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Срѣдиземноморскитѣ земи
0 ί . ...

Уводъ
Много обстоятелства, които по-нататъкъ последователно 

ще бждатъ изтъкнати, сж се съчетали въ земитѣ около Срѣ- 
диземното море и сж допринесли да се образува отъ тѣхъ 
преди всичко една засебна физикогеографска единица, която 
впоследствие се превърнала постепенно и въ една ясно очер
тана антропогеографска область. Тази първостепенна по голѣ- 
мина и значение географска область представя голѣмъ инте- 
ресъ за географитѣ. Напоследъкъ тя започна да представя 
интересъ и за цѣлото общество поради голѣмитѣ политически 
въпроси, които се преплитатъ въ нея и които намиратъ мѣсто 
тъкмо въ Срѣдиземноморието не по случайни причини. Тая 
область представя, обаче, голѣмъ интересъ и за насъ бълга- 
ритѣ, и то по две еднакво важни причини: първо, Черното 
море, на което България намира излазъ днесъ, и Бѣлото море, 
на което тя има право на излазъ, сж все части отъ Срѣди- 
земното море, поради което неговата сждба, както и сждбата 
на всички земи около него, сждбата на цѣлото Срѣдиземно- 
морие, не може да ни бжде безразлична; второ, най-юж
ната часть на българскитѣ земи съставя сама часть отъ Срѣ
диземноморието и може да бжде разбрана само въ рамкитѣ на 
цѣлото. Струва ми се, че тѣзи две обстоятелства достатъчно 
оправдаватъ напечатването на една специална работа върху 
тази область на български езикъ.

Какво представя отъ себе си Срѣдиземноморието?
Поради ясното безоблачно небе, както и поради малкото 

влага въ въздуха, тукъ нѣма свѣтлосѣнки, както е случаятъ въ 
Срѣдна и Северна Европа. Въ Срѣдиземноморието освѣтенитѣ 
плоскости граничатъ рѣзко съ тъмнитѣ сѣнки, тъй както остри- 
тѣ форми на релефа на много мѣста допиратъ непосрѣдствено 
до равната ширь на моретата и низинитѣ. Тукъ нѣма мъгляви 
и неясни контури: тукъ всичко е точно очертано, ограничено, 
подчертано съ най-яркитѣ краски на цвѣтната гама.

Срѣдиземноморскиятъ пейзажъ е типиченъ импресионисти- 
ченъ пейзажъ. Той свършва на югъ и на изтокъ тамъ, кждето 
започватъ всѣкидневнитѣ миражи на Сахара и Сирийската пу
стиня. На северъ и на западъ облачнитѣ драперии по южнитѣ
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склонове на Стара-планина, на Динарскитѣ планини и на Ал- 
питѣ и напоенитѣ съ влага земи около Бискайския заливъ ни 
връщатъ въ царството на свѣтлосѣнкитѣ и поставятъ една до
ста рѣзка рамка на импресионистичната картина, която се от
крива навредъ въ Срѣдиземноморието.

Забележително е, че и въ живописа импресионизмътъ се 
явява като рожба на срѣдиземноморски люде: французкитѣ им
пресионисти до единъ сж родени въ Срѣдиземноморска Фран
ция. И Куинджи, предвестникъ и проводникъ на импресионизма 
въ Русия презъ 80-тѣ години на миналия вѣкъ, е отъ южния 
Кримъ, единствената земя съ срѣдиземноморски характеръ въ 
предѣлитѣ на Русия. Не по-малко забележително е и обстоя
телството, че реакцията срещу импресионизма — експресио- 
низмътъ се явява и намира най-благодатна почва за развитие 
въ Холандия, Скандинавскитѣ земи и Германия, въ Северна и 
Срѣдна Европа, срѣдъ съвсемъ друга природа. Тукъ хилядитѣ 
отенъци на зеления цвѣтъ, въ повечето случаи кадифяна ре- 
зеда, не оставятъ колоритно впечатление, не създаватъ 
импресия; не, тѣ пораждатъ заедно съ разсѣяната свѣтлина 
на въздуха и сивогължбовитѣ тонове на небето настроение, 
което е тъй промѣнливо, както облацитѣ, които вѣчно се 
рѣятъ.

Колко се отличава отъ всичко това постоянната ко
лоритна импресия, която се налага въ Срѣдиземномо
рието отъ взаимодействието на тъмното лазурно небе, аквама- 
рина на морската ширь и блѣскавия тъмно-зеленъ цвѣтъ на 
листата, които не опадватъ презъ цѣлата година, защото срѣ- 
диземноморската растителность не прилича на срѣдноевропей- 
ската.

Яръкъ колоритъ, облѣнъ въ лжчиста свѣтлина, контрастъ 
въ багритѣ, контрастъ въ формитѣ, и то не само въ земнопо- 
върхнитѣ, но и въ социалнитѣ форми: това сж най-характер- 
нитѣ белези на срѣдиземноморскитѣ земи и на тъй тѣсно свър
заната съ тѣхъ срѣдиземноморска култура и цивилизация.

Колко ясни, изобилно облѣни отъ свѣтлината на човѣш- 
ката мисъль и силно индивидуализирани сж митологичнитѣ пред
стави на срѣдиземноморскитѣ народи. Колко по-конкретни ста- 
ватъ и неяснитѣ митове, донесени презъ третото и второто 
хилядолѣтие преди^ Христа отъ мъглявия Северъ въ Срѣди
земноморието. Тукъ е царството на интегралния индивидуа- 
лизъмъ, неразривно свързанъ съ многостраннитѣ контрасти, прц- 
сжщи на тази земя.

• Този всестраненъ контрастъ нѣма нужда да бжде си
стемно изследванъ, за да бжде разбранъ. Той се чувствува. 
До него се достига не по рационаленъ, а по сензуаленъ пжть. 
И затова не трѣбва да ни учудва обстоятелството, че първата 
голѣма географска область, сжществуването на която е било 
осъзнато още преди иамѣсата на научната география, е Срѣ- 
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диземноморието. То, и можеби единствено то, оправдава упо- 
трѣбата на думата пейзажъ като географски терминъ, сино- 
нимъ на думата область. Защото сложнитѣ термини „срѣ- 
диземноморски пейзажъ“ и „срѣдиземноморска область“ се по- 
криватъ тъй добре, че могатъ да се употрѣбяватъ като си- 
нонимни.

Географското изучване на Срѣдиземномор
скитѣ земи е започнало сравнително много рано, което е 
въ връзка съ обстоятелството, че въ неговия обсегъ спадатъ 
повечето отъ класическитѣ културни страни, които най-рано 
привлѣкоха вниманието на европейскитѣ учени. Първитѣ гео
графски описания (но не и географски изучвания въ същин
ския смисълъ на тази дума) на отдѣлни части отъ тѣзи земи 
представятъ само уводи къмъ по-подробни, предимно архео- 
ложки изучвания, съ които започва въобще проучването на 
тѣзи земи. Тѣзи уводни географски бележки постепенно се 
превръщатъ въ засебни студии, предимно съ историко-гео- 
графски характеръ, но които съ много ценни и за географията 
въ тѣсния смисълъ на тази дума, защото ни позволяватъ 
лесно и безъ много справки въ старитѣ автори и археоложки 
трудове, съ които сжщинскиятъ географъ не е свикналъ да 
борави, да добиемъ ясна представа за настаналитѣ въ една 
или друга насока промѣни въ Срѣдиземноморскитѣ земи. Като 
образци за такива студии могатъ да ни послужатъ географиитѣ 
на Гърция отъ Neumann-Partsch 1 и на Италия отъ Nissen1 2 3. 
Нищо чудно, че отъ край време и до днесъ съ Срѣдиземно
морскитѣ земи се занимаватъ предимно германски учени: у 
северноевропейскитѣ и срѣдноевропейскитѣ народи, а особено 
у нѣмцитѣ, стремежътъ къмъ топлия югъ е еднакаво силенъ 
въ всички дѣлове на интелигенцията и се явява като атави
стична черта, наследена отъ времето, когато този стремежъ 
къмъ югъ се е изразилъ стихийно въ масовитѣ преселвания 
на германски племена къмъ Южна Европа и дори въ Северна 
Африка, все части отъ Срѣдиземноморието. Този стремежъ на 
съвременния културенъ нѣмецъ къмъ Срѣдиземноморието е 
изразенъ най-ярко въ италиянскитѣ писма на Гьоте и въ нѣ- 
кои негови стихове.

1 Neumann-Partsch, Physikalische Geographie von Griechen
land. Breslau, 1885.

2 N 1 s s e n, Italienische Landeskunde.
3Teobaldo Fischer, La Penisola Italiana. Torino — Milano — 

Roma — Napoli. 1902. XVI + 499 стр.

И въ срѣдата на миналия вѣкъ, когато започнаха пър
витѣ географски изследвания въ Срѣдиземноморскитѣ земи, 
първитѣ стжпки бѣха направени пакъ отъ нѣмски учени, меж
ду които на първо мѣсто трѣбва да бждатъ споменати Theo
bald Fischer и Albert Philippson. На Фишера ние дължимъ 
първата модерна география на Апенинския полуостровъ», гео
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графски очерни на Иберийския полуостровъ, както и на почти 
всички останали Срѣдиземноморски земи1. Но несъмнено най- 
голѣмата заслуга на Фишера се състои въ това, че той пръвъ 
ясно подчерта голѣмата географска общность на всички Срѣ
диземноморски земи и то чрезъ нѣколко студии, въ които той 
третира всички тѣзи земи като нѣщо единно. Особено ценна е 
въ това отношение неговата студия върху климата на Срѣди
земноморскитѣ земи1 2, печатана преди 60 години, но която 
остава основна работа по този въпросъ и до днесъ. Въ този 
кратъкъ уводъ непремѣнно трѣбва да бжде спомената и сту
дията на Фишеръ върху маслината3. Това дърво, смѣта той, 
може да бжде употрѣбено до нѣкжде за разграничаване на 
Срѣдиземноморскитѣ земи отъ съседнитѣ тѣмъ области. Този 
критерий, както ще видимъ въ съответната глава, може да 
бжде приложенъ само за опредѣляне на северната граница на 
Срѣдиземноморскитѣ земи. Ако Фишеръ го е приложилъ и за 
опредѣляне на южната граница, то е несъмнено, защото юж- 
нитѣ Срѣдиземноморски земи сж му били много по-малко по
знати. Това, обаче, ни най-малко не понижава стойностьта на 
тази студия, която представя не само първи опитъ за опредѣ
ляне границитѣ на Срѣдиземноморието, но и първи опитъ да 
бжде третириранъ въобще въпросътъ за опредѣляне грани
цитѣ на една така голѣма географска область, каквото е Срѣ
диземноморието. Схващането на Фишеръ за единството на 
на всички земи около Срѣдиземно море е изразено и въ за
главието на неговата цитирана вече сбирка „Срѣдиземномор
ски картини,“ която представя първата, макаръ и несистемна 
география на Срѣдиземноморието.

1 Повечето отъ тѣзи очерки сж събрани въ единъ внушителенъ томъ, 
излѣзълъ на 1906 година подъ заглавие' Mittelmeerbilder.

’Th. Fischer, Studien über das Klima der Mittelmeerländer. Pet. 
Geogr. Mitteilungen, Erg. — H. 58, Gotha, 1879.

3 T h. Fischer, Der Olbaum, Pet· Mitteil. Erg. H. 147. Gotha, 1904.
4 Резултатътъ отъ тѣзи дългогодишни изучвания на A. Philippson 

е даденъ въ многобройни трудове, по-важнитѣ отъ които сж: Der Isthmus 
von Korinth, въ Zeitschr. der Ges. f. Erdk. zu Berlin, XXV, 1890, стр. 1—98; 
Der Gebirgsbau des Peloponnes, въ Verh. d. 9 D. Geographentag, Wien, 
1891, -Berlin, 1892, стр. 124 и сл.; Der Peloponnes, Berlin, 1892; Der Kopais— 
See und seine Umgebung, въ Zeitschr. der Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, 
XXIX, 1894, стр 1—79; Thessalien und Epirus, Berlin, 1897; Die griechischen 
Inseln des Aegälschen Meeres, въ Verh. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, 
XXIV, стр. 264—280; La tectonique de l’Egeide, въ Annales de Geographie, 
VII, 1898, стр. 112—141; Beiträge zur Kenntnis die griechischen Inselwelt, въ 
Pet. Mitteil. Erg. — H. 154, 1901.

Нѣколко десетилѣтия по-късно — на 1887 година — за
почва своитѣ изучвания въ обсега на Срѣдиземноморието Фи- 
липсонъ. Следъ като изследва около 10 години Гърция4, Фи- 
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липсонъ прехвърля усилията си въ Мала-Азия. Би могло да се 
каже, че западната часть на този голѣмъ полуостровъ ни е 
добре позната именно благодарение работитѣ на този неумо- 
римъ географъ и геологъ съ много широка не само специална, 
но и обща култура, поради което отъ неговия погледъ не сж 
могли да отбѣгнатъ и нѣкои много сложни географски взаимо
зависимости1. Следъ като завършва работитѣ си въ Мала- 
Азия, Филипсонъ прави по-краткотрайни изучвания въ почти 
всички останали Срѣдиземноморски земи, като се спира пре
димно на Южна Италия. Въ началото на нашия вѣкъ Филип
сонъ можеше да счита своитѣ общи изучвания върху Срѣди- 
земноморскитѣ земи за завършени и да пристжпи къмъ напи
сването на една обща географска скица на Срѣдиземноморието, 
която излѣзна на 1904 година и претърпѣ отъ тогава четири 
издания, последното отъ 1922 година1 2. Написана на доста по- 
пуляренъ езикъ, тази география на Срѣдиземноморието си ос
тава и до днесъ единствената книга, въ която областьта се 
третира като нѣщо цѣлостно.

1 А. Р h і 1 і р р s o n, Reisen und Forschungen im Westlichen Kleina
sien, въ Pet. Mitteil. Erg. — H. 167, 172, 177, 180 и 183, Gotha, 1910-1915; 
Kleinasien, Handb. der regionalen Geologie, Va, H. 22, Heidelberg, 1918.

2 A. Philippson, Das Mittelmeergebiet. Seine geographische und 
kulturelle Eigenart. Leipzig — Berlin, 1922.

SA. Philippson, Beiträge zur Morphologie Griechenlands, Gcogr. 
Abh.. III Reihe, H. 3, Stuttgart, 1930; Das fernste Italien, Leipzig, 1925; Die 
Landschaften Siziliens, въ Zeitschr der Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, 1938, 
стр. 321-343.

Следъ излизането на последното издание на филипсоно- 
вото „Срѣдиземноморие“ въ геоморфологията бѣха подхвър
лени нѣкои нови идеи, които се указаха особено плодоносни. 
Като се ползува отъ тѣхъ и понеже държи неговитѣ изуч
вания да сж винаги на необходимата висота, Филипсонъ пред
прие отъ 1928 година нови изучвания въ Гърция и Южна Ита- 
ция, като последица отъ които се явиха нѣкои нови негови 
трудове върху тѣзи земи3.

Като изтъквамъ заслугата на нѣмскитѣ географи за из
учаването на Срѣдиземноморието не трѣбва да забравяме, че 
за неговото изследване сж допринесли доста и мѣстнитѣ 
географи, главно френски и италиянски. Всички италиянски гео
графи чрезъ своитѣ приноси за географското проучване на 
Италия и Ливия сж допринасяли за опознаването на Срѣдизем- 
номорскитѣ земи. Между тѣхъ на първо мѣсто ще трѣбва да 
бждатъ споменати отъ по-старитѣ Маринели, следъ него — 
Дайнели, а отъ по-младитѣ — Десио, Кастилиони и Милио- 
рини. Отъ френскитѣ географи съ Срѣдиземноморскитѣ земи се 
занимаватъ главно Максимилянъ Соръ и Жюлъ Сионъ. По- 
следниятъ съ своитѣ специални изучвания върху Срѣдиземно- 
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морска Франция запълни една доста чувствителна празднина въ 
нашитѣ познания за срѣдиземноморскитѣ земи. На други френ
ски географи дължимъ пъкъ изучаването на Атласкитѣ земи, 
съ което нашитѣ познания се така да се каже закръглиха. Не 
трѣбва да се забравя и дейностьта, която френскитѣ географи 
развиха презъ последнитѣ години и въ източнитѣ части на Срѣ- 
диземноморието. Тукъ въ Мала-Азия работи E Chaput1 а въ 
Сирия, която е французки мандатъ отъ края на войната, ра
боти една доста голѣма група френски учени, които допринесоха 
извънредно много за опознаването на тази интересна страна1 2.

1 Многобройнитѣ статии на Е. Chaput върху различни въпроси, 
които засѣгатъ Мала-Азия, бѣха обобщени напоследъкъ въ единъ обемистъ 
трудъ: Voyages d’etudes giologiques et geomorphogeniques en Turquie, 
Paris, 1936,

2 Книга 4 отъ год. VI (1933) на Revue de geographie physique et 
de geologie dynamique, представяща единъ обемистъ томъ, е посветена цѣла 
на Сирия, която е разгледана въ геоложко, климатоложко и хидроложко от- 
н щение.

3 Ch. Рагаіп, La Mediterranee. Les hotnmes et leurs travaux. Coll. 
Geographie humaine. Paris. 1936.

Въ увода на една обща работа върху географията на 
Срѣдиземноморскитѣ земи заслужава да бъде спомената и на
скоро излѣзлата студия върху антропогеографията на цѣло- 
купното Срѣдиземноморие отъ познатия френски историкъ на 
античната цивилизация, Charles Рагаіп, който е билъ така да 
се каже предопредѣленъ най-лесно да схване бързия темпъ, 
съ който се извършватъ промѣнитѣ въ разглежданитѣ земи3.

Освенъ тѣзи общи студии върху географията на цѣлото 
Срѣдиземноморие или на по-голѣми части отъ него, напосле- 
дъкъ зачестиха много и по-специалнитѣ изучвания. Геоложки 
изучвания, които подпомагатъ разбирането на тектониката, а 
чрезъ това и на морфологията на разглежданитѣ земи, се из
вършватъ доста системно отъ геолозитѣ на съответнитѣ страни, 
а освенъ това геоложкитѣ институти на университетитѣ въ 
Берлинъ и Нанси излъчватъ също така много отъ своитѣ 
научни сили за геоложкото изследване на Срѣдиземноморието. 
Значението на тѣзи несрѣдиземноморски геолози се състои 
главно въ това, че тѣ хвърлятъ обикновено по-широкъ погледъ 
като използуватъ не само своитѣ изучвания но и изучва- 
нията на мѣстнитѣ геолози. Океанографскитѣ изучвания въ Срѣ
диземноморието, които въ началото на нашия вѣкъ бѣха въ раз- 
цвѣта си, потиквани главно отъ Океанографския институтъ на 
Монакския принцъ и отъ австрийския океанографски институтъ, 
напоследъкъ изостанаха доста назадъ. Сега за сега тѣ се 
подържатъ главно отъ италиянския „Таласографски институтъ“, 
който съ своитѣ изучванйя допринесе много за проследяване 
развоя на прибрѣжнитѣ части на морето около Италия. За 
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биогеографското изучвание на Срѣдиземноморието допринесоха 
напоследъкъ най-много французкитѣ фитогеографи, на първо 
мѣсто Gaussin и Maire, италиянецътъ Negri, нѣмецътъ F. 
Markgraf, който разработи фитогеографията на Албания, а не 
малко и българскитѣ фитогеографи, отъ които на първо мѣсто 
трѣбва да бжде споменатъ Н. Стояновъ. Антропогеографскитѣ 
изучвания въ Срѣдиземноморието сж много по-разпокжсани, 
засѣгатъ само малки географски области, и тъкмо затова спо
менатата книга на Паренъ заслужава особено отбелязване.

Поради злободневностьта на Срѣдиземноморския полити
чески въпросъ напоследъкъ бѣха публикувани и много геопо- 
литически студии върху тази область, главно отъ нѣмски и 
английски автори. Макаръ въ тѣхъ да преобладаватъ полити- 
ческитѣ спекулации, тѣзи работи се явяватъ интересни и за 
географа, който може да намѣри въ тѣхъ често пжти нѣкон 
много оригинални идеи.

