
равното теме на вжрха те си nодават от 01шзу 
ржка. · 

Внесли. за ня1<0J11<0 часа шум и rжлчава 

сред тази пустиня, ние взехме сбогом от ве

неца на Витоша. Той остана лак сам да се 
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разговаря с облаците и да слуша еднообраз
ния напев на вятжра. И ~<огато се спуснахме 

по полегатите ребра на веЛ11кана, на ЯЯl<OJIK:J 

пжти изви~захме очи да хвжрш1м rюследен тто

п1ед на неговото примамливо чeJJO. 

от Же-1<0 Раде'е. 

Още преди воИната от 1912 гоа. за турисп1те и 
за изследвачите по Р11ла планина голяма примамка 
за очите бяха високите заснежени чу1{ари и З,'-бери 
на Пирин. ВЕ.'л11чавият 11 горд силует 11а тази ш1аш1-

на, както тоИ се показва от висотите на Манчу н 
източните от него планннс1си гребени, представи 
твжрде примамлнва картина, 1<оято прнвли,1а жадния 

за приключения турист, а от друга страна неИш1те 

недра беха част от un.мните rх,нки на Ба1шаннте1 
що привличаха 1сжм себе си пла11инск11я 11з11едвач. 

И 11аистина веднага с11ед бадканс1<ата воt~на, през 

Ел Тепе фот. Ж. Радев 

летото на 1914 г. се заредиха маm<и и rо11еми гру

пи от туристи и изследвачи, които бжрsаха, 1<011 
по-рано да преброди привлекателната снага на Пи
рин. Тази тжИ интересна в 1·еографско и мор!роло
rично отношение планина остана в бжлгарска земя 

и през голямата светска воина, тя остава в преде

дите на бжлrарското царство и след тази воина. И 
днес ние сме щастливи, че наред с широко разтла

лата се Рила мож·ем да се радваме и на строИната 

Пиринска снага. 
Докато за нас през черните дни на турс1<0то 

робство Пирин бе една сладка мечта, носе11а 1сато 

загатка от уста в уста, в,,нпява11а в народни и па

триотични песни, за по смели чужди изсдедва•~и тя 

бе ве,1е достжnна. За no-nJJaнo~epни изучва11~1я 
пжрво тя биде пребродена от чужди учени, които 
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u-елеха да установят 11 разрешат ту 1< важни географ 
ски проблем,~ . На nжрво време учените географ~, 

се ннтересунаха, дami и в тази планина, 1,а 1по в 

по-вечето от 11еИн11те вржст1111u11 1 е 11мало заледя

ва11е, дали ледниковята 1111астщ,а е уларнла и по 

нейната теме11н11 •1аст сво11 тж!-1 тип 11чен печат, както 
това е установено за Р11ло-Родопсю1я масив, за 
Шар, l{ораб и др. западно - македонс1,и висо,<и 

r111а11ини . 

През дятот01,1а 1917 н 19 18 rод. , аз имах:вJ~,З• 
мож1юст да кржстосам надл,ЫI{ 1-1 на шир Пирин ш1а• 
11ина. На друго място ше имам с11у_чаИ да из11ожа 

по-подр·обно моите глациал-морфоложки изучванин. 

В бе1·л11 черти тук ще ски1tирам само юпсон по

важ1н1 момевти, които цeлsrr да от1срият от малко 

поне листото на орогенетичнзта и морфогенетична 

история на плаt1ината. 

Орографски бележки. - Като се излива от 
старостта на rео;юrнчесюпе матершти, като се 

вземе прел вид и обстонтелство го, •1е и по тези ыеста 
средно1·еолоп1,1есюпе морета не с,~ правили непре

кж.сната покр11вка 1 както това е било в предешпе на 
днешната Стара П,1анина, нашата Пирин припада кжм 
ядрото на Бат,ансюш п-в, наречено с едно об1цо 

име Родопска маса. Пирин планина, погледната от 
това ГJ1t-д1:ще, сиреч от г11едището на естестеството 

на материн11ите и от 11еИ,1ин строеж, ииа много по

голямо разпространение оп<олкото ние сые привнк• 

11аш1 да разбирdме под това име. Днес под това име 
ние схващаме само най-високин дял от обширната 

планинска маса, ,сея ro изпжлнн цялото пространство 
между до11н11ите на С, рума II Места от седловината 
Предел на юг. Това е цs1л лабирию· от пла11ини с 
различни имена-, 'чието проджлжение на юг се спира 
едва с Беломорс1<Ите брегове. Сж.щински Пирински 
дял иди сж.щинска П11рнн-11лани1iа се просп1ра на юг 

до низката Пар1щска седловина, 1,оято свжрзва Мел-
11иш1юто поле с Неuрокопското и то току под по11ите. 

на Ади Ботуш планина. Общата посока на Пирин е 
сев. с. зап . - ю. юга-изток. Макар 11 на nрж.в по
глед - гледана от изток или от запал. - да пред

ставм1ва джд1·а и .тесна вери1·а с горнs1та пое.ока, 

Пирин е доста широка и пжлна с лабиринти п11анива. 

