur Geologie und Petrogaphie der Konjava-Planinä'. Dieses Ge
birge besteht hauptsächlich aus Oberjura und Mitteltrias. Es hat 
drei Antiklinalen, die eine Richtung von SO nach NW aufweisen. 
Dimitrov stellt in ihm auch zwei Überschiebungsdecken fest,

IV. Ergebnisse aus den morphologischen 
Untersuchungen

1. Das Kästendil-Becken
a) Hochböden und Terrassen an der Struma

In der Zemen-Schlucht an der Struma unterscheiden sich 
Überreste zweier Hochböden, der eine aus dem Pontikum, der 
andere aus dem Levantikum, nach welchem sich der Fluss tief 
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eingeschnitten hat, wobei sich steile Abhänge an den niedrigen 
Stellen der Schlucht gebildet haben (Vergl. Fig. 3 und 10). Bei 
den Dörfern Razdavica und Kopilovci sind je eine Reihe stufen
artiger Terrassen verschiedenen Alters. Deren Höhen über dem 
Meeresspiegel sind in Tafel I angegeben.

b) Tertiärterrassen

, Die älteste der Beckenterrassen ist die Pelatikovo-Ter- 
rasse, die den südlichen Teil des Küstendil-Beckens einnimmt. 
Dieselbe schneidet die Miozän-Materiale diskordant ab, denen ge
genüber sie jünger ist, da sie sich erst im Pontikum gebildet hat. 
Sie wird von der Zgurovo-Terrasse durch eine etwa 80 m 
hohe Stufe getrennt. Letzt genannte Terrasse steigt in einer 
leichten Neigung zur Struma ab (Vergl. Fig. 11). Sie hat sich im 
Levantikum gebildet, da sie sowohl miozäne als auch pliozäne 
Schichten durchschneidet. Wahrscheinlich im Levantikum haben 
sich um das kleine Vaksevo-Becken Verebenungen gebildet, 
die wir als Vaksevo-Terrasse bezeichnen.

c) Diluviale Terrassen

lm Küstendil-Becken unterscheiden sich Reste zweier diluviale 
Sedimentationsflächen. Die eine derselben stammt aus dem alten 
Diluvium, wir bezeichnen sife als Koilica-Terrasse, die andere 
aus dem jungen Diluvium, nämlich die Drenovdol-Terrasse.

d) Beckenboden

Der Beckenboden ist die jüngste Form des Küstendil- 
Beckens. Er erstreckt sich zu beiden Seiten der Struma und ihrer 
Nebenflüsse, und zwar in grösster Ausdehnung da, wo die Flüsse 
Bistrica, Banska und Novoselska sich in die Struma ergiessen. 
Bie Kadin Most wird der Beckenboden durch eine kleine von 
der Struma epigenetisch durchschnittene Dioritmasse unterbrochen, 
die sich hiernach in dem kleinen Becken von Moschtene fortsetzt.

,1
2. Ossogovo-Planina

a) Der Nordrand des Gebirges

Derselbe stellt sich als ein Bruchrand sowohl durch die 
Thermalquellen bei Küstendil,als auch durch den stark ausgepräg
ten Unterschied zwischen Abhängen und Verebnungsflächen dar 
(Vergl. Fig. 13). Der Nordrand ist im Diluvium gebildet, wofür 
sowohl die zahlreichen Steinblöcke in der die westliche Fortset
zung des Küstendilbeckens bildenden Senokoss-Senkung als auch 
die stark in ersteren eingeschnittenen Flusstäler zeugen.
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b. Denudationsflächen

In dem zu Bulgarien gehörigen Teile des Gebirges unterschei
den sich drei gut zum Vorschein kommende Denudationsflächen, die 
voneinander durch steile Abhänge geschieden sind. Infolge der 
Hebungen des Gebirges, die sich am stärksten am Hauptkamme 
gezeigt haben, haben diese Flächen ebenfalls verschiedengradige 
Hebungen erlitten. Die Teile der niedrigsten dieser Flächen kön
nen wir als Pamuka-Denudationsfläche bezeichnen. Sie weist eine 
Höhe auf von 1270 m an den äusseren und 1600 man den mitt
leren Teilen. Seine korrelativen Ablagerungen sind die pontischen. 
Über die Pamuka-Denudationsfläche erhebt sich die Cärnotrav- 
Denudationsfläche, die sich nur in den zentralen Gebirgsteilen 
ausdehnt. Ihre Höhenverhältnisse bewegen sich zwischen 1750 und 
1970 m. Sie ist von miozänem Alter. Inmitten der Cärnotrav- 
Fläche erhebt sich die Ruen-Fläche mit einer Höhe von 2070— 
2253 m, die am besten auf dem breiten Rücken des höchsten 
Gipfels des Ossogovo-Gebirges Ruen (2253 m) erhalten ist. Die 
korrelativen Ablagerungen der Ruen-Fläche werden die oligozänen 
Sedimente im Tale der Bregalnica sein. Allen diesen Flächen 
müssen wir die wegen ihrer Angrenzung an tektonischen Linien 
nicht gehobenen Teile der Pamuka-Denudationsflache hinzufügen.

c. Bistrica-Fluss und das Küstendil-Becken

Der Bistrica-Fluss nahm im Tertiär seinen Weg durch die. 
Senokoss-Senkung. Wir bringen einige Beweise hierfür bei, näm
lich die Änderung der Anfangsrichtung des Flusses, die ausser
ordentliche Jugendlichkeit seines Tales, bevor er in das Kame- 
nica-Becken eintritt (Vergl. Fig. 15.), die Flussgerölle, die sich 
in den trockenen Tälern unterhalb des Derveno-Sattels befinden,, 
das talartige Aussehen der Senokoss-Senkung, die auch die Auf
merksamkeit K. Oestreichs auf sich gezogen hat, und die alten 
Flussmateriale bei der Eisenbahnstation von Küstendil.