Този съвсемъ кратъкъ прегледъ на досегашнитѣ географ
ски изугвания въ Срѣдиземноморието показва, че за сега раз
полагаме само съ единъ единственъ по-общъ и при това по
пулярно написанъ географски очеркъ на Срѣдиземноморекитѣ 
земи — тоя на Филипсонъ, който при това датира отъ 1922 
година. Видѣхме отъ друга страна, че следъ тази дата въ об
сега на разглежданата область бѣха извършени многобройни 
изучвания, които сж. въ състояние да хвърлятъ обилна свѣт- 
лина върху нѣкои неразяснени до сега въпроси. Тъкмо този 
фактъ, както и обстоятелството, че всичкитѣ ми географски 
занимания отъ 1933 година насамъ сж все въ връзка съ разясня
ването на нѣкои общи въпроси отъ географията на Срѣдиземно
морието, ме накараха да се заема съ написването на тази гео
графия на Срѣдиземноморекитѣ земи, която предпочетохъ да 
нарека съ по-скромното име „географски очеркъ", тъй като, 
мѣстото, съ което разполагамъ въ годишника на Софийския 
университетъ, съвсемъ не е достатъчно за публикуваната нЙ>, 
една действително пълна география на тѣзи земи, която да 
отговаря на съвременното състояние на географската наука.

Въ края на тѣзи уводни бележки бихъ искалъ да из
тъкна, за свое оправдание, обстоятелството, че всестранното 
географско проучване на една така голѣма географска еди
ница, каквато е Срѣдиземноморието, е немислимо да бжде из
вършено отъ единъ географъ, даже и когато той е работилъ 
въ нея съ десетилѣтия. Тъкмо поради това се наложи цѣли 
глави да бждатъ написани изключително възъ основа на го
тови данни отъ други автори. При изготвянето на този очеркъ 
извършването на тази компилативна работа бѣше най-тягостно. 
Това се отнася особено до главата, която разглежда водното 
съдържание на Срѣдиземното море, както и главата, която 
третира растителната покривка. Въ замѣна на това голѣма 
часть отъ главата, която третира климата на Срѣдиземномо-
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рието и цѣлата глава за релефа на сжщата область сж на
пълно оригинални, основаватъ се на мои собствени изучвания 
и тѣ въ сжщность оправдаватъ, струва ми се, напечатването 
на тази студия. И часть отъ идеитѣ, изложени въ антропо- 
географската часть на този трудъ, сж. оригинални и предста- 
вятъ, струва ми се, сжщественъ приносъ къмъ антропогеограф- 
ското изучване на Срѣдиземноморието. На приложената въ 
края скица първа сж посочени мѣстата, които съмъ ималъ въз- 
можность да изуча самъ обстойно или пъкъ само да прекося. 
На сжщата скица сж посочени и поприщата на по-виднитѣ~ из
следвани на Срѣдиземноморскитѣ земи.



А. Природната обстановка въ Срѣди- 
земноморието

Като е дума за природната обстановка, срѣдъ която се е 
развилъ днешниятъ културенъ срѣдиземноморски пайзажъ съ 
неговитѣ толкова специфични белези, несъмнено ще трѣбва да 
се започне съ разглеждането на самото Срѣдиземно море, което 
съ своето присжтствие до голѣма степень е допринесло за по
явяването на толкова много общи белези въ земитѣ, които ще 
наричаме съ общото име Срѣдиземноморски земи. Тая голѣма 
зависимость между морето и окржжаваіцитѣ го земи личи впро- 
чемъ и отъ самото наименование, дадено на тѣзи земи.

Срѣдиземното море
Въ общата океанография терминътъ „срѣдиземно море“ 

е нарицателно име, което служи за означаване на всички про
странни морета, включени между два или повече континента. 
При това тѣзи морета ги наричатъ още и „интерконтинентални 
срѣдиземни морета“, за да ги отличатъ отъ „интраконтинентал- 
нитѣ срѣдиземни морета“, включени вжтре въ единъ единст- 
венъ континентъ1. Къмъ последния типъ се причисляватъ Бал
тийско море, Худзоновиятъ „заливъ“, Персийско море и Чер
веното море. Последното се намира, наистина, между два кон
тинента, но като се има предъ видъ обстоятелството, ча Ара- 
бийскиятъ полуостровъ представя органически часть отъ Аф
рика, причисляването му къмъ този типъ се оправдава. Къмъ 
първия типъ сжщински „интерконтинентални срѣдиземни мо
рета“ океанографитѣ причисляватъ: 1. Арктическото срѣ
диземно море, което се загражда отъ югъ отъ Европа, Азия и 
Америка и се нарича така понеже въ срѣдата му точно се на
мира северниятъ полюсъ; 2. Австрало-азиятското или 
Зундското срѣдиземно море, което се загражда отъ северъ отъ 
Азия, отъ югъ отъ Австралия, отъ западъ и изтокъ — отъ

’Otto Krümmel, Handbuch der Ozeanographie, Bd. 1, II Aufl., 
Stuttgart, 1907, стр. 24—25, 50. Споредъ A. Hettner „Срѣдиземни“ би 
трѣбвало да се наричатъ само първиятъ типъ морета, интерконтиненталнитѣ 
(вижъ статията му Die Typen der Land- und Meeresräume, въ Ausland, 1891, 
№ 23 и 24).

Ист.-фил. годишникъ — 5 11
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Зундскитѣ острови, по името на които нѣкои наричатъ това 
море Зундско; 3. Американско или Антилско срѣдиземно 
море, което се загражда отъ северъ отъ Северна Америка, отъ 
западъ отъ Срѣдна Америка, отъ югъ отъ Южна Америка, а 
отъ изтокъ отъ Антилскитѣ острови, по името на които то може 
да се нарече и Антилско; най-после за общата океанография съще
ствува и едно четвърто интерконтинентално Романско срѣ
диземно море между Европа, Азия и Африка, наричано така 
поради това, че значителна часть отъ неговитѣ брѣгове .е . на
селена или най-малко се владѣе отъ романски народи. Ако, 
обаче, е позволено да се взиматъ такива аргументи подъ внима
ние много по-правилно би било да наричаме това море „Арабско 
срѣдиземно море“,защото по дължина брѣговетѣ на странитѣ, 
въ които преобладава арабската култура и езикъ, заематъ най- 
голѣмъ процентъ. Най-доб^е е, обаче, за това море да се за
пази само названието „Срѣдиземно море“, преди всичко поради 
това, че туй име е било дадено именно на това море още отъ 
времето, когато сж били известни само тритѣ стари континента.

Името „Срѣдиземно море“ „mediterraneum mare", е къс- 
нолатинско и се споменава за първи пжть у Солиний въ трети 
вѣкъ сл. Хр.1 Споредъ Кипертъ, обаче, това име можеби се е 
употрѣбявало отъ народа още по-рано. Презъ класическия ла
тински периодъ, обаче, прилагателното „mediterraneus“ е зна
чело земя, разположена срѣдъ други земи далеко отъ морета, 
имало е следователно тъкмо противно значение на значението, 
което тази дума е добила по-късно1 2. Плиний, както и нѣкои 
други негови съвременници и предшедственици, наричатъ мо
рето, което ни занимава, „вътрешно“ „intestinum mare“3. Къс- 
нолатинското име се е запазило презъ течение на вѣковетѣ у 
всички романски народи, отъ тѣхъ това име е било възприето, 
въ преводъ, и отъ другитѣ народи, които населяватъ брѣго
ветѣ на това море, поради което съ право името „Срѣдиземно 
море“ може да бъде запазено само за това море, което оке- 
анографитѣ. наричатъ „романско срѣдиземно море“. Когато е 
дума за останалитѣ „срѣдиземни“ морета, тѣ много лесно 
могатъ да бждатъ означени накратко съ имената Арктическо 
море, Зундско море и Антилско море. Това нѣіцо впрочемъ 
мълкомъ е било въіприето отдавна, и сега, когато се говори 
за Срѣдиземно море, се разбира именно „Романското“ Срѣди
земно море, а когато се говори за Срѣдиземноморски земи се 
разбиратъ именно земитѣ около това море.

1 С. Julii Solin! Collectanea rerum memorabilium. Ed. Th. Momm
sen. Berlin, 1895, стр. 92, i—«.

2 C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII, ed. Mayhoff, 
Leipzig, 1906, томъ I, стр. 2347—s·

3 Plini natur, hist, томъ I, стр. 2311·

Съ тая уговорка ние, обаче, още не сме опредѣлили до
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Статъчно съдържанието на понятието „Срѣдиземно море“, съ 
което по-нататъкъ ще има да боравимъ. Първиятъ въпросъ, 
който трѣбва да си поставимъ, е преди всичко въпросътъ дали 
къмъ това море трѣбва да бждатъ причислени Азовското, Чер
ното и Мраморното море, отдѣлени отъ главната маса на Срѣ
диземно море чрезъ тѣснитѣ Керчки протокъ, Босфора и Дар- 
данелитѣ. Както ще видимъ, по-нататъкъ ще възникне дори и 
въпросътъ, дали и нѣкои части, които минаватъ безспорно за 
дѣлове отъ Срѣдиземно море, не сж по генезисъ нѣщо друго, 
нѣщо причленено къмъ общинското, въ генетиченъ смисълъ 
на думата „Срѣдиземно море“. Въпроситѣ, за които е дума, не 
бива, струва ми се, да бждатъ предрешени въ тѣзи кратки 
уводни бележки, поради което по-нататъкъ само условно и 
споменатитѣ три по-малки морета ще бждатъ смѣтани къмъ 
Срѣдиземно море.

Въ следващитѣ три глави, посветени на самото Срѣди
земно море, ще има да ни занимаватъ три въпроса. Ще ни ин
тересува преди всичко генезисътъ на това море, генезисъ, кой
то единственъ ще бжде въ състояние да ни обясни днешнитѣ 
форми на неговото дъно. Тѣзи форми ще бждатъ обектъ на 
една кратка, но специялна глава, твърде необходима, защото тѣзи 
форми до голѣмастепеньобясняватъ много отъ особеноститѣ въ 
физическитѣ свойства, химическия съставъ и движенията на вод
ната маса на .обширния басейнъ на това море. Най-после тре
тата глава ще бжде посветена на самата тази водна маса, 
която съ разнитѣ свои свойства оказва решително влияние 
върху околнитѣ земи, като внася въ тѣхъ много общи черти.

1. Образуване на Срѣдиземното море

Срѣдиземно море, като голѣма негативна земноповръхна 
форма, е явление твърде младо, но положението, на което е било 
предопредѣлено още отъ най-ранни геоложки времена. Това 
море се намира на мѣстото на една отъ най-старитѣ и най- 
мощни геосинклинали, която съ течение на времето се е стѣс- 
нявала, за да изчезне окончателно по време на алпийския оро- 
гененъ цикълъ. Така че, нека подчертаемъ още отъ сега, общо 
взето Срѣдиземно море не представя никаква геосинклинала, 
още по-малко може да бжде смѣтано за наследникъ на нѣ- 
каква по-стара геосинклинала, както това ще проличи отъ по
нататъшното подробно разглеждане на геоложкия развой и 
тектонски отношения въ Срѣдиземноморскитѣ земи. Това 
море само се намира на мѣстото наеднанѣкогаш- 
на геосинклинала, и то по причини, които по-нататъкъ ще 
се опитамъ да разясня, доколкото това ще ми бжде възможно 
при днешното състояние на морфоложкитѣ и геоложки изуч
вания въ обсега на Срѣдиземноморието.
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Ако потърсимъ на северъ и на югъ отъ Срѣдиземно море 
най-старитѣ континентални маси, датиращи още отъ Архаикума 
и Алгонкиена, ще ги намѣримъ доста далеко: на северъ — Бал- 
тийскиятъ іцитъ, на югъ — старата Африканска маса, която 
започва горе-долу отъ срѣдата на Сахара. Между тѣзи две 
стари маси презъ най-долния Палеозоикумъ се е намирала 
една пространна геосинклинала, която е започвала отъ Север
на Америка и презъ Европа и Северна Африка е достигала 
чакъ до източнитѣ краища на Азия. Това пространно старо- 
палеозойско море — сжщински океанъ — бихме могли ,да го 
наречемъ Пратетисъ, по името на геосинклиналата Тетисъ, 
която представя просто остатъкъ отъ старопалеозойската 
геосинклинала следъ нѣколкократното й стѣсняване презъ 
време на двата орогенни цикла на Палеозоикума: каледонски 
и варисцийски. д

По време на каледонския орогененъ цикълъ презъ Си- 
лура до началото на Девона сж. били нагънати и консолиди
рани перифернитѣ части на геосинклиналата. По такъвъ на- 
чинъ къмъ Балтийския щитъ, „Праевропа“ на Щиле1, е била 
причленена „Палеоевропа“, която се състои отъ западната часть 
на Скандинавския полуостровъ, Шотландия и Северна и Срѣд- 
на Англия, както и най-севериитѣ части на Германия. Доста 
пространни земи сж били причленени въ Сахара и къмъ „Пра- 
африка“. (Вж. приложената въ края скица втора.)

’ Н. Stille, Grundfragen der vergleichenden Tektonik, Berlin, 1924, 
стр. 231.

2 По името на полубогинята Тетида, майка на Ахилъ, която живѣла 
въ морето.

Тетисъ. — Въ периферията на така стѣснената младо- 
палеозойска геосинклинала въ края на Палеозоикума, по време 
на варисцийския орогененъ цикълъ, настанали нови нагъва
ния и консолидирания, които значително увеличили обхвата на 
Палеоевропа, като придали къмъ нея: Кастилия, известна съ 
името Испанска Мезета, централното френско плато и цѣла 
Северна Франция съ Белгия, Срѣдногерманскитѣ планини, Бо
хемския масивъ и нѣкои малки дѣлове отъ Южна Англия. 
Всички тѣзц новопридадени земи могатъ по предложението на 
Щиле да се схванатъ съ името „Мезоевропа.“ Такова стѣсня
ване на геосинклиналата е станало и откъмъ Африка. Видоиз- 
мѣнената по този начинъ геосинклинала, наричана съ името 
Тетисъ* 2, по форма и по положение доста се е приближавала 
до Срѣдиземно море. Този фактъ е билъ, както ще видимъ 
по-нататъкъ, отъ голѣмо значение за морфологията, пъкъ кос
вено и за климата на Срѣдиземноморскитѣ земи. Нагъванията 
по време на варисцийския орогененъ цикълъ сж създали рам
ката на геосинклиналата, на мѣстото на която се е явилъ ал- 
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пийскиятъ орогенъ, чиято сждба е имала решаващо значение 
за днешния обликъ на Срѣдиземноморскитѣ земи. Много по- 
важно е, обаче, че тѣзи варисцийски орогенни движения сж били 
придружени въ други области отъ мощни гранитни интрузии, 
каквито сж тѣзи въ обсега на сжщинския Родопски масивъ, 
въ корсардинския масивъ и другаде. Тѣзи интрузии сж вро
дили на съответнитѣ мѣста, съгласно законитѣ на изостазията, 
тенденция къмъ издигане, поради което всички тѣзи мѣста се 
явяватъ като вжзли на срѣдищната, медианна геантиклинала 
надлъжъ презъ срѣдата на геосинклиналата Тетисъ. И поло
жението на тая геантиклинала е било отъ не по-малко значе
ние за днешната морфология на Срѣдиземноморскитѣ земи. 
При по-нататъшното развитие на цѣлата геосинклинала, при 
движенията отъ алпийския орогоненъ цикълъ, геантиклиналата 
е играла ролята на гърбица, Narbe, отъ дветѣ страни на която 
сж се разположили двата клона на алпийския орогенъ, наслед- 
никътъ на геосинклиналната Тетисъ.

Алпийскиятъ орогенъ. — Формирането на алпийския 
орогенъ, като тектонска единица на мѣстото на геосин
клиналата Тетисъ, представя единъ дълготраенъ и многофа- 
зенъ процесъ, който трае отъ началото на Мезозоикума, та чакъ 
до днесъ. Ако тѣзи многобройни фази бждатъ проследени, ще 
се забележатъ известни закономѣрности, които се явяватъ като 
най-важна предпоставка за появяването на нѣкои закономѣр
ности и въ разпредѣлението на различнитѣ едри, предимно 
тектонски обусловени морфоложки форми, на които ще се 
спремъ въ съответната глава. Една отъ тѣзи закономѣрности 
въ развоя на орогена се състои въ това, че нагъването не об
хваща утайкитѣ въ цѣлата геосинклинала, а напредва отъ вжт- 
решностьта, отъ медианната геантиклинала, която въобще не 
е била засѣгана отъ истинско нагъване, къмъ външната 
страна, къмъ предземията, кратогенитѣ въ смисъла на Kober. 
Не рѣдко обаче, нагъванията отъ по-младитѣ фази обхващатъ 
и земи, които сж били засегнати и отъ по-предишнитѣ фази. 
Поради това нѣкои наричатъ тѣзи движения ренегатни. Осо
бено интересни резултати, отъ морфоложка гледна точка, се 
получаватъ тогава, когато новото движение не е съ сжщата 
посока'.

Друга една закономѣрность, заслужаваща особено да 
бжде подчертана, е тази, която се забелязва въ интензитета 
на нагъванията. Тѣ сж толкова по-интензивни, колкото по

1 Многобройнитѣ проломи въ обсега на задбалканскитѣ котловини 
могатъ да се обяснятъ тъкмо съ явяването на напрѣчни изкорубвания, които 
се явяватъ като явления постхумни на ренегатнитѣ нагъвания (в. Dim. Ja
ra n of f, Die hinterbalkanischen Becken, Beitrage zur vergleichenden Morpho
logie des Alpinen Orogens, in Zeitsch. Bulg. Geol. Ges. VII, 3, passim.)
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мощни сж. геосинклиналнитѣ наслаги на съответното мѣсто. И 
тъй като тѣзи наслаги не сж безразборно разпредѣлени, а нор
мално изтъняватъ къмъ предземията на геосинклиналата 
като при това се промѣня и тѣхниятъ фациесъ (варовикътъ 
започва да преобладава все повече и повече къмъ брѣговетѣ), 
наблюдава се едно зонално разположение на областитѣ, засег
нати отъ по-силни, алпинотипни тектонски движения, като по- 
следнитѣ сж обикновено много по-млади отъ тектонска гледна 
точка. Но и отъ тази закономѣрность се наблюдаватъ нѣкои 
отклонения. Тѣ, разбира се, иматъ своитѣ дълбоки основания, 
които ние не всѣкога можемъ да разберемъ. Важното е, че и тѣзи 
отклонения, подобно на отклоненият^ отъ първата закономѣр
ность, създаватъ особено интересни морфоложки отношения, 
които замъгляватъ на пръвъ погледъ разположението на мор- 
фоложкитѣ зони въ орогена, появили се като последица отъ 
изтъкнатитѣ две закономѣрности.

Третата закономѣрность съ много голѣми палеогеограф- 
ски последици, и която се отразява и върху днешното разпре- 
дѣление на сушата и моретата, се изразява въ образуване на 
предземни низини, непосрѣдствено следъ всѣка орогенна фаза 
до самата новонагъната зона, откъмъ външната й страна. Тѣзи 

'хлътнатини обикновено сж били запълвани отъ морета, въ 
които сж се наслагвали типичнитѣ за тѣхъ флишки наслаги. 
Въ тѣхъ мезорелефътъ и микрорелефътъ показватъ съвсемъ 
другъ развой, отколкото въ дълбокоморскитѣ или литорални 
наслаги на геосинклиналата.

Първата, старокимерската фаза отъ формирането 
на алпийския орогенъ, проявила се между Триаса и Юрата, не 
е отъ особено значение за орогена и на нея нѣма да се спи- 
рамъ. Следващата младокимерска фаза въ края на Юрата 
се е проявила вече по-интензивно, като е допринесла за фор
мирането на главнитѣ тектонски линии на Кавказъ и Кримъ. 
По това време сж били поставени наченкитѣ и на главнитѣ 
тектонски линии на нѣкои други части отъ алпийския орогенъ. 
По време На следващата, австрийска орогенна фаза, 
сж били дооформени значителни части отъ орогена, на първо 
мѣсто Източнитѣ Алпи, освенъ това и Високитѣ Татри, като 
навсѣкжде движенията сж се изразили въ образуването на 
голѣми навлаци и вследствие на това — натрупване на много 
леки маси на едно мѣсто. Последицитѣ отъ този фактъ ще 

1 Това изтъняване на геосинклиналнитѣ наслаги къмъ предземията 
може да се обясни съ формата на геосинклиналитѣ: границата между тѣхъ 
и кратогенитѣ представя една извънредно плоска флексура. Такава е днесъ 
общо взето и източната ограда на Атлантическия океанъ, за който имаме 
много основания да смѣтаме> че представя отъ себе си една настояща гео- 
синклинала. Това обстоятелство, както ще видимъ, намира дълбоко отра
жение въ земновръхнитѣ форми на най-западнитѣ Срѣдиземноморски земи.
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бждатъ изтъкнати на съответното мѣсто. Следнитѣ две фази, 
наричани субхерцински, станали презъ Сенона, не сж имали 
почти никакви последици, ако не се смѣта туй, че станалитѣ 
по време на тѣзи фази движения сж ембрионални за много по- 
мощнитѣ движения отъ следващата ларамийска оро- 
генна фаза между Кредата и Терциера. По време на тази 
фаза сж се дооформили голѣми части отъ Загіаднитѣ Алпи, 
части отъ Динаридитѣ, както и Срѣдногорската зона на Бал- 
канидитѣ. Следната, пиренейска фаза, въ края на Еоцена 
се изразила въ тектонското дооформяне на голѣми части отъ 
Балканидитѣ, Динаридитѣ, Севернитѣ Карпати, Пиренеитѣ и 
Апенинитѣ. И презъ тази фаза сж станали не по-малко мощни 
надхлъзвания, съ сжщитѣ последици, както и тѣзи презъ ла- 
рамийската и австрийската фаза. Следната орогенна фаза, сав- 
ската, между Олигоцена и Миоцена, е последната, презъ която 
сж станали по-значителни алпинотипни движения, които сж до
оформили западната часть на Динаридитѣ, Краищидитѣ и За- 
паднитѣ румънски Карпати.