ГрадеЖ,'-Т 11а Пирин е мно1·O прост. В ця1юто 

си про,1,,,J1же.ние. 1н се нвsша като една rра.мад1-1а 

Коруба (антикл1шала) , с посоки от север 1сжм юг. l{o-



Езеро в циркуса Каменица :Фот. Ж. J>а11.ев 

рубата е изградена от кристалинни шифери (значи

ТР.JJflО разпространение между които взеыат пrайси и 

кр~1сталинни варовиuи), а вжтрешността е изпж11неf1а 
с гранитни ерупции. Тези последните са се издиг

на11и тж/.1 високо, че в едно зt1ачително протежение 

- в наИ-широката средня част - кристалинно-ши

ферната покривка е разрушена и отнесена, та яд

ката на планината се явя-ва чиста гранитна маса. В 
крайните северна и южна части rю бил()то нався

~;7h1J.е се редят кристалинf1ите шифери, като теменната 

часr е заета от мµаморите. Така самото естество на 
материялите вече дава основания да се подели Пи
ри11 11ланина на централна или гранитна час·r и на 

две кра/.111и кристалинно-шиферни •1асти. Тези ти
пични части бияr в очи, защото и самите форми и 
гребени на nлани 1-1ата се отличават твжрде много. 

Така северната крисrали11но-шиферна част пре,Q;

ставя ,нсно, високо и nр()дж.лr11вато било, което в 

южната c~i част свж ршва с наU--високото място на 

планнната - вжрх Елтене (2850 м.). 1 [о името на 
този вж.рх и цнлата северна част до долината на р. 

Бжндерица може да се нарече Елтепенска част. 
Д;к11бо1<ата и шпрока долина на Влахина река от
деля високото и тесно Еп rепенско било от други 
един рид на запад, които изnжлня цялото простран

ство между Влахинската доли11а и тази на св. Врач-
1<а Бистрица. Това е широката снага на Син а ни ч
к 11 рид, ко/;!то в кра1!11а1'а си изтоtrна част нос11 

Езеро в циркуса Георrииuа фот. Ж. Радея 

името Г i~ о р r и и ц а. Южното разпространение на 
Ст1ани,1к,1 рид е до широю1я ц11ркус Спорн6-11оле 
(Стан6-поле, Спано- поле) . В f1а й-в 11соката си tr acт, 
каквато се яв51ва изшиJ1ен11я Rржх, които по есте

сrвото на материнлите си носи и характерно име 

Варовити вржх (още н Остри врж.х) , а сжщо и кжм 
крайните си западни части нашин рид носи още и 

остатж.ци ()Т покривните стари криста11инно-ш11ферни 
маси. На мно1·0 места 110 би11ото се откриват мря
мори, които с преюксваш1я стигат чак до 1<,У.М с . 

Плоски, при изхода от планината на р. Белиuа, 
приток на Струма. 

От Синаничкия рид и ()т долината на р. Б,"11.Н• 
дер1ща на север се начева сжщннската или цен • 

трална част на Пирин. По средата тя се разширнва 

сю1но, като оголените rранитии маси са r1роядени 

д.жлбоко от лолините на Местини и Струмсю1 при
тоци. Така широкото и проядено rжрбище nоджржа 
почти еднаква височина и свжршва на юг с кону

сообразния Амбар Таш. От този вржх на юг гребена 
ведвага се понижава с 500-700 метра, и от седло

вината при Василев Гроб, от дето минава низкин 
винарски пж_т (01' Раалоrа за Мелнишко и Мелник). 
билот() е с~всем тясно и така стига до Добро 
Поле. Тоаи последният рнл се надига вече доста на

високо, благодарение на запазилата се още дебеJ1а 
кристалинношиферна покривка (еж.стояща се rлaвFJO 

от гнайси и мрямор11), 1щrо самото теме е заето от 
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мрямор. to« спира тясното било напреки, като пуща 
високи ридове на изток и на запад, nостигаUки до 

тясния пролом при с. Пирин, на Пиринска Бистр~ща. 
Още rю-назапад през про ,,ома на Пиринска Бис• 
триuа Доброполският рид се проджлжава в Демир 
Чалския, запазва-~!ки и естеството на материятпе. 

l{ристалннните шифери тук отст,1-пват място на 

гранита, който владее височините на Пилаф Tene. 
Кристалинн11те шнфери джржат по-низките западни 

склонове на планината, като изнад Св. Вра•~ се сби
рат с т.!зи при Плоски. 

Or Доброполски рид на юг Пирин е все r.жй 
широк дори до Парилската сед1ювина. Напреки в 
среднята част на този дил от планината се образува 
низкаrа и ш11рокоразтлалата се Папазчаирска ceдrro
Bl'lнa, през която вжрви най-удобният пжr от Невро• 
коn за Мелник. l{акто Парилската седловина, така 
и Папазчаирската джлжат своето образуване на 
особеното естество nодt<ристаш1нните ерупции. 

Ту1< вече гран11п1ата cкaJJa се заместя от лес,ю раз

рушими трахнтн11 маси, конто, особено на юг, п1.жрде 
лесно се разпадат даже и от действието на вятжра. 

Поради това долината на Паршr няма определено 
легло, сш1ни 1·е долинни и плаюн~ски ветров~ rюв

диrат и отлагат uen11 облаuи: прах и nясжчен ма~ е 
р·иял от разрушените липаритни ерупции. При Па
nаз Чаир покривните 1<р11сrал11н11ошиферни материяш• 
са отнесени на широ1<0, та трахит11ите маси се от

криват и дават място на п~:,остранно и богато на вода 

ливадище. Лете то е пасище на голямн стада от 

еджр и дребен добитжк. 