3. Lisec-Planina

In diesem kleinen Gebirge kommen nur zwei der beim 
Ossogovo- Gebirge beschriebenen Denudationsflächen vor, und zwar 
die von Pamuka und Cärnotrav. Dieselben haben hier jedoch 
eine geringere Höhe infolge einer langsameren Hebung des 
Lisec. Hierfür spricht die Piedmont-Treppe an dem Gebirge herum.

4. Kraischte

Dieses Gebiet, das morphologisch zu untersuchen wir keine 
Möglichkeit hatten, dürfte, wenn wir nach dem von den Nachbar
gebieten uns Bekannten urteilen, die gleichen Denudationsfiächen 
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aiifweisen. Allem Anschein nach dürften die grösste Ausdehnung 
diejenigen pontischen Alters haben.

5. Konjovska Planina

Die Konjovska Planina ist das jüngste Gebirge in der Um
rahmung des Küstendil-Beckens sowohl in morphologischer, als 
auch in baulicher Hinsicht. Im Pontikum gehörte dessen grösster 
Teil zu den Becken von Radomir und von Küstendil. Auf den 
über dem Becken sich inselartig erhebenden Teilen haben sich 
damals Flächen pontischen Alters gebildet. Ausserdem sind wegen 
der transgressiven Erweiterung dieser Becken zu dieser Zeit mit 
Sedimenten bedeckte Flächen entstanden. Diese Sedimente sind 
grösstenteils abgetragen, so dass die vorerwähnten Flächen als 
fossile Flächen erscheinen.

V. Schlussfolgerungen

In diesem letzten Abschnitt geben wir in gedrängter 
Form die wichtigeren Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die 
auch in vorliegender deutscher Zusammenfassung dargelegt sind.



СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.
I. Мѣсто на Кюстендилската котловина и ограднитѣ й части въ

геотектоничната подѣлба на България.............................................. 3— 7

II. Кюстендилска котловина
1. Прегледъ на досегашитѣ й проучвания.................................... 7—10
2. Орографски прегледъ............................................................  11—13
3. Хидрографски прегледъ . . . .....................................................13—16
4. Котловината презъ терциера................................................... 16—27
5. Котловината презъ дилувиума................................................... 27—ί 8

III. Орографско-тектонически прегледъ на ограднитѣ части на Кю
стендилската котловина

1. Осоговска планина............................................................................. 28—33
2. Каменичка котловина.................................................................. 33 -35
3. Лисецъ планина...................................................................................35—36
4. К^щето..............................................................................................36-38
5. Коньовска планина..............................................................................39—41

IV. Изводи отъ морфоложкото изследване
1. Кюстендилска котловина............................................................. 42

а. Стари долинни дъна и тераси по р. Струма...........................42—44
б. Терциерни тераси.........................................................................45—47
в. Дилувиални тераси........................................................................ 47—48
г. Котловинно равнище................................................................... 48—49

2. Осоговска планина
а. Северниятъ склонъ на планината.........................................49 — 51
б. Денудационни повърхнини......................................................... 51—54
в. Рѣка Бистрица и Кюстендилската котловина .... 54—57

3. Лисецъ планина.......................................................  57—58
4. Краището....................................................................................... 58
5. Коньовска планина..............................................................................  60

V. Заключения....................................................................................................... 60—61
Zusammenfassung........................................................................................ 64-71



Морфоложка карта на Кюстендилската котловина и ограднитѣ й части
Morphologische Karte des Küstendil-Beckens und seiner Umrahmung

1. Руенска повръхнина — Ruen-Denudationsfläche
2. Църнотравска повръхнина — Cârnotrav-Denudationsf lâche
3. Повръхнина на Памука — Pamuka-Denudationsfläche
4. Неиздигнати части отъ повръхнината на Памука — Nicht 

gehobene Teile der Pamuka-Denudationsfläche
5. Фосилни понтийски плоскости — Fossile pontische Flächen

6. Пелатиковска тераса — Pelatikovo-Terrasse
7. Згуровска тераса — Zgurovo-Terrasse
8. Ваксевска тераса — Vaksevo-Terrassei
9. Коилска тераса — Koilica-Terrasse
10. Дрѣновдолска тераса — Drenovdol-Terrasse
11. Котловинно равнище — Beckenboden.

Историко-филолог, годишникъ, Кн. XXXI. Къмъ статията на Гунчо Ст. Гунчевъ

Оградни части — Umrahmung: Кюстендилска котловина — Das Küstendil-Becken ·