Савската орогенна фаза е много важно събитие въ раз
воя на алпийския орогенъ не само поради това, че съ нея се при
ключва тектонското оформяване на най-важнитѣ дѣлове отъ 
орогена, но и поради пространнитѣ предземни низини, които сж се 
образували непосрѣдствено следъ нея и сж били заети отъ 
обширни предземни морета, свързани помежду си съ по- 
тѣсни или по-широки протоци. Тази редица отъ предземни мо
рета се е зародила въ западната часть на орогена и се е раз
простирала постепенно на изтокъ. Презъ Аквитаниена едно та
кова море се е простирало на северъ отъ Пиренеитѣ, на мѣ- 
стото на така наречения Аквитански басейнъ. Презъ Бурдига- 
лиена това море се разпростира и предъ Западнитѣ и Швей- 
царскитѣ Алпи. Презъ Хелветиена то преминава и въ земитѣ 
предъ Източнитѣ Алпи и предъ Карпатитѣ. Презъ Тортона 
сжщото море се разпростира и предъ Балкана и около Кримъ 
и Кавказъ. И на югъ отъ Алпийския орогенъ се е простирало 
подобно предземно море, но е имало по-малки размѣри. То е 
започвало отъ Атлантическия океанъ, обгръщало рифската джга 
отъ югъ, презъ „протока на Таза“ е минавало въ Източно Ма
роко, Алжиръ и е отивало отъ тукъ въ Източна Италия, като 
на мѣстото на днешното Адриатическо море се е простирало 
едно много по-обширно предземно море, което е покривало не 
само Източна Италия, но и западна Далмация и Албания, За- 
паденъ Епиръ и Акарнания. Изглежда, че връзката на това 
обширно предземно море съ океана презъ Сармата е била пре- 
кжсната, заіцото по това време настжпило интензивно опрес
няване, придружено сж основни промѣни въ фауната. Това от- 
кжсване отъ Океана и опрѣсняване ще да се дължи на об
щото намаляване на басейна на морето и разпокжсването му 
въ началото на Сармата на отдѣлни морета съ ограниченъ раз- 
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мѣръ. Презъ следващата епоха, Плиоцена, отъ тѣзъ бракични 
морета оставатъ да сжществуватъ само ограничени по размѣри 
сладководни езера.

Мнозина геолози и геоморфолози, като даватъ скици за 
разпространението на това предземно миоценско море, го нари- 
чатъ „миоценско срѣдиземно море“, като смѣтатъ, че днеш
ното Срѣдиземно море е просто наследникъ на разгледаното ми
оценско море. Този възгледъ е много неправиленъ, защото 
между тѣзи две морета нѣма никаква генетична връзка: само 
много малко части отъ миоценското предземно море сж влѣзли 
въ обхвата на съвременното Срѣдиземно море.

Въпрѣки това, когато е дума за генезиса на Срѣдиземно
морскитѣ земи, миоценското предземно море никога не трѣбва 
да бжде забравяно, защото неговото косвено значение за мор
фологията на тѣзи земи е извънредно голѣмо. Натрупанитѣ въ 
него плиткоморски наслаги при по-сетнешнитѣ орогенни фази 
сж дали първични структурни форми, които основно се отли- 
чаватъ отъ първичнитѣ структурни форми, създадени на мѣс
тото на геосинклинални наслаги, дори и когато тѣ сж плитко- 
морски. Още по-голѣмо е значението на наслагитѣ отъ пред- 
земното миоценско и плиоценско море тамъ, кждето тѣ не сж 
били засегнати или сж били засегнати много слабо отъ оро
генни движения, както е случаятъ въ нѣкои части на Из
точна Италия. Но за всичко това ще бжде дума на съответ
ното мѣсто.

Срѣдищни земи. — Срѣдиземно море изглежда да е за
почнало да се формира съвсемъ самостоятелно пакъ презъ 
Миоцена, когато започва разпадането на срѣдищнитѣ земи, 
появили се на мѣстото на медианната геантиклинала, геоложки 
неподмладени отъ варисцийския орогененъ цикълъ нататъкъ и 
поради това почти никакъ незасегнати отъ орогеннитѣ движе
ния презъ алпийския орогененъ ццкълъ. Веднага трѣбва да се 
забележи, че тази геантиклинала не е представяла една равно- 
мѣрно широка ивица земя, а по-скоро редица отъ срѣдищни 
земи, наричани често и „масиви“. Ще избѣгвамъ това послед
ното название, за да не се смѣсватъ тѣзи земи съ по-старитѣ 
масиви въ Европа и Африка, които се намиратъ на югъ и на 
северъ отъ геосинклиналната и нейния наследникъ — алпий
ския орогенъ. Отъ тѣзи срѣдищни земи отъ западъ къмъ из- 
токъ по-важни сж следнитѣ:

1. Рифска срѣдищна земя, отъ която днесъ сж 
останали съвсемъ малки части между рифската младонагъната 
джга и брѣговетѣ на Испанско Мароко. Тази срѣдищна земя 
е била заключена между Бетскитѣ Кордилиери и Рифъ.

2. Тиренска срѣдищна земя, отъ която днесъ е 
останала така наричаната корсардинска маса, която образува 
двата голѣми острова Корсика и Сардиния. Тази срѣдищна 
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земя е била заключена между Апенинитѣ отъ една страна и 
Алпитѣ, Пиринеитѣ и нѣкогашното източно продължение на 
Бетскитѣ Кордилиери отъ друга страна.

3. Панонска срѣдищна земя, отъ която днесъ сж. 
останали само следи — малки низки планини въ Северна Ун
гария и Словашко. Тази срѣдиіцна земя е била заключена 
между Карпатитѣ отъ една страна и Динаридитѣ отъ друга 
страна.

4. М а к е д о н о-т р а к и й с к а (родопска) срѣдищна земя, 
която се е запазила почти непокжтната и до день днешенъ и 
се намира между Динаридитѣ и Балканидитѣ. Срѣдищнитѣ 
земи, които се намиратъ по на изтокъ, сж вече безъ значение 
за оформяването на Срѣдиземното море и затова нѣма да ги 
разглеждамъ.

Причинитѣ, поради които е започнало разпадането на тѣзи 
земи презъ Миоцена, продължило усилено презъ Плиоцена и 
не е довършено и до день днешенъ, не могатъ да бждатъ 
обяснени правдоподобно. Само като хипотеза може да бжде 
изтъкнато предположението, че това разпадане, което се 
състои предимно въ образуване на пространни грабени съ по- 
малки по размѣри хорстове между тѣхъ, което .се изразява 
следователно, общо взето, въ потъване, ще да е въ нѣкаква 
връзка съ интензивнитѣ издигания въ съседнитѣ орогенни дѣ- 
лове. Не е изключено тѣзи издигания, особено въ по-високитѣ 
части на орогена, да сж прехвърлили размѣра, който е трѣб- 
вало да иматъ само като последица отъ натрупването на леки 
сиални маси поради преживѣнитѣ тангенциални движения. Е4ъ 
случай, че такова прехвърляне наистина е станало (нѣщо, което 
се потвърждава отъ позитивнитѣ гравиметрични аномалии, въ 
нѣкои части на орогена, който общо взето показва негативни 
аномалии) то неминуемо е трѣбвало да повлѣче, за да стане 
изостатично изравняване, потъвания въ съседнитѣ земи. Ние 
видѣхме, че образуването на снишавания въ предземията се 
очертава като закономѣрность. Никакъ не е чудно, и тя да се 
корени въ сжщитѣ причини, особено като се има предъ видъ, 
че тѣзи снишавания се появяватъ въ непосрѣдствено съсед
ство съ нагънати земи, които едновременно съ това сж били 
и издигнати еп Ыос.

Струва ми се, че отъ генетична гледна точка ние сме длъжни 
да наричаме срѣдиземни само тѣзи морета, които сж се 
появили на мѣстото на разпаднали се срѣдищни маси, срѣ- 
дищни земи. Вземемъ ли такова становище, явно е, че отъ това, 
което днесъ наричаме „Срѣдиземно море“, само западната 
часть е наистина по генезисъ „срѣдиземна“, като веднага трѣбва 
да си спомнимъ, че въ края на Миоцена това сжщинско срѣ
диземно море е било много по-обширно, защото е покривало и 
цѣлата Панонска низина. Тя е за насъ просто една затрупана, 
засипана часть отъ по-обширното нѣкога сжщинско Срѣди- 



20 Д. Ярановъ

земно море. Това засипване се дължи вѣроятно на много при
чини, между които на първо мѣсто би трѣбвало да бждатъ 
изтъкнати следнитѣ: 1. По-слабо потъване на Панонската срѣ- 
дищна земя въ сравнение съ Тиренската. 2. Поради интензив
ното издигане на антиклинориалнитѣ части отъ орогена около 
Панонската маса въ началото на Плиоцена тукъ рѣкитѣ презъ 
Плиоцена сж притежавали доста голѣма жива сила, която имъ 
е позволявала да въріпатъ голѣма ерозия въ околнитѣ пла
нини и натрупатъ много наслага въ тази плитка часть на нѣ- 
когашното сжщинско Срѣдиземно море.

Следъ като очертахъ съ нѣколко думи зараждането на 
днешното Срѣдиземно море и то съ създаването на негоѣитѣ 
сжщински срѣдиземни дѣлове, редъ е сега, пакъ съ нѣколко 
думи, да бжде скицирано и формирането на останалитѣ, при- 
членени впоследствие части отъ това море, които, впрочемъ 
заематъ доста значителна площь. Тия части сж: Адриятическо 
и Ионийско море, Бѣло море и голѣмиятъ източно-срѣдиземномор- 
ски басейнъ. Ако речемъ да разглеждаме тѣзи части по гене- 
зисъ, ще трѣбва да отдѣлимъ на една страна Адриятическо 
море и северната часть на Ионийско море и на друга страна 
южната часть на Ионийско море, Бѣло море и Източно-срѣди- 
земнорския басейнъ. Върху сжщностьта на Адриатическото 
море сж се изказвали до сега мнозина. Повечето разглеждатъ 
това море като нѣкаква геосинклинала1. Много по-правилно 
би било да се смѣта, че то представя отъ себе си едно 
предземно море, което на това мѣсто е заемало много по-го- 
лѣма площь. Две обстоятелства би могло да се приведатъ 
въ полза на това твърдение: отъ една страна не много значи- 
телнитѣ размѣри на морето и неговата незначителна дълбочина, 
и отъ друга страна, че то се намира предъ най-външнитѣ части 
на Динаридитѣ и на Апенинитѣ. Има много основания, за да 
се смѣта, че презъ Плиоцена на това мѣсто не е имало ни
какво море, а само сладководни басейни. Синорогенни движе
ния, които на съответното мѣсто ще бждатъ разгледани по

1 Вж. напримѣръ Carlo De Stefan!, I due versanti dell’Adria- 
tico, in Atti dell’ Vlll Congresso geografico italiano, Firenze, 1921, vol. Ill 
стр. 76 — 106· De Stefan!^ смѣта, че тази геосинклинала постепенно се стѣс- 
нява, въ противовесъ на всички, които смѣтатъ, че срѣдната и северна 
часть на Адриятическо море датира едва отъ Кватернера (вж. напримѣръ 
Alfred Grund, Die Entstehung und Geschichte des Adriatischen Meeres, 
in Geographischer Jahresbericht aus Oesterreich, VI Jahrgang, Wien, 1907, 
стр. 1—16; Luigi de Marc hl, Variazioni del livello dell’Adriatico in cor- 
rispondenza colle esponsioni glaciali, in Atti dell’Academia scientifica vc- 
neto-trentino-istrana, Padova, 1922, vol. XII—XIII; G. Ri cc h i eri, II ca
non del medio Adda in relazione col movimenti tettonici della valle pa- 
dana e dei mari Adriatico e Ligure, in Зборник радова посвейен Jobshv 
Цви)ийу, Београд. 1924, стр. 253—285·
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дробно, сж докарали образуването на тази коруба, която ще 
да се е протакала и по на северозападъ и която се засипва 
предъ наши очи отъ наноситѣ на р. По. Тукъ е мѣстото 
да се отбележи, че отъ генетична гледна точка къмъ Адрия- 
тичеоско море трѣбва да бжде причислена и северната часть 
на Йонийско море.

Срѣдната и южната часть на Йонийско и Бѣло море и 
Източно-срѣдиземноморскиятъ басейнъ представятъ отъ своя 
страна нѣщо съвсемъ друго, нѣщо, което нѣма нищо общо 
съ алпийския орогенъ, съ който сж тѣсно свързани до тукъ 
изброенитѣ части отъ Срѣдиземно море. Макаръ севернитѣ 
африкански брѣгове отъ Триполи до устието на р. Нилъ да 
не сж достатъчно изучени, много факти каратъ да се смѣта, 
че тѣзи дѣлове на разглежданото море сж въ тѣсна връзка 
съ източно африканската и предно-азиятската грабенова зона, 
която се характеризира съ сжществуването на грабени и хор- 
стове между тѣхъ1. Въ това отношение тѣзи дѣлове отъ Срѣ
диземно море приличатъ на сжщинскитѣ „срѣдиземноморски“ 
дѣлове, само че причинитѣ, поради които сж се явили голѣ- 
митѣ разсѣдания, сж съвсемъ други.

1 Така напримѣръ, споредъ изучванията на A. Desio (Considerazioni 
geomorfologiche sulia Sirtica, въ Rivistä Geografica Italiana, 1931, стр. 28—31) 
Сиртскиятъ заливъ представя една тектонска депресия, която се дължи не 
на пропадане а на издигане на съседнитѣ земи, засвидетелствувано отъ 
присжтствието на морски тераси покрай Джебелъ въ Киренайка.

2 А. А. Григориев, В поисках закономерностей морфологической 
структури земното шара, въ Проблеми физической географии, 1935, 
стр. 3—40.

Отъ казаното до тукъ за едритѣ форми на срѣдиземно- 
морското дъно е явно, че, като се остави на страна относи
телно малкото Адриятическо море, общо цѣлото Срѣдиземно 
море би могло да се раздѣли на два голѣми басейна: западецъ и 
източенъ. Това дѣление намира основание не само въ външнитѣ 
очертания на морето, което чрезъ Сицилийския протокъ е раз- 
дѣлено ясно на два дѣла, но и въ генезиса на тѣзи две части, 
нѣщо, което е за насъ дори отъ по-голѣмо значение. То се 
крие главно въ това, че, бидейки различни по генезисъ, тѣзи 
два дѣла сж имали и различенъ развой, поради което въ края 
на краищата сж се получили отличаващи се по-дребни форми, 
които тъкмо влияятъ много върху антропогеографскитѣ отно
шения.

Една твърде интересна теория, която между другото се 
опитва да обясни и генезиса на Срѣдиземно море въ най- 
общи линии, бѣ подхвърлена напоследъкъ отъ руския геомор- 
фологъ А. А. Григориевъ1 2. Той подчертава преди всичко чув
ствителната разлика между океанската и континенталната лн- 
тосфера. Следъ това подѣля последната на два пояса: пери- 
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ференъ и срѣденъ. Периферниятъ поясъ се отличава съ голѣми 
негативни гравитационни аномалии, срѣдниятъ — съ голѣми 
позитивни аномалии. Понеже Срѣдиземноморската область по
казва макаръ и само въ срѣднитѣ си части, много слаби по
зитивни аномалии, Григориевъ е причислилъ цѣлото Срѣдизем- 
номорие къмъ срѣдния поясъ. Последниятъ споредъ него се 
отличавалъ съ дисюнктивни дислокации, разпадане на отдѣлни 
блокове и усилена вулканска и сеизмична дейность, защото 
„центробежное движение более основных подкоровых масс 
срединного пояса создает условия, благопрнятные для' по- 
гружения земной коры в срединном поясе“1. По-нататъкъ 
той продължава: „Если материковая литосфера района, под- 
вергающегося разлому и погружению, имеет сложное геологи- 
ческое строение и разпадается на отдельние жесткие массивы, 
чередующиеся с полосами, поддающимися пликативным дисло- 
кациям, в результате веех описанных процессов должна полу- 
читься сложная система глубоких впадин, обрамленных коль- 
цами складчатых систем... что мы находим въ действительности 
в районах трех среднземных морей'“2. Това остроумно обясне
ние се натъква на нѣколко затруднения, които, струва ми се, 
авторътъ е премълчалъ: всички тѣзи процеси би трѣбвало да 
се наблюдаватъ въ много по-голѣмъ размѣръ на югъ отъ 
Срѣдиземноморието, кждето гравиметричнитѣ положителни ано
малии сж. много по-голѣми, обаче тукъ, въ Сахара, ние не 
виждаме нищо подобно. Изобщо причисляването на Срѣдизем
номорието къмъ срѣдния поясъ е много произволно и напра
вено, изглежда, за да се пригодятъ фактитѣ къмъ теорията, 
а не теорията — къмъ фактическата обстановка.

1 Цит. съч. стр. 33.
’ Цит. съч. стр. 34.

Младотерциернитѣ орогенни и синорогенни движения 
въ Срѣдиземноморието. — Видѣхме вече, че най-едритѣ форми 
отъ дъното на Срѣдиземното море сж. резултатъ на орогенни 
движения, предимно германотипни, които сж се изразили въ 
образуването на разсѣди. На много мѣста, които въ съответ
ната глава ще бждатъ подробно изброени, тѣзи разсѣди прѣко 
обуславятъ подморскитѣ и брѣговитѣ форми. На други мѣста, 
обаче, очертанията на едритѣ форми се дължатъ на единъ 
другъ типъ движения, които сж ставали едновременно съ 
орогеннитѣ и които поради това би било умѣстно да наричаме 
синорогенни. Такива синорогенни движения, които сж имали 
значение и за релефа на( Срѣдиземноморието и очертанията на 
неговото дъно, сж ставали едновременно съ младотерциернитѣ 
фази на алпийския орогененъ цикълъ. Нѣма да е излишно да 
разгледаме последователно тѣзи фази, които общо взето сж 
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били много по-малко интензивни отъ тѣзи, които сж ставали 
преди Миоцена.

Щ и р и й с к а т а фаза, която се раздѣля на две под- 
фази: старощирийска и младощирийска, случили се въ нача
лото и въ края на Хелветиена, се е изразила главно въ на
гъване на огромнитѣ наслаги отъ моласа и флишъ, наслагани 
въ предземнитѣ морета. При тѣзи движения обаче, консолиди- 
ранитѣ отъ по-ранпінитѣ орогенни движения земи не сж оста
нали съвсемъ спокойни, а сж реагирали съ движения, които 
именно ние се условихме да наричаме синорогенни, Тѣзи дви
жения сж се изразили пакъ въ образуването на гънки, обаче, 
съ много по-голѣма дължина и ширина, но съ по-малка ампли
туда. При това общо движението се е изразило като положи
телно, общо взето обхванатитѣ отъ тѣзи движения земи сж се 
издигнали, което е въ връзка съ споменатото вече обстоятел
ство, че при орогеннитѣ движения поради натрупването на леки 
сиални маси се поражда на съответното мѣсто, поради общитѣ 
закони на изостазията, тенденция къмъ издигане. Щирийскитѣ 
орогенни и свързанитѣ съ тѣхъ синорогенни движения сж 
имали за очертанията на Срѣдиземно море двояко значение: 
отъ една страна тѣ чувствително сж намалили неговия обсегъ 
особено въ придадената му адриятическа часть, отъ друга 
страна тѣ сигурно сж се изразили въ потъвания въ оформе- 
нитѣ преди това части отъ басейна на Срѣдиземно море. За 
тѣзи потъвания ние, обаче, само можемъ да предполагаме, безъ 
да можемъ да ги докажемъ,

Атийската орогенна фаза, между Миоцена 
и Плиоцена, придружена съ синорогенни движения, сигурно 
е имала сжщитѣ последици. Въ обсега на Бѣло море тя дори 
е имала решително значение: образуваното въ срѣдата на Мио
цена Бѣло море въ края на сжщото време, чрезъ промѣни въ 
нивото, предизвикани отъ атийскитѣ движения, е било съвър
шено отдѣлено отъ Срѣдиземно море и превърнато въ сладко- 
воденъ басейнъ, който при последующитѣ фази отново, като 
нѣіцо съвсемъ самостоятелно и подъ влияние на напредващата 
къмъ северъ източно-африканска-предноазиятска грабенова зона, 
е било причленено къмъ Срѣдиземно море.