Ледникова пластика. - Високата ц е н трал н а 
1· р а н и т на част на Пирин е nрс,рязана , както ка

зах, д,)U]боко от 11ачалните рекички на наf.1-значител-

11ите Мест11ни и Струмски притою1. Бж.ндернца, Да-
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мяница, Добринищка, Ре11иджа и Каменишката реки 
еж наf.t-601·ати на вода Местин11 притоuн, а св. Врачка 
н Пиринска Бнстрици еж такива на р. Струма. 

Всичките изброени рек11•rки вземат началото си 
ОТ редица в11соко-планинсюt езерца, l(ОИТО заемат 

джната на rолями разшире1шя, имащч форма на гра

мадни фнриди. Научното име 11а тези начал11 11 до
линн1t разwире,шsr е цирк у с и. Това еж джлбокн 

хуннооfiразни з:~джлбавання с плоски д,к1-1а и стржмни 
околовржст скални сте1111. Само едва незначителна 
част от така зздж.nбанRте цнркуси се открива кжм 
долината на рекичките, що изтичат от планината. 

Назадната н надолна ерозич в циркусиrге еж подпо
могнали, щоrо .uялото гранитно г""рбище на п,,ани

ната да бжце разядено, 1<ато от последното еж оста. 
нали само тесни водо11е.1нн гребен11, на чиято крж

стоска се редят и м11огоброtl~1ите конусов11дни и 
стрж.111111 камевит11 •1укарн. Раз11111рява/./ки се наназ~д 

всяк~-t циркус е откр~д11ал з11ачнтс1111а част от своето 

леговище от противвата страна на плани11ата 11 по 
тоз11 на•1нн спираИ1<и се 11 прrхв,~рляll 1<и билото на 

планинаrа, циркусите с,к 11асоче1111 к,r,м централното 

11-жрвично плато, като образуват чудна 1111итка от 
грама11н11 езер1-1и гнезда, Тази чудновата пт1тка на
nом11юва птп1<ата на пржстите от двете 1н1 ржце, 

когато те се провират II междиннте една срещу дру1 а. 

Така вплелите се едно в друго цнркуо1 се опират с 
rжрбнщата и страничните си части, о·rделяйi<и се ед1111 
от друг с п,сни и заострени ска1111н зжбер11. Пр11 

изхода на цир1<усите тези тесщ1 скални зжберн се 

понижават н разширнват и по тозн на•rин uя11ото 

централно високо rран11тно r,,,рбище на планина1·а 

получа:-а формата на грамадна с1<ара. 
Следнш1 ш~:.11 ще разгледам rю-от611изо тези 

типични високопланински форми, като в сжщото 

време наблеr·на особно на тяхното образуване. 

· ЦАР Фfi_Jifi11 V tiA NIYGAfl/Iд. 
Сл,ед сжсиш1ането на богатия и мощен Карта• 

ген ненаситния римски империализжм отправил 

поглед кж~1 изток, дето в това време сжлерничеда 

помежду си трите големи джржави, произлязлн 

след разл,адането на Александровата монархия: 

Египет, Сирия и Македония. Римляните били 
сжрдити на царя Филиnа V Македонски още 
от време на втората пуническа война, n ко
ято той се намесил. Скоро се представил 
повод на римския сенат да па~,аже Маке
дония. След тригодишна война македонската 

фаланга бяла смазана от римските легиони при 

l{иноскефале в Тесалия_ ( 197 r. пр. Хр.); Македо
ния била лишена от вжншните си влад,ения, 11згу

би11а фло'l'ата си и платила голнма контрибуция, 
Вжв време на войната между Рим и Сирия 

( 192-189 пр. Хр.) Филип V бил на римска стра
на. Но вжnреки това ое11ата го принудил л.а из-
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празни градовете no южюн~ бряг на Тракия, които 
завзел вжв време на тая война. Филип разбрал, 

каква сждба му готви Рим, н решил да се 

готви эа нова война npOTJIВ рнмJJяните. За 

тая цел той най-напред отправил поглед 

кжм Тракия (183 г. пр. Хр.), отдето могжл 
д.1 черпи пресни ноенни сили, и вече кроя11 план да 

приллеч,е като Сп\.юзници бастарните~) и скорди • 
стит_е::,)_ Той предприемал в Тракия няколко по• 
хода, които тука 1+е може~• да излагаме; ще се 

спрем само н.жрху похода му в 181 г. пр. Хр.3) 

За да не се породи с.жмнение у римляните, че 
той ое готви за война против тях;, Филип сжбраJ1 
1miic1;aтa н rp. Стоби (днешно Градско) в Пео
ния и от там навляэжл в областта на тракийското 

1) Герм~llско племе на с, от устията н:~ Дунnuа. 
:) Кс.11тско nлеме в Моравската обл;1ст. 
3) За тоя поход ср. Л1-1виll кн. 40, 1·11. 21 сл. 



Циркус Бе.11емето с големото "Тевнои езеро 
(Фоr. Ж Pцt■J 

от Жеко Радев. 