Роданската орогенна фаза между Понтиена и 
Левантиена, заедно съ придружилитѣ я синорогенни движения, 
е приближила още повече Срѣдиземното море до днешнитѣ му 
очертания и днешнитѣ му придънни форми. Тя е накарала, 
напримѣръ, Лионскиятъ заливъ, който преди това се е прости- 
ралъ много по на северъ, да се прибере приблизително на 
днешното си мѣсто; сж.щата орогенна фаза е стѣснила и об
сега на Адриятическо море, като му е отнела най-западнитѣ 
части. Въ обсега на Бѣло море (по-скоро на намиращия се на 
негово мѣсто сладководенъ басейнъ) тѣзи промѣни не сж били 
така еднообразни: слабитѣ потъвания сж били компенсирани 
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отъ слаби издигания на други мѣста, поради което общо взето 
промѣнитѣ не сж били отъ голѣмо значение.

Влашката орогенна фаза между Плиоцена и Ква- 
тернера, заедно съ придружилитѣ я синорогенни движения, е 
имала, по всичко изглежда, по-малко значение, отколкото й се 
приписваше по-рано, когато на нея се отдаваха и нѣща, ста
нали при една по-сетнешна фаза, на която до скоро не се об
ръщаше никакво внимание. Влашката орогенна фаза е била 
отъ най-голѣмо значение за очертанията на Адриатическо и 
Бѣло море. Първото до къмъ островната група Пелагоза е било 
извадено съвсемъ на сухо. Въ Бѣло море, обратно, по това вре
ме сж се случили голѣми разсѣдания, които сж свързали от
ново този басейнъ съ басейна на Срѣдиземно море. Равно- 
смѣтката за Срѣдиземно море въ края, следъ тази фаза, е па
сивна: много отъ неговитѣ заливи вследствие на синорогенни 
издигания сж били превърнати на пространни крайморски ни
зини, какъвто е, напримѣръ, случаятъ съ Андалузката низина, 
Ломбардската низина и нѣкои други по-малки прибрѣжни 
низини.

Кватернернитѣ орогенни и синорогенни движения. — 
Своитѣ почти окончателни, съвременни очертания Срѣдизем- 
ното море е получило следъ движенията, които сж станали 
презъ самия Кватернеръ, по време на една фаза, наричана съ 
най-различни имена: ашолско-мустерска отъ французитѣ, ба- 
кинска отъ руситѣ, пасаденска отъ нѣмцитѣ. Азъ ще я нари- 
чамъ предвюрмска, защото е станала непосрѣдствено преди 
Вюрма и поради това е имала особени последици за релефа на 
високитѣ планини въ Срѣдиземноморието, за което ще спомена 
на съответното мѣсто.

Предвюрмската фаза се е проявила като орогенна 
главно въ най-външнитѣ части на Динаридитѣ: тукъ по време 
на тая фаза сж се образували редица отъ първични структурни 
форми, часть отъ които сж се намѣрили подъ нивото на обра
зуваното непосрѣдствено предъ тѣхъ предземно море — сегаш
ното Адриятическо море. Такива залѣти съвсемъ млади пър
вични структурни форми изглежда да представятъ отъ себе 
си повечето оиъ далматинскитѣ острови и заливи'. Едновре
менно съ образуването на далматинския брѣгъ образуваното 
предъ тѣхъ предземно море е очертало и праволинейния изто- 
ченъ брѣгъ на Италия^ Последниятъ представя отъ себе си 
една извънредно дълга и праволинейна повръхна флексура. 
Тѣзи флексури изглежда да сж типични за предземнитѣ ^морета 
и въ това отношение тѣ показватъ голѣмо сходство съ гео-

1 Споредъ изучванията на J. Bourcart, Nouvelles observations sur 
la structure des Dinarides adriatiques, in C. r. XIV Congr. intern, geol, 1926, 
Madrid, 1929.
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синклиналитѣ, отъ които се отличаватъ главно по размѣритѣ 
си. Като орогенна се е проявила предвюрмската фаза и въ Ту- 
нисъ, тукъ, обаче, тя е имала съвсемъ ограничено значение и 
то не за самитѣ брѣгови очертания и за релефа на прибрѣж- 
нитѣ земи1.

1 За тази орогенеза и нейнитѣ прояви въ Тунисъ вижъ R. V a u f г е у, 
Les plissements acheuleo-mousteriens des alluvions de Gafsa, in Revue de 
Geographie physique et geol, dyn., V, 1932, стр. 229—321; вж. за сжщото 
отъ сжщия авторъ и въ Les plissements acheuleo-mousteriens des alluvions 
de Gafsa, in L’Anthropologie, XLIII, № 1—2, 1933, стр. 83—92.

2 Вж· Д. Ярановъ, Физиогеографски изучвания въ Западното 
Срѣдиземноморие, въ Известия на бълг. геогр. д во, кн. Ill, стр. 93—94.

3 Вж. D. Ja ran off, Geomorphologische Untersuchungen in Süd-Ma
kedonien, in Известия на Бълг. геогр. д-во, кн. IV, 1936, стр. 85—90.

За сждбата на Срѣдиземно море и Срѣдиземноморскитѣ 
земи грамадно значение сж имали синорогеннитѣ движения, 
.които сж станали по време на предвюрмската орогенеза. Тѣ 
сж отворили Гибралтарския протокъ и по този начинъ сж въз
становили загубената въ края на Плиоцена връзка на това 
мѣсто съ Океана; отворили сж Месинския протокъ, като сж 
отдѣлили островъ Сицилия1 2; изглежда, че по сжщото време 
-сж се отворили и Дарданелитѣ и Босфорътъ, но този въпросъ 
трѣбва да се смѣта за все още не напълно уясненъ. Тѣзи че
тири протока сж допринесли не само за явяването на много 
отъ особеноститѣ, които отличаватъ водната маса на Срѣди
земно море, но и за създаването на това благоприятно поло
жение, което отличава това море и което положение го бѣше 
превърнало въ старитѣ и срѣднитѣ вѣкове въ свѣтовенъ цен- 
търъ. Синорогеннитѣ движения по време на предвюрмската оро
генеза освенъ за образуването на изброенитѣ протоци сж имали 
голѣмо значение и за окончателното очертаване на брѣговетѣ 
въ източния дѣлъ и въ Бѣло море, което отъ генетична гледна 
точка е само частица отъ източно-срѣдиземноморския дѣлъ. 
Тукъ синорогеннитѣ движения сж се изразили въ оживяване 
на станали при по-раншни орогенези разсѣди, както и въ обра
зуване на антиклинориуми и синклинориуми съ доста голѣма 
амплитуда. Тамъ, кждето тѣ сж се случили въ съседство съ 
брѣга, морето се е вдало въ синклинориумитѣ и грабенитѣ, 
като е образувало по-малки или по-голѣми ингресионни за
ливи, каквито сж, напримѣръ, повечето отъ тѣзи, които личатъ 
на всѣка карта по периферията на Бѣло море и по южния 
брѣгъ на Мала-Азия. Такъвъ единъ залѣтъ отъ водитѣ на 
Срѣдиземното море синклинориумъ представя, напримѣръ, Со- 
лунскиятъ заливъ3, залѣтъ грабенъ — Патраскиятъ заливъ.

На много мѣста въ обсега на Срѣдиземноморието имаме 
сигурни данни и за съвременни движения, които още не ни 
даватъ право да говоримъ за съвременна орогенна фаза, но които 
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поради своя сравнително широкъ обхватъ могатъ да бждатъ 
нареченни синорогенни. Тѣ се изразяватъ въ обсега на ста- 
ритѣ синклиноруми като постхумни движения, като потъвания, 
които въ повечето случаи не даватъ видими последици и все 
пакъ иматъ значение за очертанията на Срѣдиземно море, глав
но като не позволяватъ да бждатъ засипани нѣкои заливи, 
както е случаятъ съ устието на р. Марица, която напраздно 
се сили да засипе своето устие1.

1 Вж, Д. Яра новъ, Бѣломорска Тракия и Приморска Македония, 
въ Год. Соф. уиив·, истор.-фил. фак., кн. XXXIV, 6, 1938, стр. 50—53.

Кватернернитѣ епирогенни движения въ Срѣдиземно
морието. — Тѣзи движения сж. засегнали почти всички брѣгове 
на Срѣдиземно море, като навсѣкжде сж предизвикали по-го- 
лѣмо или по-малко отдръпване на брѣга, размѣритѣ на което 
сж били въ зависимость отъ стръмнината на съответния брѣгъ 
— по-стръмнитѣ сж се отдръпнали по-малко, по-полегатитѣ —· 
повече. Това не се е случило само тамъ, кждето синорогенни 
движения действуватъ и до день днешенъ и не позволяватъ 
да се забележатъ последицитѣ отъ другитѣ видове движения. 
Следователно кватернернитѣ епирогенни движения сж имали 
грамадно значение за дооформяване очертанията на Срѣдизем- 
ното море и затова заслужава да се спремъ на тѣхъ, да ви- 
димъ тѣхното естество, начинъ на проявление, както и да се 
помжчимъ да отгатнемъ причинитѣ имъ.

Видимо кватернернитѣ епирогенни движения сж се изра
зили въ последователно шестократно отдръпване на морското 
ниво и образуването на шесть морски тераси, които на пове
чето мѣста иматъ една постоянна височина отъ 90, 60, 30, 
15—18, 6—8 и 212 до 3 метра. И първитѣ геолози и морфо- 
лози, които сж обърнали внимание на тѣзи тераси съ постоянна 
височина, сж се опитали да си ги обяснятъ именно съ евста- 
тични движения на морското ниво. Тази най-стара теория има 
поддръжници и до день днешенъ въ лицето на А. Пенкъ, който 
видоизмѣни теорията, като я свърза съ заледяванията презъ 
Кватернера. Като се има предъ видъ, обаче, че тераситѣ, които 
се намиратъ въ обсега на Срѣдиземноморието, не се нами- 
ратъ съ тази постоянна височина никжде другаде и осо
бено като се има предъ видъ, че дори и въ самото Срѣди- 
земноморие тѣзи тераси нѣматъ абсолютно постоянна 
височина, явно е, че тѣ не могатъ по никой начинъ да бждатъ 
приписани на общи движения на нивото на Срѣдиземно море, 
следователно на общото океанско ниво. Налага се следова
телно да се приеме обратното, че тѣзи тераси се дължатъ на 
движения на сушата, движения, които ще да сж обхванали 
Срѣдиземноморскитѣ земи доста равномѣрно, като сж били 
по-слаби къмъ югъ и северъ. Въ тѣзи посоки движението по
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степенно е намалявало по интензитетъ, за което свиде
те лствува постепенното намаляване на височината на „нормал- 
нитѣ“ срѣдиземноморски тераси съ указанитѣ по-горе височини.

Такова общо понижаване на шесттѣ тераси се наблю
дава много ясно въ долинитѣ, които започватъ отъ Атласкитѣ 
планини и се спускатъ на югъ, отиватъ вънъ отъ алпийския 
орогенъ. Въ долината Зизъ, въ южно Мароко, съмъ ималъ въз- 
можность да изучавамъ сжществуващитѣ тераси и да конста- 
тирамъ, че въ долната, южната, часть на долината, тераситѣ вмѣ- 
сто да иматъ по-голѣма относителна височина, което е нор
малното положение при рѣчнитѣ тераси, иматъ все по-малка 
относителна височина. Терасата съ 18 м. относителна височина 
въ горната часть на долината и едновръстна съ тераситѣ съ 
сжщата височина въ останалитѣ Срѣдиземноморски земи, както 
може да се заключава отъ предисторическитѣ находки, е висока 
при оазиса Ксаръ есъ Сукъ само 10 м., още по на югъ, при оазиса 
Ерфудъ — само 8 м. Пб на изтокъ отъ Атласкитѣ земи тази зако- 
номѣрность е невъзможно да бжде провѣрена, защото орогенътъ 
опира непосрѣдствено до морето, което на югъ се огражда отъ 
масивнитѣ дѣлове на Африка, въ които подобни тераси не сж намѣ- 
рени. Тераситѣ, установени отъ Marinelli1, Crema1 2 и Desio3 въ 
Киренайка сж разположени много високо, макаръ че сж много мла
ди, което е въ връзка съ интензивни локални издигания. А тера
ситѣ въ Египетъ, за които говори Sandford4 споредъ Huzayyin5 * * * * * * 12 
съвсемъ не сжществуватъ, поне като морски тераси. На се- 
веръ отъ орогена подобно понижаване се наблюдава както въ 
Бохемия, кждето всички тераси сж разположени съ около Cs 

1 О. Marinelli, Sulia morfologia della Cirenaica, въ Rivistä Geo- 
grafica Italiana, Vol. XXVII (1920), Firenze, apr. — ag., 1920, стр. 69—86.

2 C. Crema, Le „Seghife", particolaritä valliva dei dintorni di To- 
bruc, въ Atti IX Congr. Geogr. Ital., Vol. II, Genova, 1924, стр. 91—96.

3 A. Desio, Resultati scientifici della missione alla oasi di Garabiib 
(1926—1927), Roma, 1928, стр. 21—22.

4 K. S. Sandford, Paleolithic Man and the Nile Valley in Upper 
and Middle Egypt. The University oi Chicago Oriental Institut Publications 
t. XVIII, 1934.

5 S. A. Huzayyin, рецензия въ L’Anthropologie, Vol. 46,Paris, 1936,
стр. 143. Струва ми се, че подобна критика може съ пълно основание да се
направи и на работитѣ на Gardner и Caton-Thompson (вж. резюме отъ 
Georges Hug, Note complementaire ä Particle sur le „Moeris“, въ Bul
letin de la Soc. Royale Geogr. Egypte, t. 15, fase. 1. 1927, стр. 45—50);.
които установяватъ при това една съвсемъ фантастична хронология. Не 
трѣбва да се забравя, че това сж археолози безъ деѣкаква геоморфоложка,
подготовка. Не е излишно да се отбележи, че нищо, което да напомня на
тераси съ даденитѣ по-горе височини, не е наблюдавано нито въ Палестина, 
нито въ Сирия

12Истр.-фиол. годишникъ — 5
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подъ тѣхната нормална височина1, така и въ Полша, кждето 
терасата на 12 м. въ долинитѣ на рѣкитѣ, които напускатъ 
Карпатитѣ и отиватъ въ северна посока1 2, се снишава на 5 
метра3.

1 V. D е d і п а, Les plates-formes d’abrpion et fluviales en Boheme, 
въ C.-r. du III« Congr. geogr-ethnogr. Slaves, 1930, Beograd, 1931, стр. 80—81

1 J. Szaflarski, Die Flussterrassen der nördlichen Slavakei, въ C.-r. 
Congr. Geogr. Amsterdam, 1938, t. II, стр. 254—262.

3 Μ. Klimaszewski, Die Westkarpaten in der Diluvialepoche, въ 
Verh.indl der III Intern. Quarlär-Konferenz, Wien, 1936, Herausg. 1938, стр. 
173-177.

Следователно резултатътъ отъ тѣзи кватернерни движе
ния е образуването на една грамадна по хоризонтални размѣри но 
плоска коруба почти съ размѣритѣ на малъкъ континентъ, поради 
което, струва ми се, съ пълно право бихме могли да наречемъ дви
жението, на което тя се дължи, континентообразуващо или, както 
е прието да се казва, епирогенно. Това кватернерно епирогенно 
движение е станало въ 6 такта, за което свидетелствуватъ 
най-добре шесттѣ тераси, споменати по-горе. Безъ особено 
значение е дали тѣзи 6 такта ще бждатъ схванати като от- 
дѣлни движения или наистина като етапи отъ едно единно дви
жение.

Причинитѣ, поради които тѣзи движения, съ толкова го- 
лѣмо значение за очертанията на Срѣдиземното море и за мор
фологията на Срѣдиземноморекитѣ земи, сж. локализирани тък
мо на мѣстото на Срѣдиземноморието, трѣбва да се търсятъ, 
струва ми се, въ това, че тѣзи земи съвпадатъ отъ една страна 
горе-долу съ алпийския орогенъ, а отъ друга страна се нами- 
ратъ на едно опредѣлено разстояние отъ обсега на нѣкогаш- 
ния скандинавски ледникъ. Известно е, че този ледникъ, по
ради своята извънредно голѣма дебелина и голѣмо разпростра
нение, е упражнилъ върху земитѣ, които е покривалъ, голѣмъ 
натискъ. Като последица отъ него е настжпило едно общо не- 
равномѣрно потъване на съответния блокъ. Следъ оттеглянето 
на ледника, а такива оттегляния е имало най-малко три, спо- 
редъ нѣкои — четири (ако не се смѣтатъ по-ограниченитѣ по- 
луотдръпвания, така наречени стадии), този блокъ е възстано- 
вявалъ своето положение, като е започвалъ да се издига. Сле
дователно презъ Плейстоцена Скандинавскиятъ полуостровъ, 
заедно съ останалитѣ Балтийски земи, е пулсиралъ, като се е 
снишилъ три до четири пжти и толкова пжти се е издигалъ. 
Съ преминаването на Плейстоцена, т. е. така нареченото „лед- 
никово време“, това вълнообразно движение не е престанало 
изведнажъ, а, поради еластичностьта на земната кора, се е пов
торило още два пжти, така щото, общо презъ Кватернера, Фи- 
носкандия на шесть пжти се е издигнала и снишила. Послед- 
нитѣ отъ тѣзи снишавания и повдигания могатъ да бждатъ 
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доказани съ голѣма положйтелность, тъй както може да 
се докаже съ положйтелность и съвременното издигане на 
на Скандинавския полуостровъ. Най-интересното е, че южно и 
юго-източно отъ областьта, която се издига, се намира една 
широка ивица, която въ день днешенъ потъва1. При това тѣзи 
две области съ противоположни движения не сж рѣзко раз
граничени а представятъ по-скоро една правилна вълнй, която 
се продължава и къмъ югъ, въ алпийския орогенъ, кждето 
наблюдаваме отново една обширна область на издигане, което, 
обаче, не е така интензивно, както въ Финоскандия. Ние имаме 
пълно основание да смѣтаме, че вертикалното снишаване и 
издигане на Скандинавския полуостровъ презъ Кватернера е 
породило въ съседнитѣ земи вълнообразно движение, отъ което 
е била обхваната и Срѣдиземноморската область. Ние вече 
видѣхме, че и епирогеннитѣ движения презъ Кватернера въ 
обсега на тази область се представятъ именно въ видъ на 
една грамадна вълнй, поради което се налага просто да по- 
търсимъ нѣкаква причинна връзка между тѣзи две подобни и 
едновременни явления. Известно съмнение може да се изкаже 
относно възможностьта да се прокара такава връзка, когато 
се вземе предъ видъ, че на шесттѣ издигания въ Финоскандия 
отговарятъ шесть издигания въ Срѣдиземноморието, обаче на 
шесттѣ снишавания не се намира нищо аналогично. Когато се 
изтъква това съмнение, никога не трѣбва да се забравя, че въ 
орогеннитѣ зони, поради натрупването на много сиални маси, 
се поражда не само локална тенденция за издигане на мѣстата 
на най-голѣмитѣ навлаци, но и една обща тенденция за издигане, 
която сигурно е интерферирала съ вълнитѣ, които сж идвали 
откъмъ Финоскандия, като е засилвала издиганията и се про
тивопоставяла на снишаванията1 2 * * * *. Така че фактически вълнооб- 

1 Вж. I. L. Wilser, Gesetzmessigkeiten in spät und postglazialen 
Bewegungsbild des nördlichen Europa, въ Centralblatt f. Miner., Geolog, und 
Paläontologie, Jahrg. 1930, Abt. B, № 4, стр. 129 Stuttgart 1930.

2 Отъ картата на гравиметричнитѣ аномалии на F. Ackerl (Die Bestim
mung der mathematischen Erdfigur aus Schwerkraftmessungen, въ Petermanns
Mitteilungen, Jahrg, 79, 1933, H. 7/8) е ясно, че не само алпийскиятъ оро
генъ, но изобщо орогеннитѣ области се проявяватъ съ отрицателни анома
лии, които се дължатъ изключително на натрупване на леки сиални маси
въ тѣзи области по време на нагъванията. Възъ основа ва тѣзи голѣми от
рицателни аномалии J. lung (La structure du sol de la France d’aprSs les don- 
nees de la geophysique (Annales de Geographie, Vol. XLIII, 1934, стр. 482) e 
склоненъ да приеме едно натрупване на повече отъ 100 километра гранитни 
маси въ французкитѣ Алпи. Въ една подобна лека маса, разположена срѣдъ 
по-тежки маси, не може да не съществува една постоянна тенденция къмъ 
издигане, която да се проявява при всѣки удобенъ случай, напр, при на
стъпване на изостатично изравняване на скандинавскитѣ земи, поради на
трупване или стопяване на голѣми ледени маси.
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разнитѣ движения, които сж произхождали отъ Финоскандия, 
сж се изразили само въ шестократно издигане въ обсега на 
орогена. Тѣзи шестократни движения все въ една и сжща по
сока сж създали именно условията за появяванието на шесттѣ 
„срѣдиземноморски“ тераси, които сж въ сжщность въ много 
по-тѣсна връзка съ алпийския орогенъ1 и кватернернитѣ зале
дявания. И само защото се е случило така, че Срѣдиземното 
море съвпада приблизително съ този орогенъ и съ една ивица 
земя, която отстои на 1000 до 2000 км. отъ обсега на нѣко- 
гашния Скандинавски ледникъ, срѣдно на 1500 км., колкото е 
била дължината на вълнитѣ, за които бѣше дума по-горе, тѣзи 
тераси се явяватъ привидно като „срѣдиземноморски“ и из
глежда на пръвъ погледъ каточели сж въ нѣкаква зависи- 
мость отъ колебанията на нивото на това море.

1 Тази връзка проличава много добре и на приложената въ края 
скица втора.

2 Вж. напримѣръ V. Tanner, Studier över kvartärsystemet i Fenno
skandiaa nordliga delar. IV. Om niväförändringarna och grunddragen av den 
geografiska utvecklingen eiter istiden i ishavsfinland samt om homotaxin av 
Fennoskandias kvartära marina avlagringar, въ Bulletin de la Commission gec- 
logique de Finlande, № 88, Helsinki, 1930, стр. 298. Забележително e, че 
всички, които ся се опитвали да правятъ изчисления за размѣритѣ на това 
отдръпване, сж се виждали принудени да намалятъ цифритѣ, които сж да
вали. Така напримѣръ, на 1881 година A. Penck дава 150 метра (Schwan
kungen des Meeresspiegels, въ Jahrb. d. geogr. Gesellsch. München, Bd. 7, 
стр. 76, München, 1882; сжшото и въ Morphologie der Erdoberfläche, Bd. II, 
стр. 528, 660. Stuttgart, 1894), на 1922 година слиза на 40 метра (Glaziale 
Krustenbewegungen, въ Sitzb. d. preuss. Ak. Wissensch., Phys.-math. Kl., Bd 
24, Berlin, 1922, стр. 309). Erich von Drigalski на 1887 година дава 
сжшо така 150 метра (Die Geoiddeformationen der Eiszeit, въ Zeitschr. Ges. 
Erdk. Berlin, 1887, Bd. XXII стр. 274) на 1928 година — само 20 метра! 
(Die Gleichgewichtslage der Erdkruste und ihre Bewegungen. Sitsb. Bayrischen 
Ak. Wiss. phys.-math. Kl., Jahrg. 1928, München, 1928, стр. 337). Fridtjof 
Nansen на 1904 година приема понизяване на морското ниво съ цѣли 200 
метра. (The bathymetrical features of the North polar seas with a discussion 
of the continental shelves and previous oscillations of the shoreline. The Nor
wegian North Polar Expedition 1893—1896, Vol. IV, n° 13, Christiania— Lon
don, 1904, стр. 211 и сл.) на 1921 година — 100 метра, (Geograph. Journal, 
Vol. LXII, London 1921, стр. 119), на 1927 година — 16 метра (The earth’s

Албрехтъ Пенкъ, а следъ него и всички геолози, морфо- 
лози и климатолози, като изхождатъ отъ това, че при кватер
нернитѣ заледявания грамадни количества отъ водната маса на 
океанитѣ е била складирана въ видъ на ледени маси върху 
сушата, приематъ, че при нѣколкото заледявания презъ Ква- 
тернера ще да е настжпило общо понижаване на нивото на 
океанитѣ и свързанитѣ съ тѣхъ морета съ около 40—50 м., а 
споредъ нѣкои и до 120 м.1 2 При стопяването на ледницитѣ 



Срѣдиземноморскитѣ земи 31

сжщата водна маса се връщала въ океанитѣ, поради което 
следъ всѣко заледяване настъпвала обща трансгресия. Амери- 
канскиятъ геологъ R. A. Daly се опита да подкрепи тази „гла- 
циоевстатична“ теория съ изучвания върху кораловитѣ острови1. 
Не малко отъ геолозитѣ и геоморфолозитѣ се опитаха да при- 
ложатъ тази съблазнителна теория и по отношение на „срѣ
диземноморскитѣ“ тераси, като трѣбваше, за да е всичко въ 
редъ, да приематъ, че откоситѣ между тераситѣ сж отъ меж- 
дуледниково време, а образуването на самитѣ тераси съвпада 
съ самото заледяване. Нѣщо, което е несъвмѣстимо съ обстоя
телството, че фаунитѣ, които намираме въ наноситѣ върху 
въпроснитѣ тераси, сж „топли“. Не по-малко затруднения про- 
изтичатъ и отъ обстоятелството, че височината на най-висо
ката срѣдиземноморска тераса (90 м.) е по-голѣма отъ макси
малната регресия, която може да се припише, споредъ по-горе 
изтъкнатитѣ мнения на най-виднитѣ познавачи на Кватернера 
въ Финоскандия, на блокирането на океанската вода отъ лед- 
ницитѣ: 50—60 метра.

Други геолози и геоморфолози, които сж се занимавали 
само съ малки дѣлове отъ Срѣдиземноморието и сж намирали 
въ тѣхъ следи отъ локални трансгресии, въ повечето случаи 
ингресии на мѣстото на намерили се подъ морското ниво гра
бени и синклинориуми, образувани по време на предвюрмскитѣ 
синорогенни движения, обобщаватъ по единъ непростимъ на- 
чинъ своитѣ „открития“ и говорятъ за общи „трансгресии“, 
които често пжти и кръщаватъ съ специални имена, както е 
случаятъ съ така наречената „фландърска трансгресия“, която 
се била изразила презъ втората половина на Кватернера въ 
общо повишаване на морското ниво съ около 100 м.2 Трѣбва 

crust, its surface-forms, and isostatic adjustement, Avh. utg. av Det Norske 
Vid. — Akad. i Oslo, I. Maf.-Naturv. kl. 1927, n° 12, Oslo, 1928) O. Holm- 
s e n приема на 1924 година максимално евстатично понижаване на морското 
ниво съ 70 метра (Hvordan Norges Jord blev til, въ Norges Geologiske Un- 
dersokelse, № 123, Kristiania, 1924,стр. 14'. Споредъ G. A. F. Molengraaff 
(The Coral reef problem and Isostasy. Proceed. K. Akad. v. Wetenschappen 
te Amsterdam, Vol. XIX, Amsterdam, 1917, стр. 612) това максимално пони
жаване не може да е било повече отъ 50-60 метра. Само A. Born (Die 
Schwereverhältnisse auf dem Meere auf Grund der Pendelmessungen von prof. 
Venius Meinesz, въ Zeitschr. f. Geophysik, Jahrg. III, Braunschweig, 1927) 
отрича, възъ основа на геофизикални изучвания, всѣкакви колебания на 
морското ниво и обяснява всички тераси въ Финоскандия съ пулсации на 
литосферата.

1 Споредъ него тѣзи изучвания не позволяватъ да се приеме понижа
ване на морското ниво подъ —50 до —60 метра (Pleistocene changes of level, 
въ Amer. Journal of Science, Vol. X, New Haven, 1925, стр. 289).

2 Така прави, напримѣръ, G. Dubois, Tableau de l’Eufope Flan- 
drienne, in Livre jubil. Soc G6ol. de France, vol. I, Paris, 1930; по неговитѣ 
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да се признае, че на нѣколко мѣста, особено по западния 
брѣгъ на Апенинския полуостровъ, както и на нѣколко други 
мѣста по брѣга на Срѣдиземно море и по атлантическитѣ брѣ- 
гове на Европа се намиратъ мѣста, въ които може да се до
каже потъване съ около 100 м., респективно повишаване на 
нивото на морето или Океана съ сжщата мѣрка. Веднага трѣбва 
да се отбележи, обаче, че на още повече мѣста се намиратъ 
положителни следи отъ още по-интензивни потъвания, респек
тивно заливания, както и следи отъ грамадни по своя размахъ 
издигания, които вече по никой начинъ не можемъ да отда- 
демъ на общи движения на морското ниво. Тъкмо тѣзи об
стоятелства ме каратъ да мисля, че установената цифра—100 
метра заливане — ще да е нѣщо съвсемъ случайно; щомъ 
имаме данни за по-голѣми заливания и данни за отдръпване, 
несъмнено че въ тази голѣма амплитуда ще се намѣрятъ, и 
то на много мѣста, и точки, които да показватъ 100 м. потъ
ване. Ето защо ще трѣбва да оставимъ съвсемъ безъ никакво 
внимание твърдението на тѣзи, които смѣтатъ, че е имало нѣ- 
каква обща трансгресия, която допринесла за увеличаване на 
размѣритѣ на Срѣдиземното море презъ Кватернера чрезъ нѣ- 
какво общо изтикване на брѣговетѣ къмъ вжтрешностьта на 
сушата. Всички тѣзи, които поддържатъ тѣзи лесно оборими 
твърдения, могатъ да бждатъ извинени, и то само отчасти, съ 
това, че на тѣхъ имъ сж. останали съвсемъ неизвестни други- 
тѣ движения въ Срѣдиземноморието, презъ Кватернера, които 
бѣха разгледани по-горе и които иматъ често пжти само ло
кално проявление, както е случаятъ съ синорогеннитѣ движения.

Интересно е, че глациоевстатичната теория се прилага отъ 
нѣкои геолози и геоморфолози и за обясняване брѣговитѣ очер
тания и формитѣ на дъното на едно друго „срѣдиземно“, въ 
океанографски смисълъ на думата, море — Зундското море и 
то специално за тази негова часть, която се простира между 
Юженъ Китай, Индокитай и островитѣ Ява и Борнео. Мнозина 
искатъ да видятъ въ очертанията на дъното на тази часть отъ 
това море следи отъ нѣкогашни рѣчни долини, които били за- 
лѣти при тѣзи трансгресии въ връзка съ стопяването на лед- 
ницитѣ. Това е хипотеза, която никога нѣма да може да бжде 
доказана и въ полза на която не може да бжде приведенъ ни- 
какъвъ другъ фактъ освенъ изтъкнатото уподобяване, което

стжпки върви и A. G. Blanc. Вж. неговитѣ статии: La Stratigraphie de la 
plaine cötiere de la basse Versilia (Italie) et la transgression flandrienne en 
Mediterranee· in Revue de Geogr. phys. et geol. dyn., vol, IX, fasc.,2, стр· 
129—162; Le dune, fossili di Castiglioncello e la regressione marina post 
tirreniana, in Rivistä geografica italiana, anno XLU, 1935; Le variazioni deile 
linee di riva del Mar Caspio, del Mar Nero e del Mediterraneo durante il 
Quaternario, in Boll. della’Soc. Gcologica ltal, vol. LVI, 1937, fase. 3, стр. 
346—366.
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само по себе си е толкова грубо, че е чудно какъ е могло да 
бжде използувано за изграждане на толкова сложна хипотеза. 
Тектонски и геомофоложки факти отъ съседнитѣ земи гово- 
рятъ, че и тукъ движенията сж били много по-разнообразни, 
отколкото си ги представятъ тѣзи, които говорятъ за нѣкакви 
общи трансгресии.

Ако всички опити за прилагане на глациоевстатичната те
ория на Албрехтъ ГІенкъ сж неудържими, то е заіцото и са
мата теория е основана на едно твърдение, което отъ клима- 
толожка гледна точка не издържа никаква критика. Пенкъ и 
всички, които го следватъ въ неговитѣ твърдения, къмъ които 
за жалость мълкомъ сж се присъединили всички геолози и ге- 
оморфолози (само нѣкои се противопоставятъ, и то не на самата 
теория, а на цифрата, която се дава за размѣритѣ на транс- 
герсията и то поради това, ча изчисляватъ по-друга дебелина 
на ледницитѣ презъ различнитѣ ледникови фази), не взиматъ 
предъ видъ, че когато настжпи разтопяване на ледника поради 
повишаване на температурата на въздуха, водата нѣма да отиде 
въ океанигѣ и моретата, а едва ще бжде достатъчна, за да на
сити съ водни пари въздуха, който ще има, поради по-ви
соката температура, по-голѣмъ капацитетъ.Особено ако се при- 
ематъ твърде голѣмитѣ цифри, които Пенкъ дава въ послед- 
нитѣ си работи за разликитѣ въ температурата на въздуха 
презъ ледниковитѣ и междуледниковитѣ епохи1 и най-грубитѣ 
пресмѣтания ще покажатъ, че водата отъ разтопенитѣ ледници 
ще се разпредѣли безъ остатъкъ между въздушнитѣ маси, 
които обвиватъ земята.

1 Вж. A. Penck, Europa zur letzten Eiszeit, in Länderkundliche For
schung, Festschr. N. Krebs, Stuttgart, 1936, стр. 222—237.

Земетръситѣ и вулканизмътъ въ Срѣдиземноморието.— 
Ако азъ се спрѣхъ толкова обстойно на тектонскитѣ движе
ния въ Срѣдиземноморието презъ Кватернера, то е защото тѣ 
до голѣма степень сж допринесли за оформяне чертитѣ на 
дъното и най-общитѣ очертания на брѣговетѣ, тъй както ги 
намираме днесъ. За да бждемъ изчерпателни ще трѣбва да 
споменемъ най-накрая и две други явления, земетръситѣ и вул- 
канизма въ Срѣдиземноморието, които се чувствуватъ осо
бено силно отъ човѣка и на които поради това той и въ ми
налото е отдавалъ та и днесъ дори е склоненъ да отдаде 
и най-едритѣ и най-дребнитѣ форми по морското дъно, по 
брѣговетѣ и въ вжтрешностьта на сушата. Земетръситѣ и вул
канизмътъ сж имали въ сжщность много малко значение за 
оформяването на Срѣдиземното море, ако, разбира се, не обър- 
немъ внимание на тѣзи земетръси, които сж действували върху 
единъ и сжщъ блокъ и въ резултатъ на които сж се полу
чили, чрезъ сумирането на дребнитѣ отдѣлни резултати, тѣзи 
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разсѣди, които, видѣхме вече, сж характерни за всички части 
на Срѣдиземноморието съ изключение на периадриятическата 
область, която е разположена около едно предземно море, 
случайно включено въ басейна на Срѣдиземно море чрезъ от
варянето на Отрантския протокъ.

Въ обсега на Срѣдиземноморието се очертаватъ ясно три 
сеизмични области: италиянска, горно-тракийска и Егейско- 
малоазийска. Отъ тѣхъ първитѣ две сж по-ограничени и сж 
въ тѣсна връзка съ разпадането на Тиренския и Родопския ма- 
сивъ. Егейско-малоазийс^ата сеизмична область е въ връзка-съ 
източно-африканската и предно-азиятската тектонска область. 
Нѣкои сеизмолози, напримѣръ Еленко Михайловичъ, свързватъ 
горнотракийската сеизмична область съ егейската въ едно и 
то поради обстоятелството, че се забелязва значителна син- 
хроничность въ сеизмичнитѣ прояви на дветѣ области. Струва 
ми се, че, въпрѣки тази синхроничность, която се прояви до
ста демонстративно и презъ 1928 година, отдѣлянето на гор
нотракийската сеизмични область се налага поради обстоятел
ството, че земетръснитѣ прояви въ нея сж свързани съ съв- 
семъ други причини.

Последицитѣ отъ съвременнитѣ тектонски земетръси за 
релефа на Срѣдиземноморскитѣ земи и за самото Срѣдиземно 
море сж толкова малки, че тѣ би могли да бждатъ игнори- 
нирани. Още по-малко значение иматъ въ това отношение вул- 
канскитѣ земетърси. Нѣкой би помислилъ, че поради своя раз- 
рушителенъ характеръ тѣ ще да иматъ нѣкакви последици за 
антропогеографскитѣ отношения. Въ сжщность населението на 
Срѣдиземноморскитѣ земи така е свикнало съ тѣхъ, че тѣ 
нито най-малко не влияятъ върху антропогеографскитѣ форми.

По-ясно видими последици за очертанията на дъното и 
на брѣговетѣ на Срѣдиземно море иматъ вулканскитѣ прояви, 
които сж започнали още отъ времето на най-раннитѣ фази на 
алпийския орогененъ цикълъ и продължаватъ и до день дне
шенъ. Но тъй като по-старитѣ ефузии иматъ значение само за 
релефа на сушата, тукъ ще спра само на кватернернитѣ и съ
временнитѣ' ефузии.

Предвюрмската орогенна фаза се отличава съ обилното изли
ване на базалтови лави предимно въ южнитѣ Срѣдиземномор
ски земи1: въ Атласкитѣ планини, въ Сирия и Палестина; по 
сжщото време е започнало формирането и на нѣкои отъ вул- 
канитѣ около Тиренското море, които сж дали началото на 
вулканични острови, които значително сж разнообразили непре- 
кжснатата по-рано повръхнина на морската ширь. Такива про- 
мѣни ставатъ и въ днешно време, така да се каже предъ на- 

1 Вж. D. Jara noff, L’Evolution morphologique du Maroc atlantique 
pendant le Pliocene et le Quaternaire, in Revue de Oeogr. phys. et geolo
gi dynamfque, vol. IX, fasc. 3, стр. 330.
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шитѣ очи, въ две области на Срѣдиземно море; въ срѣдата на 
южния дѣлъ на Егейско море, кждето групата острови Сан- 
торинъ промѣни значително своитѣ очертания на 1928 г. при 
една мощна ерупция на вулкана, кратерътъ на които се на
мира въ срѣдата; и около югоизточния дѣлъ на Тиренското 
море, кждето се очертаватъ нѣколко вулкански групи. Тукъ е 
преди всичко най-добре известниятъ вулканъ Везувий и съ- 
седнитѣ нему флегрейски полета, кждето въ днешно време не 
действува нито единъ вулканъ (проявява се само солфатарна 
дейность), но кждето сж ставали ерупции дори до преди четири 
вѣка. Тукъ е станало, напримѣръ, изригването на „Монте нуово“ 
— „Нова планина“ на 1538 г. на мѣстото на една равнина до- 
самъ морския брѣгъ. Именно въ близость съ тѣзи малки вул
кани отъ тази типична вулканска область се намира при град
чето Поцуоли, недалеко отъ Неаполъ, стариятъ храмъ на Се- 
раписъ, прочутъ не толкова като старина 'колкото по настой- 
чивостьта, съ която го изобразяватъ въ всички общи ржковод- 
ства по геология и физическа география, и то като примѣръ 
за непостоянството на брѣговетѣ. По колонитѣ на този храмъ 
личатъ до 6 м. височина следи отъ миди пробивачки, отъ което 
става явно, че храмътъ, който датира още отъ първи вѣкъ 
преди Христа, е потъналъ за известно време подъ морското 
равнище, следъ което отново е билъ издигнатъ надъ морето. 
Не се знае точно кога сж станали тѣзи промѣни, но е твърде 
вѣроятно тѣ да сж въ връзка съ нѣкои ерупции. Веднага трѣб- 
ва да отбележа, че тѣзи промѣни сж толкова незначителни, 
че ние спокойно бихме могли да отминемъ разглежданието на 
тѣзи сами по себе си интересни явления, когато е въпросъ за 
образуването на едритѣ форми въ Срѣдиземно море. Малко 
по-голѣмо значение сж имали въ това отношение вулканитѣ въ 
Липарскитѣ острови, повечето отъ които дължатъ своето сж- 
ществуване именно на тѣзи вулкани! Отъ тѣхъ Стромболи 
е най-известенъ. Вулканътъ Етна, който се намира на островъ 
Сицилия, е сжщо така безъ значение за очертанията на брѣга 
и съ много ограничено значение за непосрѣдствената своя окол- 
ность. Много по-голѣмо значение за придъннитѣ форми на Си- 
цилийския протокъ сж имали подводнитѣ вулкани, дейностьта 
на които се наблюдава мжчно, но е особено изразителна, ко
гато даде, като краенъ резултатъ, появяването на съвсемъ нови 
острови, които често пжти сж много ефемерни. Появяването на 
такива острови около острова Пантелария е нѣщо много обик
новено. Това е въ връзка съ обстоятелството, че тукъ морето 
е дълбоко срѣдно само 200 метра, като максималната му дъл
бочина е едва 320 ’.