В щ1ш1лата кннжка на Бжлгарски Тур11ст 

обещах да се спра 110-по11робно вжрху особшпt-

1111соко11лат1нски форм11, каквито nредстанят наi!

rорните ЛОДЗJJПИЙСl(Н 11 3/IПИЙСКН пояси •) ШI 

1 l ирин планина. Вж11 врlhзка с това, естественно 

е, ще тряба да се помене нящо и за образу

оането на тез11 форм~-t, което пжк ще н11 откр11е 

макар и крайчеца на тв.v.рде интересната и пжл-

11а с зако1:1осжобразност11 страни,,ка от 11стор11я

та на „мжр1·1Jата природа". Хубавите картини 

01 план11нсю1те кжтища, художествените фор

ми, 1<01110 се откриват особно по високоплан1ш

с1<и11е реРиони, нам се струват, 1<ато да еж сжз

дадени ог сжтворе1111с мора сеги 11 та1<а ще си 

сnж_ршат, както са пребивали от хилядолеп1н 

насам. В някои с11у11ан еюн1 чооешки ж11вот или 

пжк живота на няколко поколения са доста к
жс 

период от време, за да могат се забеляза какви 

да са nроме1-111 в подробностите на картините от 

п11аюшсю1те К-"'Т11Ща, да се проме1ш В IIЯЩО фор

мата 1ra голяма иди по-_малка планина; обаче има 

слу•1а11, когато само в няколко години, д,ш и11и 

даже часове могат да се направят чувствителни 

промени и то само от вжнкаunти природни си
ли. 

Постепенно отнасяне II наслагане на материя11и от 

теqаща речна 11л11 джждовtrа вода, подхлжзвания, 

сл,баряния на скални матерняш1, това са процеси, 

конто пра-вят видшш 11 твжрде чувств1пелни про
мени в обл11ка на плашrnската повжрхнина. Но 11 
топа, което нам се струва „вековно" и „мжртва 

пр11рода", то непрекжснато се помага на постоя11-

1) Виж CTIITIIЯT3 MII , Anr111ncю1 11 11oцa.1 n11llcк11 ПОЯС'И 

на високите 6At1rnpcк11 11ланн111," в rn. Еrтествознание и 

Географ1111·, rод. V. стр. 378- 384. 

1111, макар и слаби nроменв. Само вжнкашн11 uр11з-

11анн, К.:ll(ВИТО са тихия ромон НJНI ДtlВИЯ шум 

на план1шските потоци, шумжт на влачените 

от тези потощ1 камжнаци, веенето на ветров
ете 

11 пр. са нзраэ11 на безспирна работа, която е на

сочена да променя вжншния облик на планинската 

снага. Не са пн творба II плод на горните и редица 

още такива сили надроб.ените скаJ1ни ма:rерияли, 

натруnа1111 под плающските ое~щи нли пжк прото

чени надоле по джлгнте nлазни ? Не на това раз

рушение ли се джJ1жат разnокжсаните теменни 

61,окове н каманящ-1 по зжбернте 1-1 билото на пла

нината? 
Разрушение и пренасяне на ска11ните ма·rе

рняmr сжществуна II по низките части на плани-

11и11е, то се изrз,"ршва ~, по равните полета и пр11 

различни климатични отношения, 1:10 с11дата на 

тези процеси е най-rо11яма в така наречените над

снежни региош1 на висок1111е планини. С процеса 

на разрушението и отнасянето много правд1100 

некои rеоморфолоз11 обясняват и височините на 

планините по земното кжлбо. Така, не е с11уqайно 

нящо, •1с тжкмо в екоаторнялните области на зе

~•ята се отбелязват 11 най-високите п11анин11. Като 

се вземат примери за този слУ'rай, тряба да се 

тжрсят таюша не из об11аст-га на младите нагжна

ти планински зони по земята, а в старите конти

ненти. Височиrнrте на планините от IO. Африка, 

през Европа до Северното ледовито море, са на

rодеш1 тмкмо по географски шир~1ни - в еквато

rишrна Африка са _най-в~1со1<11те пла11ини. 

Хубавите скулптурни форми по п11ан11нсю1те 

снаги, които извикват хиляди очудвания II вжз

х11щен~1я у туристи и пмтшщи, които от друга 

страна заставят учени и изследва•ш да се зам
ие-
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лят джлбоко вжрху генезиса на тези творения,
 не 

са сл;учайна работа. По отделните пояси на висо

•rана вжв всека висока планина, с,е отбелязват и 

типични, свойствени и определящи този пояс пла

нински форми. Заобленото и добре залесено n 

низките пояси се заменя с постепен
но изострю

ване на билата, с увеличаване н-а1<лоните, с одреб

tшване на растителността, докато в н-аЯ-висою
пе 

11ли алш1йски пощи гребените и вододелните била 

станат напжлно скалисти, покривката
 от натроше

ни и изветряли материяли напжлно о
тжнее, джр

uссната покривка от храстово-кJ1екова се преобж
р-

11е в сочна и груба тревна покривка. Всичко това 

се джлжи на особеното влияние ria климати•1ните 

условия, които се променят с пов
ишаване на пла

нината над морското равнище. Клима'Fичните ус-

• ;,W:, •. -.-. 

Горната част на Цирнус Башлииць 

(Фот Ж. Радее) 

ловия се характеризуват сжс смяната на студ 

и топлина, сжс средната температура на вжз

д)'Ха, с количеството и разпределени
ето на вале

Ж}!Те по д!iи, месеци и rодишн~ време
на, с интен

зивността и формата на валежите, с веенето и си

лата на ветровете и пр. Елементарни познания на 

атмосферната физика ни подсказват, че климатич

ните отношения в низкото и високото на 
една пла

нина не могат да бждат еднакви. По-големи и по

изразителни за кратко време са тем
пературните 

Сл,стояния на повжрхността на плани
нските скал

ни маrерияли горе вжв високите планинс
ки регио

ни. Там и валежите падат предимно в снежна фор

ма, като покривката се запазва за по-джлrо време. 