1 Литературата върху срѣдиземноморекитѣ вулкани е огромна. За
това ще цитирамъ само две нови и обобщаващи работи: G. Stefanini, 
Aperfti general sur les volcans „tyrrheniques“, in Revue de Geogr. physique
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Следъ всички тѣзи промѣни днесъ Срѣдиземното 
море покрива 2,970,000 квадратни километра, близу 3 ми
лиона или з/ίο отъ пространството на Европа. Това е безъ 
съмнение една огромна водна новръхнина, която поради това 
не е могла да не .укаже решаващо влияние върху климата на 
земитѣ, които се ’намиратъ около нея.

2. Батиметрични отношения въ Срѣдиземно море.

Всички до тукъ посочени орогенни, синорогенни и епирогенни 
тектонски движения, а въ по-ограниченъ размѣръ и земетръ- 
ситѣ и вулканизмътъ въ обсега на Срѣдиземноморието сж съз
дали въ течение на дългитѣ геоложки времена отъ края на 
Юрата до днесъ едритѣ форми на срѣдиземноморското дъно 
така, както ги намираме днесъ. На всѣка по-добра батиметрична 
карта тѣ личатъ много хубаво и затова азъ нѣмамъ намѣре- 
ние да ги описвамъ подробно. Само ще изброя по-важнитѣ, и 
то съ цель да обърна вниманието на тѣхъ, както и да посоча 
тѣхното значение за воднитѣ маси на морето. (Виж. скица първа.)

Видѣхме вече, че цѣлото Срѣдиземно море може да бжде 
подѣлено на два голѣми басейна: западенъ и източенъ. Ако 
започнемъ да разглеждаме западния басейнъ отъ западъ ще 
трѣбва да се спремъ преди всичко на Гибралтарския протокъ, 
който го свързва съ Атлантическия океанъ. Две нѣща трѣбва 
да се помнятъ за него: че той е дълбокъ само 320 метра1 
широкъ само 14,300 метра. И дветѣ тѣзи величини сж 
имали, както ще видимъ на съответнитѣ мѣста, извънредно 
голѣмо значение. Първото голѣмо корито следъ протока е ко
ритото на Алборанъ, наричано така по островъ Алборанъ, 
който се намира срѣдъ този басейнъ. Съ своитѣ не много го
лѣми размѣри и незначителна дълбочина (1445 м.) това корито 
не представя нищо особено. Непосрѣдствено следъ него 
следва доста пространното и съ много равномѣрно дълбоко дъно 
корито, което се простира отъ брѣговетѣ на Атласкитѣ земи 
до Балеарскитѣ острови и дори на изтокъ отъ тѣхъ до Лион- 
ския заливъ (3151 м. най-голѣма измѣрена дълбочина). Голѣмъ 
интересъ представя коритото, което е затворено между Балеар
скитѣ острови отъ една страна, съ обширната плитка плоча, 

et geol. dyn., vol. IX, fase. 1, стр. 5—11. Цѣлата книжка е посветена на 
италиянскнтѣ вулкани, за които сж написани отдѣлни монографии; I. 
Friedlaender und R· А. Sonder, Eine Studienreise nach den Vul
kaninseln Griechenlands, in Zeitschr- für Vulkanologie, Bd. VIII, 1924, стр. 4—14.

1 Най-плиткото мѣсто не се намира при най-голѣмата тѣснипа, а 
много по на западъ, срещу носъ Спартелъ. При самия Гибралтаръ дълбо
чината надхвърля 1000 м., което е въ връзка съ голѣмия и скорощенъ 
разсѣдъ на това мѣсто. .. ·, ·
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която ги огражда, и източнитѣ испански брѣгове. Това корито 
съ неговото извънредно разнообразно дъно е било обектъ на 
най-различни тектонски интерпретации, които сж осждени, за 
жалость, да останатъ още дълго време само хипотези. Още 
по на изтокъ е обширното и доста дълбоко корито на така 
нареченото Тиренско море (3731 м.) И то е било обектъ на не 
по-малко опити за интерпретация, като още отъ срѣдата на 
миналия вѣкъ сж били изказани предположения, че то е обра

зувано на мѣстото на нѣкогашния Тиренски масивъ. Дъл
бокото корито на това море допира до италианския брѣгъ на 
мѣста така плътно, че се образуватъ просто фантастично стръм
ни откоси, както е случаятъ на брѣга при Амалфи. Създаде- 
нитѣ отъ тектонскитѣ движения форми тукъ сж толкова млади, 

'че сж могли да се запазятъ почти напълно. Изобщо обстоя
телството, че западниятъ италиянски брѣгъ е отъ Тиренското 
море, е отъ голѣмо значение за неговитѣ форми, тъй както е 
отъ значение и за дълбочинитѣ въ непосрѣдствена близость 
съ него.

Западниятъ срѣдиземноморски басейнъ е отдѣленъ отъ 
източния чрезъ два протока, на които заслужава да се спремъ 
поне съ две-три думи. Това сж: Сицилийскиятъ протокъ между 
островъ Сицилия и брѣга на Тунисъ и Месинскиятъ протокъ меж
ду Сицилия и Калабрия. Първиятъ е по-широкъ—180 клм., а по дъл
бочина се равнява на Гибралтарския протокъ—324 м. Поради го- 
лѣмата му ширина до скоро дори никой не го наричаше про
токъ. Отъ момента, обаче, когато се видѣ, че отъ Сицилия и 
отъ островитѣ, които се намиратъ срѣдъ този протокъ, може 
да се командува преминаването отъ западната въ източната 
часть на Срѣдиземно море и обратно, и това мѣсто отъ мо
рето, което ни занимава, започна да се третира като протокъ. 
Месинскиятъ протокъ е много по-тѣсенъ — само 12 км. и 
много плитъкъ — само 160 м., поради което той се явява 
като доста осезателна прѣчка на движенията на водата въ Срѣ
диземно море. Поради това при неговия северенъ входъ откъмъ 
Тиренското море се образуватъ водовъртежи, които сж били 
страшилище за корабитѣ въ старитѣ и срѣднитѣ вѣкове. Тукъ 
на калибрийския брѣгъ се намира Сцила, днесъ едно малко 
идилично градче, а на Сицилийския брѣгъ — Харибда, споме
навани въ старата литература като две страхотни мѣста. Отъ 
тукъ и поговорката „Между Сцила и Харибда“.

Източниятъ срѣдиземноморски басейнъ се състои отъ нѣ
колко много по-ясно очертани части, които сж си спечелили 
дори името на съвсемъ самостоятелни морета, както е слу
чаятъ съ Адриятическо море, Йонийско море, Бѣло море и сж- 
щинскиятъ източно-срѣдиземноморски басейнъ, наричанъ често 
пжти Левантийско море. Къмъ тѣхъ бихме могли да прибавимъ 
и още по-самостоятелнитѣ морета Азовско, Черно и Мраморно.

Адриятическото море се състои отъ две съвсемъ раз
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лични части: северозападна, много плитка (срѣдно само 200 
м.), но която заема почти половината отъ обсега на това море 
(ще видимъ, че този фактъ е отъ голѣмо значение за движе
нието на водитѣ въ Адриатическо море) и югоизточна часть, 
дълбока до 1645 м.1, но която, подобно на северната, свършва 
въ всички посоки съ плитки брѣгове. По този си белегъ Адри- 
ятическо море се отличава отъ всички дѣлове на Срѣди
земно море, което е въ връзка съ обстоятелството, че Адрия- 
тическо море е въ сжщность едно предземно море, причленено 
къмъ Срѣдиземно море чрезъ отварянето на Отрантския-про- 
токъ. Последниятъ е доста дълбокъ (900 м.) и сравнително 
доста широкъ (73 клм.), поради което югоизточната часть на 
Адриятическо море е сравнително тѣсно свързана съ общата 
средиземноморска водна маса.

1 Дълбочината на този дѣлъ на Адриятическо море е спорна. Вж. 
по този въпросъ статията на A. G a v a z z і, O dubinama Jadranskog mora, 
въ Сборникъ на IV конгрес ь па слав. геогр· и етногр., София, 1938, 
стр. 27-31.

Йонийско море, доста цѣлостно на пръвъ погледъ, се 
състои въ сжщность отъ нѣколко части. Северната часть по 
своитѣ батиметрични отношения много прилича на юго-източ- 
ната часть на Адриятическо море, което е лесно обяснимо, като 
се знае тѣхниятъ подобенъ произходъ. Това подобие се със
тои главно въ голѣмото еднообразие въ дъното и въ прехода 
къмъ брѣговетѣ. Въ това отношение не се отличава много и 
тази часть отъ Йонийско море, която се намира около Апулия 
и Тарантския заливъ. Съвсемъ друга картина представя дъно
то на това море въ съседство съ брѣгове*гѣ'на Пелопонезъ и 
на южнитѣ Йонийски острови. Западнитѣ брѣгове на този по- 
луостровъ и острови, сами по себе си доста стръмни, се спус- 
катъ още по-стръмно къмъ морското дъно, което тукъ дос
тига най-голѣмитѣ дълбочини, които изобщо сж известни отъ 
обсега на цѣлото Срѣдиземно море — 4404 м. Близостьта на 
източно-срѣдиземноморската разсѣдна тектонска зона се чув
ствува много ясно.

Още по-ясно отражение намира източно-срѣдиземномор
ската тектонска зона въ батиметричнитѣ отношения на Бѣло 
море. То, като се намира предимно на мѣстото на грабени и 
въ много малко случаи на мѣстото на синклинориуми, се със
тои отъ многобройни отдѣлни корита, преградени едно отъ 
друго съ високи прагове, които на не малко мѣста стърчатъ 
високо надъ морското ниво: това сж многобройнитѣ бѣломор- 
ски острови, които се смѣтаха отъ старитѣ геолози, пъкъ и 
сега се смѣтатъ отъ нѣкои, за „върхове на потопени планини“. 
Тази наивна представа произхожда отъ царящото и до днесъ 
заблуждение, че Бѣло море е съвсемъ младо, образувано, както 
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обичатъ да твърдятъ предисторицитѣ, тогава, когато човѣкътъ 
си е служилъ съ неогладения камъкъ, презъ Палеолита. Въ 
сжщность различнитѣ малки корита на това море иматъ съв- 
семъ различенъ генезисъ и затова е изобщо неправилно да се 
дава едно обяснение за цѣлото море. Когато се даватъ мор- 
фогенетични тълкувания налага се винаги да се казва конкрет
но за кой дѣлъ , отъ това море тѣ се отнасятъ. Северната 
часть на Бѣлото море е сравнително много плитка. Пър- 
витѣ голѣми дълбочини се явяватъ въ видъ на продълго
вато корито, което започва отъ брѣговетѣ на Тесалия и про
дължава въ изтокъ-севороизточна посока чакъ до Сароския за- 
ливъ. Изглежда, че голѣмитѣ дълбочини, които образуватъ 
главното корито на Мраморното море, сж въ генетична връзка 
съ най-северното бѣломорско корито. Общо цѣлиятъ северенъ 
дѣлъ на Бѣло море се отличава отъ южния дѣлъ и по това, 
че на северъ не се намиратъ архипелази, островни групи, а 
само изолирано стърчащи острови. Срѣдната, Цикладска часть 
на Бѣло море, се отличава, обратно, съ наличностьта на много 
островни групи, които иматъ най-различенъ генезисъ. Най-го- 
лѣмо и най-дълбоко е южното бѣломорско корито, което е 
известно и съ името Критско море (Най-голѣма измѣрена дъл
бочина 3411 м.). Съ разположения въ срѣдата му малъкъ вул- 
кански архипелагъ Санторинъ това море прилича по общо очер
тание на дъното на Тиренското море. Подобието е лесно 
обяснимо като се вземе подъ внимание обстоятелството, че 
причинитѣ, на които тѣзи морета се дължатъ, сж различни, 
обаче сж намѣрили единъ и сжщъ изразъ — многобройни раз
сѣди въ точно опредѣлени посоки.

Левантийското море е най-слабо изучено и поради това 
неговото дъно не ни е добре известно. Ето защо еднообразие
то, което личи на батиметричната карта, може да се смѣ- 
та за привидно. Имаме достатъчно основания за да предпола
гаме подобно нѣщо. Преди всичко и това море се дължи на 
такива разсѣди, на каквито се дължи и Бѣлото море. Отъ 
друга страна при изучаването на малоазийския брѣгъ е билъ 
установенъ така наречениятъ Карамански гребенъ, съ най-го
лѣма измѣрена дълбочина 3865 м., съ доста стръмни склонове, 
което е единъ примѣръ за вѣроятния силенъ релефъ по дъно
то на Левантийско море.

Черноморскиятъ басейнъ може да бжде подѣленъ отъ 
батиметрична гледна точка на две голѣми части: северозапад
на плитка часть и срѣдна, която се простира въ изтокъ-севе- 
роизточна посока и представя една продълговата коруба, съ 
най-голѣма измѣрена дълбочина 2244 м. Наклонътъ на дъното 
на това корито е особено голѣмъ южно отъ полуострова Кримъ. 
Това ще да се дължи на спомгнатитѣ вече слаби тектонски 
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движения, които ставатъ тукъ, придружени съ интензивни зе
метресения. Азовското море е съвсемъ плитко (13 м.) и напо
добява северо-западния дѣлъ на Черно море.

3. Водата на Срѣдиземно море.

Водната маса, която изпълва пространното корито на 
Срѣдиземно море, има толкова много специфични .за нея 
свойства и движения, че вече сама по себе си е въ състояние 
да даде на това море особени белези, които рѣзко го отлича
ватъ отъ Атлантическия океанъ, а чрезъ това се увеличаватъ 
и отликитѣ между атлантическитѣ и срѣдиземноморскитѣ земи.1

1 Едно доста прегледно изложение върху водитѣ на Срѣдиземно море 
ни дава G. Schott, Die Gewässer des MittelrLeers, in Annalen der Hydro
graphie und maritimen Meteorologie, 1915, възъ основа на изследванията на 
датската океанографска експедиция „Торъ“.

1. Физически свойства и химически съставъ на водата 
на Срѣдиземно море, а) Температура. — Срѣдната темпе
ратура на повръхностьта на водата на Срѣдиземното море се 
опредѣля до голѣма степень отъ географското му положение, 
а годишниятъ ходъ —- отъ климата на областьта. И тъй като 
това море е доста обширно и се простира отъ 30° до 46° се
верна географска ширина (дори 47° с. ш., ако включимъ и 
Азовското море), а и температурнитѣ отношения въ неговата 
область сж много разнообразни, сжществуватъ голѣми разлики 
въ срѣдната годишна температура на повръхнитѣ води, както и 
въ хода на тѣхната температура въ течение на годината. Запад- 
ниятъ срѣдиземноморски басейнъ има около 19° срѣдна го
дишна температура и относително малка годишна амплитуда. 
Тази амплитуда е малко по-силна само въ обсега на Лионския 
заливъ. По-голѣмо е разнообразието въ източния срѣдиземно
морски басейнъ. Въ северната часть на Адриятическо море 
срѣдната годишна температура е значително по-низка — само 
14°, а годишната амплитуда — значително по-висока. Въ юж
ната часть на сжщото море ставаоедно значително смекчаване, 
което още повече се засилва въ Ионийско море. Въ Бѣло море 
най-северната часть е доста хладна, a nö на югъ годишната 
температура се увеличава не въ южна а въ източна посока, 
така че най-топли сж малоазийскитѣ бѣломорски брѣгове. 
Причинитѣ за това явление, както и последицитѣ отъ него, 
ще бждатъ изтъкнати на съответното мѣсто. Най-после идва 
и голѣмиятъ левантийски басейнъ, който въ югоизточната си 
часть, при брѣговетѣ на Египетъ, има най-топла повръхнина 
срѣдно презъ годината — 20° — и най-малка амплитуда въ 
сравнение съ всички други части на Срѣдиземно море.
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Както въ всѣко друго отношение, така и по отношение 
на температурата на повръхностьта на водата Мраморно, Черно 
и Азовско море се отличаватъ основно отъ · същинското Срѣ
диземно море. Най-близко е, все пакъ, Мраморно море, което 
съ своята І6° срѣдна годишна температура много се отличава 
отъ северната часть на Бѣло море. По-низка — само 11° до 
16° (при брѣговетѣ на Кавказъ!) е срѣдната годишна темпе
ратура на Черното море, въ което освенъ това се наблюдава 
и голѣма годишна амплитуда. Най-голѣма е тя на северъ, къ- 
дето и срѣдната температура е най-низка — 11°, като варира 
отъ 09 до 23°. Още по-низка е тя въ Азовско море, съот
ветно на неговото северно положение и въ тѣсна връзка съ 
южнорускитѣ степи. Много голѣма е и амплитудата на темпе
ратурата въ това море, което е въ зависимость отъ неговата 
голѣма плиткость. Въ това отношение Азовско море прилича 
на езеро.

1 Замръзването на Солунския заливъ е добре известно въ литерату- 
бата; вж. А. Philippsons, Eisbildung auf der Bucht von Salonik im letzten 
Winter, въ Petermanns Mitteilungen, Bd. 49, 1903, стр. 91 сл.; id. Eisbildung 
auf der Bucht von Salonik im letzen Winter, in Meteor. Zeitschr., Bd. 20, 
1903, стр. 369; E. Mariolopoulos et H. Alexandrou, La congelation de la mer 
dans le Golfe de Thessalonique, въ Πρακτικά τής Άκαδιμίας Άθηνδν, т. 8, 
1933, стр. 234

Въ същинското Срѣдиземно море, съответно на сравни
телно високата му срѣдна годишна температура и слаба ам
плитуда, температурата на повръхностьта на водата никога не 
спада подъ 0°, водата никога не замръзва. Познати съ само 
нѣколко изключения. Отъ време на време замръзва повръх
ностьта на най-северната часть на Адриятическо море между 
Триестъ и Венеция. Това е най-северната часть на Срѣдизем- 
ното море. Освенъ това тукъ соленостьта на водата, поради 
изобилния притокъ на сладка рѣчна и изворна вода (р. По и 
голѣмитѣ карстови извори по брѣга при Триестъ!) е много 
низка. Поради тѣзи две обстоятелства лесно обяснимо е явя
ването отъ време на време на лецена покривка върху морето. 
Повече би трѣбвало да ни очудва фактътъ, че не по-рѣдко 
замръзва и Солунскиятъ заливъ, който има географската ши
рина на топлия Неаполски заливъ. Това явление може да се 
обясни пакъ съ натрупването на много сладка рѣчна вода въ 
Солунския заливъ, носена отъ рѣкитѣ Вардаръ, Бистрица, 
Лудия и Галикъ. Освенъ това презъ зимата до този заливъ 
достигатъ свободно студенитѣ струи на вѣтъра, известенъ съ 
името „Вардарецъ“, защото идва отъ северъ по долината на 
Вардара.1 Като голѣмо изключение се споменава замръзването 
на брѣга при Ливорно, на Тиренското море, на 1803 година. 
Много по-обикновено явление е да замръзнатъ водитѣ на Чер
но море, особено въ северозападната часть на неговия ба- 
сейнъ, което може да се обясни съ съіцитѣ причини, които 
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обясняватъ замръзването на Солунския заливъ: въ тази часть 
на Черно море се втичатъ Дунавъ, Днестъръ, Днепъръ. Освенъ 
това тѣзи дѣлове на Черно море сж и на доста голѣма 
географска ширина. Съвокупно сжщитѣ тѣзи обстоятелства, 
заедно съ голѣмата плиткость на Азовско море, правятъ 
замръзването на това море да става редовно всѣка години и 
да трае срѣдно до два месеца.

Разпредѣлението на температурата въ водната маса на 
Срѣдиземно море въ вертикална посока показва нѣкои -черти, 
които сж специфични само за това море и се обуславятъ отъ 
дълбочината на Гибралтарския протокъ — 320 м. Отъ около 
300 м. надолу, т. е. колкото е приблизително дълбочината на 
споменатия протокъ, въ цѣлото сжщинско Срѣдиземно море 
цари хомотермия съ около 13° температура. Обяснението на 
това положение трѣбва да се търси въ обстоятелството, че 
високиятъ гибралтарски прагъ не позволява на студенитѣ води 
отъ по-дълбокитѣ части на Атлантическия океанъ да нахъл- 
татъ въ Срѣдиземно море. Поради това въ неговитѣ дълбо
чини сж се натрупали съ течение на времето изстиващитѣ 
презъ зимата до 13° повръхни води, които не могатъ да бж- 
датъ измѣстени отъ други водни маси, защото сж относително 
най-тежки въ цѣлия срѣдиземноморски басейнъ. Общо въ 
цѣлия басейнъ презъ зимата отъ повръхностьта до дъното 
владѣе хомотермия, която съ постепенното затопляне на по- 
връхнитѣ води презъ пролѣтьта и лѣтото премивава въ ано- 
термия, като пластоветѣ подъ 300 м. запазватъ хомотермич- 
ното си състояние. Една ограничена хомотермия само въ най- 
високитѣ пластове се наблюдава въ египетскитѣ води презъ 
лѣтото. Това явление ще да се дължи на натрупването на 
голѣмо количество топла повръхна вода на това мѣсто подъ 
напора на постояннитѣ и интензивни северозападни вѣтрове, 
които духътъ презъ лѣтото въ връзка съ иранския циклонъ.

Въ по-засебнитѣ части на Срѣдиземноморския басейнъ се 
наблюдаватъ нѣкои много по-интереснн отклонения отъ об
щото състояние на срѣдиземноморекитѣ води. Така напримѣръ 
въ северната часть на Адриятическо море презъ зимата 
твърде често настжпва катотермиченъ порядъкъ, съ около 11° 
на повърхностьта и 12’3° на дъното. Ако въ този случай по- 
студената вода на повърхностьта не е по-тежка и не пада на 
дъното, то е защото водата на дъното пъкъ е по-солена, съ 
което компенсира намаляването на своето относително тегло 
поради малко по-високата си температура.

Най-голѣми особености показва вертикалното разпредѣ- 
ление на температурата на водата въ Черно море. Презъ лѣ
тото тукъ се наблюдава дихотермично състояние, като най- 
студениятъ пластъ се явява въ срѣдата между два по-топли 
пласта. Най-студени сж презъ лѣтото черноморскитѣ води на 
65 м. дълбочина — около 6’5°. Отъ тукъ къмъ дъното тем
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пературата много бавно се повишава, като най-високата тем
пература по черноморското дъно, измѣрена до сега, е 9'3°. 
Явяването на долния топълъ воденъ пластъ въ Черно море 
ще трѣбва да се свърже съ нахлуването на топла и солена 
срѣдиземноморска вода презъ Босфора. Нейното относително 
тегло е по-голѣмо отъ относителното тегло на много по-слад
ката черноморска вода, поради което срѣдиземноморската по
тъва въ дълбочинитѣ на Черно море. Тя идва съ температура 
12°—13°, въ Черно море, обаче, подъ влияние на околната срѣда 
се изстудява до 9Ί. Когато презъ зимата повръхнитѣ черно
морски води се охладятъ достатъчно, относителното имъ тегло 
се увеличава и тѣ почватъ да потъватъ. По пжтя си, обаче, тѣ 
срѣщатъ споменатитѣ вече срѣдиземноморски води, много по
солени и поради това по-плътни. Тѣ задържатъ повръхнитѣ 
студени води на посочената дълбочина около 60 до 100 м. 
Този студенъ пластъ презъ втората половина на годината се 
стопля постепенно и презъ зимата, особено въ началото, се 
наблюдава едно значително изравняване на температурата на 
всички слоеве на черноморската вода, настжпва хомотермиченъ 
порядъкъ. Въ края на зимата, обаче, когато повръхнитѣ водни 
слоеве изстинатъ повече, настжпва катотермиченъ порядъкъ, 
който предизвиква това низходящо движение на повръхнитѣ 
води, за което вече споменахъ, и което предизвиква дихотер- 
мично състояние презъ лѣтото.

За температурата на водитѣ на Азовско море е из
лишно да се даватъ каквито и да било обяснения. Поради 
своята голѣма плиткость температурата на цѣлата водна маса 
следи хода на температурата на въздуха.

Отъ даденитѣ съвсемъ общи сведения за температур- 
нитѣ отношения по повърхностьта и въ дълбочина въ сжщин- 
скитѣ части на Срѣдиземно море и въ Черно и Азовско 
море изпъква много ясно значителната разлика, която идва все 
въ полза на твърдението, че Черно и Азовско море би трѣб- 
вало да бждатъ отдѣлени напълно отъ Срѣдиземно море, а 
земитѣ, които ги ограждатъ — да не бждатъ причислявани 
къмъ Срѣдиземноморскитѣ.

б) Соленость. — По повръхпостьта на срѣдиземноморски
тѣ води соленостьта е въ зависимость отъ два фактора: темпе
ратурата на повръхния воденъ пласть и близостьта на Атлан
тически океанъ. Общо взето съ увеличаване на температу
рата се увеличава и соленостьта; съ отдалечаване отъ океана 
соленостьта сжщо така се увеличава. Поради това въ общи 
черти най-сладка е водата на Срѣдиземно море при Гибрал- 
тарския протокъ: тукъ отъ Атлантическия океанъ се изливатъ 
отъ повърхното течение води съ соленость 36'5 до 37%о· При 
Балеарскитѣ острови, при Корсика и Сардиния соленостьта е 
вече отъ 37 до 38 ’/оо, източно отъ Малта къмъ Критъ — надъ
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38°/οο· Около Кипъръ и къмъ сирийския брѣгъ надъ 39 Co, до 
39'5°/оо. Тази голѣма срѣдна соленость на водитѣ на Срѣди
земно море се дължи на изобилнитѣ изпарения, които преви- 
шаватъ притока на сладка рѣчна и дъждовна вода. Поради 
това изглежда, че нивото на Срѣдиземно море е съ около 
30 см. по-низко отъ нивото на Атлантически океанъ, доколкото 
може да се вѣрва, разбира се, на прецизностьта на нивела- 
цията въ Франция. Все по сжщата причина и нивото на Черно 
море е по-високо съ около 30—40 см., доколкото може -да се 
заключи отъ предварителнитѣ резултати, получени при срав
няването на българската и гръцката нивелация, които иматъ 
като изходни точки мареграфитѣ при Варна, Солунъ и Кавала.

Соленостьта намалява чувствително въ моретата, които 
отъ Срѣдиземно море се вдаватъ на северъ. Въ най-северната 
часть на Адриятическо море соленостьта е едва 18п/ос, което е 
въ връзка съ сладкитѣ води на рѣка По и водитѣ на много- 
бройнитѣ карстови извори, които се изливатъ направо въ мо
рето. Въ северната часть на Бѣло море соленостьта е сжщо 
така по-малка — между 29 и 34 %о, безъ да се смѣта Солун
ския заливъ, въ който соленостьта е още по-низка. Още по- 
сладко е Мраморното море: на пролѣть — 21ο/οο·, следъ ин
тензивно изпаряване презъ лѣтото соленостьта се повишава 
малко — става 25%О, следователно все пакъ далеко подъ со
леностьта на Срѣдиземно море. Още по-низка е общата соле
ность на Черното море — около 18°/00 срѣдно, като това коли
чество намалява особено много въ северозападната часть около 
устието на Дунава: 11—12%0. Въ Азовско море това коли
чество е още по-малко — 6°/о0. Всичко това се дължи на при
тока на сладка рѣчна вода.

Ние вече видѣхме какви сж последицитѣ отъ това раз- 
предѣление на соленостьта за замръзване на части отъ Черно, 
Бѣло и Адриятическо море и за цѣлостното замръзване на 
Азовско море.

За разпредѣлението на соленостьта въ вертикална по
сока не може да се каже нищо особено. Въ сжщинското Срѣ
диземно море тя намалява слабо къмъ дълбочинитѣ, така че 
общиятъ порядъкъ е анохалиненъ. Само въ Черно и Адрия
тическо море цари катохалиненъ порядъкъ, който се обу
славя отъ прииждането на много сладка рѣчна вода, която се 
задържа по повръхностьта като по-сладка, а освенъ това и 
отъ прииждането на солена Срѣдиземноморска вода презъ 
Дарданелитѣ и Босфора въ Черно море и презъ отрантския 
протокъ въ Адриятическо море. Видѣхме вече, че тази вода 
поради по-голѣмото си относително тегло не се задържа на 
повръхностьта.

Въпрѣки богатството на соли въ водитѣ на Срѣдиземно 
море (главно хлориди, сулфати и карбонати), тѣзи води сж, 
общо взето, бедни на хранителни вещества: нитрати и фос
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фати. Дълбокитѣ води сж много по-облагодетелствувани въ 
това отношение. Размѣната на вода съ Атлантическия океанъ 
презъ Гибралтарския протокъ отнема извънредно много храни
телни вещества на Срѣдиземно море, което предизвиква и 
едно общо обедняване на нашето море на нитрати и фосфати.1

1 Н. Т o m s е n, Nitrate and Phosphate Contents of Mediterranean 
Water, in Report on the Danish Oceanographical expeditions 1908 to 1910 to 
the Mediterranean and adjacent Seas, Vol· III» 6, Kopenhagen, 1931.

в) Газове. — Поради значителната температура на вод
ната повръхнина на сжщинското Срѣдиземно море абсорби- 
ранитѣ отъ неговата водна маса газове сж въ много ограни
чено количество. Това се отнася особено за кислорода. По-го- 
лѣмо е това количество въ по-северно разположенитѣ части 
на нашето море и особено въ севернитѣ дѣлове на Черно море. 
Въ дълбочина се чувствуватъ сжщо така голѣми различия 
между сжщинския срѣдиземноморски басейнъ и Черно море. 
Въ Срѣдиземно море съдържанието на газове намалява посте
пенно. Въ Черно море остава сжщото по количество, но се 
мѣни бързо по съставъ. Кислородътъ и азотътъ бързо нама- 
ляватъ, въ замѣна на което отъ 90—100 м. надолу количест
вото на сѣроводорода става все по-голѣмо, като отъ 200 м. 
надолу се намира почти изключително този газъ. Неговото ко
личество се увеличава пропорционално съ дълбочината, като 
на 2200 м. въ единъ литъръ вода се съдържа 6.55 куб. см. 
сѣроводородъ,

г) Суспендирани материали. — Знайно е, че количеството 
на суспендиранитѣ въ една водна маса материали е пропорцио
нално на близостьта й до брѣговетѣ и обратно пропорционал
но на нейната соленость. Като се има на умъ първата зависи- 
мость би могло да се мисли, че суспензиитѣ въ Срѣдиземно- 
морската вода сж въ значително количество, като се има предъ 
видъ обстоятелството, че брѣговетѣ на Срѣдиземно море сж 
много разчленени. Втората зависимость обаче взима връхъ и 
въ действителность водата на сжщинския срѣдиземноморски 
басейнъ съдържа извънредно малко суспензии. Този фактъ се 
дължи между другото и на това, че въ него не се вливатъ го
лѣми рѣки (р. Нилъ идва съ много намалѣно водно количе
ство), а и тѣзи, които спадатъ въ срѣдиземноморския водо- 
сборенъ басейнъ, преминаватъ твърде често презъ странични 
морета, които се явяватъ като утаечни камери, както е случаятъ 
съ Азовско и Черно море, пъкъ до нѣкжде и съ Адриятичес- 
ко море. Голѣмо значение има и обстоятелството, че варови- 
кътъ съставя голѣмъ процентъ отъ скалитѣ въ Срѣдиземно
морския водосборенъ басейнъ. Той дава, както е известно, не
значителни суспензии.

д) Планктонъ и рибно богатство. — Поради изтъкна
тата бедность на срѣдиземноморската вода на кислородъ, тя 
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е твърде бедна и на фитопланктонъ и на зоопланктонъ, по
ради което и рибното богатство на Срѣдиземно море е твърде 
ограничено. Още по-ограниченъ е органическиятъ свѣтъ въ 
Черно море главно поради наличностьта на сѣроводорода отъ 
90—100 м. надолу.

е) Прозрачность и цвѣтъ. — Поради току що подчер
таната бедность на суспензии, фитопланктонъ и зоопланктонъ, 
срѣдиземноморската вода общо взето е съ голѣма · прозрач
ность. Особено бие на очи този фактъ тамъ, кждето морето е дъл
боко непосрѣдствено до самия брѣгъ, особено ако е варовитъ. 
На такива мѣста прозрачностьта е необикновенно голѣма и по- 
нѣкога гледкитѣ, които се изпрѣчватъ предъ нашитѣ очи, сж 
фантастични. Такъвъ е случаятъ, напримѣръ, съ брѣга при 
Амалфи, (на Тиренското море) както и съ брѣга при Сплитъ и 
около Дубровникъ, въ Далмация.

Тази голѣма прозрачность отъ една страна и голѣмата 
безоблачность на срѣдиземноморското небе отъ друга страна 
правятъ цвѣта на срѣдиземноморската вода нормално да е 
тъмно синь, въ по-южнитѣ части на морето — дори мастилено- 
синь. Ако италиянцитѣ наричатъ тъмно-синия цвѣтъ „аквама- 
ринъ“ (т. е. морска вода), то е защото тѣ иматъ предъ очитѣ 
си именно тъмносинитѣ води на морето, което се плиска по 
тѣхнитѣ брѣгове. Цвѣтътъ на тѣзи води по никой начинъ не 
може да се сравнява съ мътния зелсникавъ цвѣтъ на по-се- 
вернитѣ морета, нито пъкъ съ цвѣта на такива морета, въ 
които се вливатъ голѣми рѣки съ много суспендиранъ въ 
тѣхъ материалъ, както е случаятъ съ Черно море.

Голѣмата прозрачность и хубавиятъ цвѣтъ на срѣдизем
номорската вода сж едни отъ най-привлекателнитѣ черти въ срѣ- 
диземноморския пейзажъ. По-нататъкъ ще бждатъ изтъкнати 
постепенно и нѣкои други характерни черти на този пейзажъ, 
който го отличаватъ основно отъ пейзажа на всички съседни 
голѣми области.

2. Движения на водата на Срѣдиземно море. — а) Вѣ- 
трови вълни. — Както всѣка в.одна повръхность, така и вод
ната повръхность на Срѣдиземно море е подъ действието на 
движенията на въздушния слой, който се намира надъ нея. 
Тѣзи движения на въздуха — вѣтроветѣ въ Срѣдиземномо
рието — не представятъ постоянна система, която да има като 
последица образуването на постоянни и ясно изразени морски 
течения. Влиянието на вѣтроветѣ се ограничава въ образуване 
на вѣтрови вълни, които сж много по-ограничени по размѣръ 
въ сравнение съ вълнитѣ въ Атлантическия океанъ и, което е 
много по-интересно отъ практична гледна точка, а още по-ин
тересно е било презъ сѣаритѣ и срѣднитѣ вѣкове, размѣритѣ 
на вълнитѣ не сж еднакви презъ всички годишни времена. 
Старитѣ гърци особено сж се опасявали отъ севернитѣ вѣт- 
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рове, които духатъ около гръцкитѣ брѣгове презъ лѣтото и 
сж. били наричани „етезии“. По името на тѣзи вѣтрове и цѣ
лата Срѣдиземноморска область се нарича отъ нѣкои автори 
„етезианска“. Въ Адриятическо море и Лионския заливъ моря- 
цитѣ най-много се_ боятъ отъ вѣтроветѣ, които се вдигатъ въ 
края на есеньта, защото предизвикватъ голѣми вълнения. 
Но общо взето сжщинското Срѣдиземно море не се отличава 
съ голѣми вълнения. Срѣдната височина на вълнитѣ е 3 до 4 
метра, при дължина отъ 50 до 60 м. И при най-силна буря 
вълнитѣ не сж по-високи отъ 9 метра.

Много по-рѣдко се случватъ и нѣкои други видове въл
ни въ Срѣдиземно море, предимно вулкански и земетръсни, 
много краткотрайни, но понѣкога съ много важни морфолож- 
ки въздействия, а въ нѣкои случаи и съ гибелни последици, 
както е било напримѣръ при Месинското земетресение презъ 
1908 година. Сейши, стоящи вълни, които сж типични за го- 
лѣмитѣ езера, въ сжщинското Срѣдиземно море не се случ
ватъ, обаче отъ време на време настжпватъ въ Черно море и 
то подъ влияние на барометричния максимумъ, който понѣкога 
се разстила върху източната часть на неговия басейнъ; въ 
такъвъ случай настжпва по западнитѣ брѣгове на морето дос
та значително— до единъ метъръ — повдигане на морското ниво.

б) Морски течения. — Както вече бѣ изтъкнато малко 
по-горе, въ Срѣдиземно море нѣма климатични условия за 
явяване на системи отъ морски течения подъ влиянието на 
външни сили. Затова пъкъ тукъ, поради изброенитѣ вече го
лѣми температурни различия и разлики въ соленостьта, които 
обуславятъ значителни различия въ гжстотата на воднитѣ маси, 
на повръхностьта и на различни дълбочини въ различни по
соки настжпватъ компенсационни течения. Въ много- 
бройнитѣ протоци въ и около Срѣдиземно море тѣ добиватъ 
вида на бързи и широки рѣки.

За да се компенсира разликата въ гжстотата на повръх- 
нитѣ води и въ нивото на Западното Срѣдиземно море и Ат
лантическия океанъ, отъ последния тръгва едно течение, което 
се засилва особено много въ Гибралтарския протокъ поради 
неговата тѣсность. За компенсиране на този повършенъ при- 
токъ на вода подъ това течение се явява друго съ обратна 
посока, което пълзи по дъното на протока и го очиства отъ 
всѣкакви наслаги. Това е било констатирано на много мѣста 
въ протока. Тѣзи гжсти солени срѣдиземноморски води се 
вмъкватъ въ Атлантическия океанъ като междинно течение 
съ западна посока на 800 до 900 м. дълбочина, което предиз
виква хетерохалиненъ порядъкъ въ океана между 32° и 36° 
северна ширина доста далеко въ западна посока.’ Испанскиятъ

1 Georg Wüst, Der Ursprung der Atlantischen Tiefenwässer, in 
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океанологъ Raf. de Buen отрича съществуването на това при
дънно течение отъ Срѣдиземно море къмъ Атлантическия 
океанъ и то възъ основа на испански хидроложки изследвания. 
Buen смѣта, че ще трѣбва да се потърси нѣкакво друго обяс
нение на хетерохалния порядъкъ, който се наблюдава въ съ- 
седнитѣ части на Атлантическия океанъ. Би могло да се мисли, 
че испанскитѣ хидроложки работи не сж били достатъчно съ
вестно проведени и затова възъ основа на тѣхъ не може да 
се потвърди съществуването на споменатото течение. Въ сж- 
ность изглежда, че работата се състои въ следното^ тече
нията презъ Гибралтарския протокъ сж съ промѣнливъ интен- 
зитетъ, както това бѣ установено съ положителность отъ 
датската океаноложка мисия презъ 1908—1910 г. Възможно е 
испанскитѣ изучвания да сж били направени по времето, ко- 
гато придънното течение е било най-слабо и невъзможно да 
бжде уловено отъ инструментитѣ, сж които сж разполагали 
испанцитѣ.