Докато за средня и западна Европа снагата 

на високите Алпи е мястото, дето се изучават 
по

менатите климати'_rни условия, дето с
е констатира 

особния нач:ин на разруше1ше и отнасяне нэ по-

1;жрхните материяли, дето се установяват свой

ствените само за алпийските пояси лланинскп 

форми, порари l<Оето тази ппан~1на е станала из

вор на учението за ледниковата пласт
ика и за ос

таналите високи планини с алпиЯски характер, у 

нас, в земята на бжлrарското царство, за това н
ие 

имаме Ри110родопския масив и Пирин планина. 

Мощни вж.трешноземни сили с·а издиrна.r1и 

скалните мас11 в областта на. Пирин и то в прод,"tt.11-

}1\ение на милион години. Материялите, които. са 

стояли по горнището на грамадната
 антиклинала 

(r,оруба), коя·го представя строежа на rаrрилската 

снага, са отнесени и вн.в височинит
е остават да, 

господствуват само мощни гранитни маси. От ядка 

на корубата те впоследствие заемат наА-висоюпе 

теменни части. Покривната кристали:нноuшфсрна 

маса остава низко по склоновете от изто
к и Janaд, 

ка·го се запазва и по ЕJ1тепе и Елтепенска:rа •rа.ст 

на планината. Това са действието на вжнкашнrпе 

силн пжк, които от грамадния пирински бло1< са 

измоделували днешната п.иринска снага. Повече. 

от стотици метра дебел скален материял е ')Тнесен 

от тези вжнкашни сиди, които проджджават
 оа5о

тата си 1t в нашите ДЮI. 

В алпийския пояс на Пирин, при вековното 

действие на вжншните природни сили, са се обра

зували особни скулптурни форми, които не се сре

щат, например в Стара планина или други по-низки
 

наши планин-и. Високите форми в планините на Пи

ринската група, каквито са тези южно от Амб
ар

Таш, до седловината Парил, след това Али Ботуш,
 

Шар1шя1 Боз Даг, Кара Даr, Драмски Боз Даr и по

н2 юr l<ушница, се отличават твжрде Arнoro от тез11
 

на С11UЦински I lирин. Докато в изброените п;1а11ини 

от Пиринската група rлаnно уч:астие в моде.1нра

нето на техните снаги са взели и nз
емат в,"Кншнн 

разрушителни сили, а заедно с тях и течащата 

вода, вжв високия Пирин живо участие през едюt 

период от последните години ·на планинското би

тие са взели и <;нежните и ледени маси, които са 

покривали алпийския пояс на планината. От то
ва 

време водят нач:алото си посочените
 в мнналата 

статия от мен плавински форми - циркусите. По

следните заемат целия алпийски регион на 
плани

ната и от своя страна са начало на вси
чки големи 11 

някои малки долини, що водят СIЮЯ ИЗХОД
 от пирин

ската снага. Докато долините, изхождащи от пла

нини, които не са има11и !lедена покри
вка, показват 

едно почти изравнено и постепенно падение (на• 

клон), а страничните прнтоци се сбират с глав

ната долина на почти еднакво ниво и 
постепенно, в 

подциркусния пояс на Пирин имаме сжвсе~t друга
 

картина. Там долините се пресичат с 1;1ести водо

пади, катаракти и бжрзеи, образуват се харак

терни скални теснини, а малките странич
ни долин· 

ки се сбират n главната с бжрзеи и са зна'l.ително 

по-високи от ~,ея. Наместо да се повдигат по

степенно нагоре, долините на високия Пирин 
об

разуват чести стжпала. В това стжпат-10 повдигане
 

взима участие не само допи.ината осн
ова, но и ця

лата долина с пжлната си ширина. По този начин се 

образуват широки и тесни Lfасти в долината, които 

nжк дават по-стржмни и по-благи сnускове на 

с~оновете. Отиваме ли напр. по долината на Да

мяница ( от Банско на запад) нагоре, то кжм сре• 

щ:та на долината ние срещаме е
дин висок ПР,аr, 



Вто_ро:стжпало на Пиринска Бистрица 
(Фот. ж. Рцев) 

който се изд11га стржмно и зае~•а 11ш1 препречва 

долината от ед1-111те до другите с1<лоноnе. l(ато се 

нзкач1ше на тuэн праг, горнището придобива слаб 

наклон, осноuата на доm1ната е силно разш11рена 

н по нен са нас;1агани едр11 гран11тни блокове. Ре

ката си е изкопала джлбоко легло u дs1сната час ~ 

на този висок npar и буi!но с·е бие и пенн о до

ли.нните катаракти. Това стжпало понася една ви

сочина близо от 150-200 метра, а горнището му е 
б.пиэо на 1700 м. надморс1<а височинн. Все с"'с слаб 
наклон н с чисто корнтен 1шлре•1ен разрез, до1111 -

ната се продж11жава нагоре бт1зу 1-2 км. 11 cпi
ra до ноnо 0·1,есняване близу под кошарищата. 

Тук отесняванията се образуват от тесни водо

де11н11 р11дшна на страничви доmшки. Сам~1тt ри

д11ща долу, в тяхното продл;лжение кжм и срещу 

посоката на долината, имат харак1'ер на странич

ни терnси, гжрбицата li:t които преди заджлба

uане на долината до днешното 111100 са би11и ос

нова на сжщата до11ина. Оше 1-2 км. нагоре 11 
ние пристигаме о едно ново разширение на доли

ната, 1<оето в сжщност е II самото и нача110. Тон:~ 
с цнркусното разшнренне, основата на което за

почва от около 2000-2100 м. надморска в11со

ч11на . Ц~1 ркусжт околовржст е ограден с високи 

каменити 1З.жбер1111 стени. Околовржст на в11со

•~ина от 150 до 200 м. над циркусната основа се 
редят доста шнрокн терасн, дето свжршват стра

ни•1н~1 пли11<и до11ини . На тез}1 тераси в основата 

на щtркуса отговарят н редица стжпатш повю1-

ган11я- l(акто основата на щ1ркуса, така 11 горни
щето над стжпа11ата, а сжщо и горнището на те

расите nрн 11эхода на стра11и•1ните дОШiНt<и са эa

ent от коnановндни заджлбаван.ня, преnречен11 от 

допнята страна с вал от натрошени ,едри скалн11 

б;101<ове или пжк от основни с1<алн . Тези копано-

видн~i эадж11ба11ан1tя са винаги эаnжлнен11 с би

стра планинска вода и обитавани от хубава пла

ни 1-1ска пмстжрrн1 . Това са п ll а н и II с к и е э е р-

11 а на в11сою1я I lнрин. 
Сжщите форми, сжщнят стжnа11ен градеж се 

11абтодаоат в началото и на останалите големн 

п11ри11с1<11 долин11, каквито са долиtt а~:а 1-1а Бжнде

р1ща 11 ред~щата долнню1 по Елтепенската •1аёт на 
север, а с~о I lолежансю1те II Деснлич1ш 11а юг. 

Gжr1)1.ер 1ща и Вн11явица {Дамяю1 11ка долина) заемат 

ll('t!Тp::!JIIIO място 1-1 ПOCJICДH!ITa С д,,,11ото Clf се опир:~ 

о гжрба на rолемня Паnаз1·йолсю1 1111ркус, 1<ойто 

иде след По11ежан, Десилица 11 Безбог. 

Наti-П!{W1 1 иатс\ алпийска nJн~стнка на Пир.и 11 

ct: откриuа в тоз11 последю1я - Папазгйолсю1 ц11р-

1<ус, 1<оnто от дясната сн страна нма с,-кщо т;r-iJ 

дм11бою1я, но ~1а111<0 по-тесен цнркус l{peмct1. Из

ходнте на тез11 два циркуса с-е сжбнрат на 01<0110 
2000 м. надморсt<а височина н да.ват вача;ю на 

щ1й-знач1пелн11я 1111ринск11 поток - р. Ретнджа. 

И при дотшата на Реп1джа имаме стжпалш1я 

,-радеж 1 1 а Дамян1ша, само че ту1< ,ст,,,шалата са по 

щюгоброiiнн II по-юv,си. Гор1шщето 1-t J всяко стж

n:то с копанов,щно заджлбано и заето от хубавfJ 

п.r1а н1111ско езерце. Най-долното раэuшреш1 е· пр11 
стжлал1111н над;1;ю1<с 11 проф1111 на долината заnо•ш·а 
при стшката на двете доJ111ш1, 11эхождащ11 от Па

пазгiiол и от t<ремен. Едва след като направи 

левет ОО'IИ ВКИ JJ по-ма11ки 1-1 ПО-ГОJIСМКН езерца, СЖ· 

браната на цел11я Папаэгйолски циркус вода в го

,,е~шя Папаз-гйо11 с,е сл 11оа с водите на t<ре.11е11-

с1<ия L11tpкyc и дава нача11ото на Ретиджа. Ш11ро1< 

с Папазгйолс1<ия 11ир1<ус, околовr,v.ст ограден с 

ПIICOКI I II тесю1 СКЗЛНJI Зтбери, които ГО де.rtят Oi 
сжседн1пе му цнркуси и по които само диuнте 

коз~,1 могат да скитат безстрашно. Чов~ц;~ по тях 
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немоrат да ходят. Палазritолския ._щркус се nпира 
о стените на цяла редица пирински циркуси. Така 
право на запад през Портите може да се надни1п~е 

лжрво 1<ЖЬ1 Дrемиркапийския циркус, който е на
чало на долината на Пиринска Бистрица. Малко 
nо-насевер е l{аменичкия циркус - сжщинска 

джлбока х.уния. Още по-насевер следва Белемето 
- висок и широк циркус. На север през вторич
ния и -гесен ц~1ркус в една странична долш~а на го-

Пжрвия висок праг ,,а дамяница 
(Фот. Ж, Ред~•) 

J1емия Паттазгiiолски циркус - именно през 11ир• 
куса Цареви Двори, се стига в Валявичкия цир

кус, а още кжм северо-изток т-ранич-ат Десилич
киstт и Безбоrския циркуси. l{жм юг Папазrйол
ския циркус rраничн с l{ременския и Брезничкия 
ниркуси. 

Голямо е езерото Паnазrйол, но десеторно 
по-голямо то се представя в картите t1a планината. 

Това е една картографска грешка, nмжкнала се в 
виенсю1те r-еографски (и генералщабни) карти, 
която и до днес още остава ненаправена. Близу 

сжщата големина имат и двете Кремеиски ,езера, 
при всичко че техния циркус е по-тесен. И надмо-р • 

ската nисоч-ина на последните е с стотини метри 

по-голяма от Паnазrйолската. 
От Папазгйол на юг се редят още 3--4 цир-

1<уса, които крият в себе си цяла редица езерца, 

що дават начало на Брезнишката и Корнишка 
реки. Това са Брезнишки, Ту-вча, Корнишки и Су
хия циркуси. Последният опира о Амбар таш, 
1<ойто е и последния висок -вржх от сжщински Пи• 
рин. Макар и крайни, циркусите са доста джл
боки и изобилни с вода. При тях, както и ттр►! 
от радн1,rrе циркуси на Елтеnенсю1я рид, тези между 

Дамяница и Rетиджа - именно Перлешките, Де
силкчките и Безбогските, стжпалната форма на 
надлжжния профил престава бJJизу под самите 

11иркусни основи. При Десил:ишката група от uир
куси долинното стжпало се образува от дебет1 
- по-вече от 100-200 м. - моренни отложения, 
1<оито тук имат форма на грамадни кжжепни на-
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носи пред изхода на циркусите. Като се запоrrне 
от Перлеш и се свжрши през Десилица на юг до 
Безбоr· тези грамадни морения отложеш1я обра
зуват широка тераса, по която са с,е отстояли 11 

моренни кор,пища, изnжлнени с плитка вода 11 
тржсища. Тези дебели моренни отложения правят 
впечатление, като че са изринати от стихийна 

сю,а материят1 11з uиркусните заджлбочанания. 

Тяхната надморска височина е около 2000 метра.. 
Обрасли са. с хубава иглолистна гора. l{жм долина
та на Места тези моренни насипи стигат до 1400 
метра височина. Те са и най-в11сою1те р;~ботни 110-

11ета на Добринище и l{ремена: 
Кжм запад от центраJ1ното било на Пирин се 

откриват още три големи долини. Това са Пирнн
ска Бистрица, Св. Вра11ка Бистрица и В.,~ахина. 
Горнищата и на тр11те долини са 11жлбоки и ш11-
ро1ш циркусни J1абиринти, които се опират с гжр· 

бове11е си о ц►1р1<ус11те на Бжндерица, Дамяница 
(Вал-явн_ца) и Папазrйол. Почти '! трите долш111 
покрай големите с11 t1ачалн11 ш1ркусн - именно: 

Демиркапийски за Пиринска Бистри1~а, Белемето 
за Св. Врачка 11 Елтепенски за Влахина - имат 
странични висящи долини, KOtlТO водят наqалото 

сн сжщо така от обширни циркус1,ш заджлбава-

1111я. Чуден лабиринт представят сrраничните ц~1р
куси на Влахина, им,енно: Георгиица и Синаю111а 
и тези на Пнринска Бистр1ща, именно : l{аменичк11 1 
Малкото Гltолче II Баш-Мандра, но ширината 11 

разnространени1ето на Сnорноnо11ски циркус са 
11ай-го11еми. Благодарение на това, макар и с юго
западно 11з11ожение, тук се натрупала грамадна 

11едена маса, която дала t-1a мястото ~1 спе11ифичиата 

пласт11ка. Кжм долината на Св. Врачка Бистр,ща 

llanaэrltoл (Попова СЗ"РО) 
(Фот. ж. Р•АО) 

този циркус снжршва с д-ебе.r~ и моренни отдожения. 

И трите долини CiJ. богати на стжпала и отесня
вания. Джната на циркусите са заети от 11ели гру
пи плаt1ински езерца. Всичко езерните групи Пt) 

иэброеt1ите циркусни rнезда наброяват повече от 

100 до 110 езерца, някои от които, 1<ато Папаз• 



гйол, Кременските, Елтепенските, Тевното езеро 
са доста големи. 

Изброените високопланински форми : uирку
сите, долинни._те стжnала, коритната форма в на
пречния разрез на долината, отесняванията, мо

ренните и скални тераси по uиркусите, копано

образните езерни паничища в джното на цирку

снте, моренните тераси вжн от uиркусите, са тво

рения на особната ерозия, която джлrо време 

преди нашата епоха е rосnодствув.ала no тази пла
нина. Снежната линия тогава е стигала до 2100 )!. 

надморска височина, значи близу с 900-1000 м. 

по-низко отколкото е днешната и надморска висо
чина . Поради това цялата теменна част на планина

та е била обложена сжс снежна покривка, която в 

началото на долините, дето са циркусните заджл

бав.ания, е образувала фирновите гнезда, ста

нали източник на големи ледници. Всичко това 
е било преди появата на дилувия-лния човек, 

и единственни свидетели за това сжстояние -
заледяването - са изброените форми, които се 
явяват като остатжци от ледниковата ерозия !1 

отнасяне и от своя страна дават чисто леднико

вия облик на алпийската зона на планината. 

* 
ДРУЖЕСТВЕН ЖfiBOT 

На еж.бор в Тжрново. - Туристи и любители 
на природата! На 24, 2.5, 26, 27 и 28 май т. r. жи
вописшш старопрестолен град Тжрново Ви кани на 
XV. редовен туристически сжбор. По сжщото вре
ме ще се извжрши и тжржеств~ното освещав:ше на 

изградената с непосилен труд и жертви от нашите 

тжрновски другари пжрва туристическа хижа на 

Uаревец. 
Пред вид на извжнредно важните вжпроси, 

които еж сложени за разглеждане на сжбора, вж
проси целящи закрепването и засилянето на орга

низацията, както и за да се отдаде нужната почит 

на нашите другари за завжршеното от тях дело, 

необходимо е участието на всички дружествени 

членове и на всички сжмишленици на туризма. 

Елате всички масово да манифестираме хуба
вата и безкористна туристическа идея и да допри

несем за постигането на благородните дружестве

ни цели! 
Елате всички та след сжбора да посетиы· и 

безс111жртната Шиm<а и да напоим джха си с благо
уханията на вжлшебната Розова долина! 

Всички на сжбор и излет! 

Програма на Сжбора. - 23 ма~!: ПрпсТlfrане в Со
фия на сборяните от Св. Врач, ДymfИua, Кюстендил, Ра
ломир, Плоолио, Белово, Долна Баня, Самоков. Тржгване 
заелио с Соф11я1щrr в 8 ч. 15 м. вечерта от гара София. На 
гара Мездра се прнсжединяват Врачанци, на гара Чер
вев бряг - Оряховци, на rараПлевев - Плевенц11 w на 
гара Горна-Ор~rховица - Русенци. 

Кжм Старо-загорци, които сжщо тржгват на 23 ма!! , 
се присжединяват по пжтя Тревненци и Габровци. 

24 май: 6 ч. 43 м. и 7 ч. 37 м. сутринта пристигане 
иа вс11чк11 сб'оряни 11 Тжрново, посрещнати на гарата от 
Т;\;рновскrrте туристи. Разквартируване. - 10 ч. преди 
обед учасп1е n тжржествата в чест на св. св. равноапо

столи Кирил II Методи. - 3 ч. след обед: от к р II в а не 
на сжбор ,а. 

25 май:10 ч. сутр1111та о св е ща в а не на тур II с ·r. 
екип дом-х11жа на Uа:ревец. - 3 ч. след обед: 
пролжлжение дневния ред на сжбора. 

26 и 27 май: nроджлжение на дневния ред. Закри
ване на сжбора. 

28, май: разглеждане забележителностите на града 
и еднодневен излет из околностите. 

Дневен ред на ех.бора. - 1. Оrкриване на сжбора. 
2. Помен за Алеко и Вазова. 
3. Реферат: Тур 1,1 з ма н природата (rеФ 

Д-р Дрон•1илов). 
1. Приемане на нов1,1те клонове. 
5. Проверка на nжл11омощията. 
6. Отчет 1111 Нас'l'оятелството. 
7. Отчет на касиера. 
8. Доклад на контролната комисия. 
9. Изменение на устава. 

10. Приемане прав11m1ик за излетнте. 

11. Бюджет за 1922/23 година. 
12. Реферат: Ту J> к з м а к а т о с р е д с т в о з а 

развиване и -укрепване на чувството 

род о л,ю б 11 е (реф. Ая, Жеко11). 
13. Провжзrлас1шаие почеmи членове. 
14. Разни. 
15. Избор на 11ово Настоятелство и контролна ко

мис11я. 

След сжбора. - Е д 11 о д 11 е в е н излет: Тжрново-
гара По1111краяше - Nlcopolis ad lstn,m - раэкl'lпкнте -
село Никюп - гара Крушето - Горна Оряховица. Раз
дела на сборяните. 

Ч етиридневен ' и 'злет: 29 май: Тжрново
Дряновския манасшр с трена, през Габровските ко.r111би 
пеша до Габрово. - 30 май: Габрово-Габровския ма
настир. - 31 май: Габровския манастир-Казаилжк. -
1 юни: Казанлжк-rара Тулово. Раздела на сборшште. 

П,ловднвския клон Калоянов вржх от Б. Т. Д. е имал 
общо годишно сжбрание на 26 ма!}т т. r., на което е бил 
приет отчета на 1iастоятелството за де!!ността н живота 
11а клона през изтеклата година. Клоижт е имал 85 члена, 
от които еж напуснали 9 11 14 не еж били редовни. Най-
1·олеы брой от члево11ете еж чиновници (36). Направен11 
еж осем излета, конто изобщо еж били добре посетени. 
Дейността на клона изобщо обаче е била твжрде слаба. 
Членовете с малки изключения еж пропоили необяснима 
апатия кжм дружествен11я жнnот, неттросntма за члено

вете на един клон в полите на киn1нте Родопи, които 
мило капят излетници през всички годишни времена. 

Новото настоятелство на клона има следm1я сжстав: 
ттредседател П. Жилков, подпредседател Ст. Н. Шишков, 
касиер М. Табах, секретар Н. Киров, домакин Н. Мар
тпнов и сжветющи: Д. Милев, Кр. х. Карагйозов и Дим. 
Груев. 

Самоковския клон Рила от Б. Т. Д. е имал общо 1·0-
лишно сжбрание на 30 март т. r. През изтеклата година 
клона не е проявил почпr никаква деятелност, макар и 

да се намира при на.lt-добри условия за развитие па ш1-
тензивиа туристична и организационна дейност. До го
ляма степен това се д.жmки. на бездействието и нехай-
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