Нахълталото презъ Гибралтарския протокъ поради спо· 
менатитѣ причини морско течение въ Срѣдиземно море про
дължава своя ходъ покрай северния брѣгъ на Африка чакъ 
до най-соления кжтъ на това море — чакъ до брѣговетѣ на 
Египетъ. Отбито отъ най-южнитѣ брѣгове на Палестина въ 
северна посока, това течение мие брѣговетѣ на Северна Па
лестина и Сирия. Като достигне до Искендерунския заливъ 
това течение отново се отбива, сега вече въ западна посока, 
мие южнитѣ брѣгове на Мала Азия, пробива си пжть презъ 
Додеканеза и навлиза въ Бѣлото море, като продължава все 
покрай малоазийския брѣгъ. Като стигне до Дарданелитѣ при
бира въ себе си повръхното течение, което идва отъ Мраморно 
море презъ този протокъ, следъ това се отправя покрай север- 
нитѣ брѣгове на Бѣло море къмъ западъ. Следъ това покрай за- 
паднитѣ бѣгове на същото море въ южна посока, като най- 
после въ Критското море въ неговата западна часть се раз
двоява. Източниятъ клонъ извършва едно кръгово движение 
въ това море и изчезва въ него, а западниятъ клонъ се из
мъква между островитѣ Критъ и Китера и като заобикаля носъ 
Матапанъ се отправя на северъ покрай източнитѣ брѣгове на 
гюнийско море. Отъ тукъ същото течение се промъква презъ 
дълбокия и достатъчно широкъ Отрантски протокъ въ Адрия- 
тическо море, кждето върви въ северозападна посока покрай 
далматинския брѣгъ. Като стигне въ най-северозападния жгълъ 
на това море течението, за което е дума, се раздвоява, като 
единиятъ клонъ завиви кржговидно и изчезва, а другиятъ 
се отправя въ югоизточна посока покрай брѣговетѣ на Италия. 
Като достигне въ Йонийско море това течение се разстила на

Sonderband der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, '1928, 
стр- 522.
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широко и неговитѣ води се подхващатъ отъ западъ-източното 
течение покрай африканския брѣгъ.

Въ западния басейнъ на Срѣдиземно море освенъ споме
натото вече голѣмо течение покрай африканския брѣгъ се на
блюдава и едно, което тръгва отъ Тиренско море и покрай 
брѣга на Ривиерата се отправя на западъ, следъ това покрай 
испанския брѣгъ — къмъ югозападъ, като се слива най-после 
съ течението покрай африканския брѣгъ.1

1 А. Г ο λ έ μ η, Συμβολή εις τήν μελέτην τής κυκλοφορίας τών ύδάτων 
έν τή Μεοογειφ καί είδικώτερον έν ταϊς έλληνικαϊς θαλάσσαις in Δελτίον τή5 
Ελληνικής θελασσογραφικής "Επιτροπής. "Ετος 16 ον Άριθ·. 1936.

Отъ изложеното е ясно, че морскитѣ течения въ Срѣ
диземно море образуватъ единъ голѣмъ кржгъ, чиято форма 
е обусловена отъ брѣговитѣ очертания на морето,

Въ Черно море морскитѣ течения образуватъ два кржга, 
въ които водата се движи въ посока обратна на часовата 
стрелка. Единиятъ кржгъ заема източната половина на басейна, 
другиятъ кржгъ — западната. Само покрай кримския брѣгъ 
става преливане на вода отъ източния въ западния кржгъ. 
Западниятъ кржгъ, известенъ покрай българския брѣгъ съ 
името Дяволско течение, отъ своя страна излива часть отъ 
водата си по повръхностьта на Босфора въ Мраморно море. 
Отъ последното пъкъ се образува едно повръхно течение 
презъ Дарданелитѣ къмъ Бѣло море. То вече бѣ споменато 
малко по-горе. Каза се, че се подхваща отъ течението, което 
иде отъ западнитѣ малоазийски брѣгове. Като се смѣси съ 
това течение, образува се една по-малко солена и по-студена 
водна маса, която изпълва следъ това най-севернитѣ дѣлове 
на Бѣло море. Тъкмо тукъ трѣбва да се търси обяснението 
на малката соленость и сравнително низката температура на 
водата на тази часть отъ това море.

За компенсиране на това повръхно течение отъ Черно 
море презъ Мраморно море къмъ Бѣло море се образува подъ 
него въ обратна посока друго компенсационно течение, което 
се промъква по дъното на проливитѣ и довлича въ басейна на 
Черно море тѣзи топли и солени водни маси, за които вече 
бѣше дума, когато обяснявахъ вертикалното разпредѣление на 
температурата и соленостьта въ Черно море.

Всички тѣзи морски течения въ Срѣдиземно море сж съ 
много важни климатически, морфоложки, а сжщо така и антро- 
погеографски последици, които ще бждатъ изтъкнати на съот- 
ветнитѣ мѣста.

в) Приливи и отливи. — Поради относително не много 
голѣмия обемъ на Срѣдиземно море и ограниченитѣ размѣри 
на Гибралтарския протокъ, въ това море приливитѣ и отливи- 
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тѣ или съвсемъ липсватъ или пъкъ сж съ много ограничени 
размѣри тамъ, кждето ги има. Бързото замиране на атланти
ческата приливна вълна личи отъ обстоятелството, че прили- 
витѣ, които достигатъ 5 м. височина при Кадиксъ, сж. само 
3 м. високи при Малага и едва единъ метъръ при Алмерия. 
Въ самото Срѣдиземно море най-високи приливи се наблюда- 
ватъ тамъ, кждето има обширни плиткости, широко отворени 
къмъ морето. Такъвъ е случаятъ съ малкия Сиртски заливъ, 
въ който при островъ Джерба височината на приливната вълна 
достига до 1’88 м. При островъ Корфу приливната вълна е 
висока само 6 сантиметра, на северъ въ Адриатическо море 
тя обаче се засилва и при Пола въ най-плиткия северозапа- 
денъ жгълъ на това море достига до 1'4 м.

Известна възможность да се развиятъ приливо-отливни 
вълни има и въ Левантийско море. Въ пристанището на Алек- 
сандрета максималната амплитуда на проливо-отливната вълна 
е 56 см., въ Триполи, въ Сирия — 60 см.1.

1 M. J. Voimat, Mission liydrographique de Syrie (1920—1921), in 
Annales liydrographiques, 3-e serie, volume de 1925—4926, Paris, 1926, стр. 
125 и 132.

2 D. Egin itis, Le probleme de la maree de l’Euripe, въ Annales de 
l’Observatoire National d’Athenes, t. XI, 1930.

По много интересенъ начинъ се проявяватъ приливо- 
отливнитѣ вълни въ Евбейския протокъ между островъ Евбея 
и Срѣдна Гърция. Този протокъ при градъ Халкисъ се стѣс- 
нява до 20 метра. На това мѣсто се явяватъ редовно и въ 
опредѣлено време течения съ скоростьта на планинска рѣка, 
течения, които прѣчатъ на корабоплаването и поради това сж 
били известни още на старитѣ гърци съ името Еврипово те
чение. Покойниятъ голѣмъ гръцки геофизикъ Димитъръ Еги- 
нитисъ даде, следъ много спорове, едно доста приемливо 
обяснение: на това мѣсто става неедновременно достигане на 
приливнитѣ вълни, поради което се явява голѣмо различие въ 
нивото на водата отъ дветѣ страни на канала, отъ което 
следва и появяването на силно течение за изравняване на това 
различие. То е още по-силно, когато къмъ въздействието на 
приливитѣ се прибави и въздействието на барометричнитѣ 
различия.1 2

Отъ всичко казано за физическитѣ свойства, химическия 
съставъ и движенията на водната маса, която ни занимава, е 
ясно, че сжщинското Срѣдиземно море сжществено се отли
чава отъ придаденитѣ нему морета, отъ Адриатическото, а 
особено отъ Мраморното и най-много отъ Черното и Азовско 
море, поради което по-нататъкъ азъ нѣма да ги смѣтамъ за 
части отъ Срѣдиземно море.
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II. Климатътъ на Срѣдиземноморскитѣ земи.

Следъ Срѣдиземното море, което несъмнено най-тѣсно 
свързва само по себе си всички Срѣдиземноморски земи въ 
едно цѣло, безспорно климатътъ на тѣзи земи се явява като 
най-ярка обща черта, при това много специфична, поради което 
се употрѣбява дори отъ мнозина за разграничаването на Срѣ
диземноморието отъ съседнитѣ голѣми географски единици, 
на първо мѣсто Срѣдна Европа отъ северъ и Сахара отъ югъ, 
както и Сирийско-Арабската^ пустиня отъ югъ. Опредѣлянето 
на границитѣ на една толкова голѣма географска область само 
съ помощьта на единъ белегъ може да се види, отъ методична 
гледна точка, неправилно, то обаче ще бжде оправдано като 
се види голѣмото отражение, което климатътъ на Срѣдизем
номорскитѣ земи има върху всички физикогеографски и антро- 
погеографски отношения, които допринасятъ за окончателното 
очертаване на тѣзи земи като нѣщо цѣлостно. Поради това на 
климата ще бжде обърнато особено внимание, като при това 
ще ни интересуватъ не толкова данни за отдѣлни мѣста, 
колкото неговитѣ характерни черти, както и промѣнитѣ, които 
този вториченъ климатиченъ типъ търпи въ съседство въ други 
основни климатични типове.

Преди да пристжпя конкретно къмъ въпроса, който ще 
ни занимава, дължа да обясня съ нѣколко думи какво разби- 
рамъ подъ думитѣ „първиченъ“ и „вториченъ“ климати
ченъ типъ.

Първични би трѣбвало да наричаме тѣзи климатични ти
пове, които се явяватъ като резултатъ на единъ и то по
стоянно действуващъ факторъ, който да обуславя едно отно
сително постоянство въ годишния ходъ на отдѣлнитѣ клима
тични елементи. Като такива първични климати могатъ да бж
датъ посочени: 1. екваториялниятъ климатиченъ типъ, обусло- 
венъ отъ постоянния барометриченъ минимумъ надъ еквато- 
риялнитѣ земи; 2. тропичниятъ пустиненъ климатъ, обусловенъ 
отъ постоянния барометриченъ максимумъ надъ земитѣ около 
30 паралелъ. 3. Умѣрениятъ климатиченъ типъ, обусловенъ 
отъ циклонитѣ въ зоната на западнитѣ вѣтрове и 4. Поляренъ 
климатиченъ типъ, обусловенъ отъ студената въздушна ка- 
лота, която постоянно стои надъ полярнитѣ области. Както 
споменатитѣ барометрични минимуми и максимуми, така и зо
ната на западнитѣ вѣтрове, въ която се проявяватъ циклони
тѣ, а сжщо така и голѣмината на студената полярна въздуш
на калота сж прѣко или косвено обусловени отъ слънчевото 
огрѣване, следователно отъ слънцето, което промѣня, въ те
чение на годината, своето положение спрямо земята. Поради 
това и споменатитѣ климатични типове мигриратъ въ течение 
на годината и то шесть месеца къмъ северъ и шесть месеца 
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въ обратна посока. Теоретически тази миграция трѣбва да се 
извършва въ строго опредѣлени граници, които щѣха да бж
датъ много широки — цѣли 47 градуса отъ меридиана, около 
5200 километра — ако върху земята владѣеше соларенъ, слън- 
чевъ климатъ и всички споменати голѣми фактори бѣха по- 
лесно подвижни. Въ сжщность тази миграция обхваща една 
ивица отъ около 2000 клм. въ южна посока и една ивица отъ 
сжщо така около 2000 клм. въ северна посока, така че мигра
цията на първичнитѣ климати си извършва въ една ивица, 
която е равна на 4000 клм. плюсъ сжщинския обсегъ на-съот
ветния първиченъ климатъ по време на равноденствията.

Отъ казаното за първичнитѣ климати и тѣхния обсегъ е 
явно, че нѣкои земи само презъ известна часть отъ годината 
спадатъ въ обсега на даденъ първиченъ климатиченъ типъ, а 
презъ останалото време на годината спадатъ въ обсега на съ
седния първиченъ климатиченъ типъ. Въ такива области, сле
дователно, се наблюдава въ течение на годината редовно смѣ- 
на на два климата, които, заедно взети поради постоянството, 
съ което се явяватъ, могатъ да бждатъ разглеждани като са- 
мостоятеленъ, обаче вториченъ климатиченъ типъ, комби- 
ниранъ отъ два съседни първични климата. Такива вторични, 
комбинирани климатични типове има има въ С/Жщность само по 
два отъ дветѣ стани на екватора: 1. Саванниятъ климатиченъ 
типъ, нареченъ така по фитогеографската асоцияция, която от
говаря на него; той се явява като комбинация на екваториал
ния съ пустинния климатъ, които се редуватъ, като еквато- 
риалниятъ владѣе презъ лѣтото, а пустинниятъ презъ зимата; 
2. Срѣдиземноморскиятъ климатиченъ типъ, нареченъ така по
неже владѣе въ земитѣ около Срѣдиземно море, но сжщо така 
и въ всички други земи, които иматъ сжщата- географска ши
рина и сж разположени на западнитѣ брѣгове на континен- 
титѣ; поради явяването на този климитиченъ типъ на много 
мѣста, има предложения да се нарича съ по-общото име „ете- 
зиански“; име, което не си проби пжть въ географската и кли- 
матоложка литература, което впрочемъ не е голѣма беда. Този 
климатиченъ типъ се явява като комбинация на пустинния кли
матъ съ умѣрения климатъ на циклонитѣ; тѣзи два климата 
се редуватъ, като пустинниятъ владѣе презъ лѣтото, а цикло- 
налниятъ — презъ зимата. Въ Срѣдиземноморието се смѣнява 
термодинамична циркулация презъ лѣтото съ макротурбулентни 
течения презъ зимата.

Заслужава да се изтъкне обстоятелството, че и въ двата 
тѣзи комбинирани, вторични климатични типове влиза като съ
ставна часть пустинниятъ климатъ, съ тази единствена раз
лика, че въ саванната климатична зона последниятъ владѣе 
презъ зимата а въ срѣдиземноморската климатична область — 
презъ' лѣтото. Това подобие въ съставнитѣ части се отразява 
и въ въздействието на двата климата върху извѣтрителнитѣ 
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процеси и растителнитѣ асоциации, които сж твърде подобни, 
а въ случаитѣ, когато температуритѣ сж равни, — съвсемъ 
подобни. Наистина, днесъ никжде не се наблюдаватъ еднакви 
температурни отношения въ области, които да принадлежатъ 
едни на саванната, други на срѣдиземноморската климатична 
область. Затова и иѣма да намѣримъ никжде въ Срѣдиземно- 
морието извѣтрителни форми и растителни асоциации, които 
да сж напълно подобни на сцваннитѣ; въ фосиленъ видъ обаче 
въ Срѣдиземноморскитѣ земи се намиратъ както извѣтрителни 
продукти, така и растителни останки, които приличатъ на са- 
ваннитѣ' видове и които се явяватъ като свидетелство за това, 
че презъ минали геоложки времена — за тѣхъ по-нататъкъ ще 
стане дума по-подробно — много части отъ Срѣдиземномо- 
рието сж имали температурни отношения подобни на днешнитѣ 
температурни отношения въ саванната климатична область1. 
Всичко това показва ясно, че въ бждеще ще трѣбва да се 
обърне по-голѣмо внимание на изтъкнатото срѣдство между 
срѣдиземноморския и саванния климатъ.

1 Вж. D. Jaranoff, Etudes de geologiedynamique au Maroc, dans les 
confins algero-marocains et en Afrique Occidentale franfaise, in Revue de geogr. 
pbys· et geol· dyn., vol. X, fasc. 2, стр. 131—141.

Изтъкнатото обстоятелство, че срѣдиземноморскиятъ кли- 
матиченъ типъ се явява като комбинация на два други пър
вични, основни климатични типове, трѣбва да ни наведе освенъ 
на посоченото подобие още и на мисъльта, че когато има 
комбинация, дори и само и отъ два елемента, възможно 
е тѣ да се явяватъ въ различно процентно отношение. 
Точно така е и въ обсега на срѣдиземноморския климатъ, 
който само въ една много тѣсна ивица, която математи
чески дори е само една линия, представя една равномѣрна ком
бинация отъ циклоналенъ и пустиненъ климатъ. Отъ тази 
ивица на северъ циклоналниятъ климатъ преобладава процент
но все повече и повече, докато обратно на югъ преобладава 
все повече и повече пустинниятъ климатъ. Ако раздѣлимъ цѣ- 
лата срѣдиземноморска климатична ивица, широка около 2000 
км. (тази цифра е въ връзка съ спомената миграция на цикло- 
налната область къмъ югъ и на пустинната область къмъ се
веръ, въ размѣръ, както видѣхме, около 2000 км.) на 12 ивици, 
които ще бждатъ широки около 165—170 кл„ най-северната 
ще има 11 месеца съ циклоналенъ климатъ и единъ съ пусти
ненъ климатъ; втората ивица— респективно 10 и 2, следната 
— 9 и 3 и така нататъкъ къмъ югъ, като най-южната ивица 
ше има само единъ месецъ съ циклоналенъ климатъ и 11 ме
сеца съ пустиненъ климатъ. Тъкмо това голѣмо различие въ 
процентуалното участие на двата основни климатични типа въ 
въ климата на Срѣдиземноморскитѣ земи показва, че ще трѣ
бва да очакваме голѣми различия вжтре въ самия обсегъ на 
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този климатиченъ типъ. И като знаемъ, че обсегътъ на пу
стинния климатъ се отличава съ бездъждие, а обсегътъ на 
циклонитѣ — съ валежи, ние веднага можемъ a priori да раз- 
беремъ въ какво ще се състоятъ различията вжтре въ самата 
срѣдиземноморска климатична область: най-северната ивица 
нѣма да има нито единъ месецъ съ пълна засуха, поради което 
можемъ да я смѣтнемъ за преходна къмъ срѣдноевропейския 
климатъ; втората ивица отъ северъ къмъ югъ ще се отличава съ 
повече отъ единъ месецъ и по-малко отъ два месеца засуха; 
третата ивица — повечето отъ 2 месеца и по-малко отъ Зш 
така нататъкъ, като най-южната ивица ще има повече отъ 11 
месеца засуха, поради което сжщо така можемъ да я прие- 
мемъ за преходна къмъ пустинната область, която се харак
теризира съ относително пълно бездъждие, ако не се смѣтатъ 
дъждоветѣ въ връзка съ случайни, блуждаещи циклони, които 
предизвикватъ непериодични валежи. Следователно срѣдиземно- 
морската климатична область обхваща една зона, широка около 
1650 до 1700 клм., около 15 градуса отъ меридиана, прибли
зително между 30 и 45 паралелни кржгове. Тази теоретическа 
северна и южна климатична граница на областьта, която ни 
занимава, се отклонява на мѣста доста отъ действителната 
подъ влияние на хоризонталното и вертикално разчлененение 
на Срѣдиземноморскитѣ земи, както това ще проличи при по
дробното разглеждане на границитѣ на срѣдиземноморския кли
матиченъ типъ.

Отъ казаното е явно, че като най-характерна черта на 
срѣдиземноморския климатъ може да бжде изтъкнато годиш
ното разпредѣление на валежитѣ, явяването на най-малко едно
месечна засуха презъ лѣтото и наличностьта на най-малко 
единъ дъждовенъ месецъ презъ зимата, къмъ който белегъ се 
прибавятъ нѣкои характерни температурни белези: най-студе- 
ниятъ месецъ нѣма срѣдна температура подъ 0°, а най-то- 
плиятъ месецъ е почти винаги съ температура надъ 20°. Го- 
дишниятъ ходъ на барометричното налѣгане показва харак
терното за маритимнитѣ климати зимно понижаване къмъ 
минимумъ.

Теоритично тѣзи условия, които обуславятъ появяването 
на срѣдиземноморския вториченъ климатиченъ типъ, сжщест- 
вуватъ навсѣкжде между 30-я и 45-я паралелъ, както въ юж
ното, така и въ северното полукълбо. Ето защо, ако по земя
та владѣеше соларенъ климатъ, всички земи между посочени- 
тѣ успоредни кржгове щѣха да иматъ срѣдиземноморски кли
матъ. Въ действителность този климатиченъ типъ се срѣща 
много по-рѣдко и е винаги, съ изключение на сжщинскитѣ 
срѣдиземноморски земи, привързанъ само къмъ западнитѣ брѣ
гове на континентитѣ. Така е въ Америка, кждето земитѣ, съ 
климатъ подобенъ на срѣдиземноморския, обхващатъ само край- 
брѣжната ивица на Калифорния отъ 28 до 42 паралелъ и край- 
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брѣжната ивица на Чили въ Южна Америка между 27 и 40 
паралелъ. По-навжтре въ сушата на сжщата географска ширина 
се намиратъ сжщински пустини обусловени не толкова отъ 
тѣхното положение спрямо екватора, както е случаятъ съ тро- 
пическитѣ пустини, колкото поради плътнитѣ планински пре
гради, които ги отдѣлятъ отъ единствения източникъ на влага 
— Великия океанъ. Наистина, на сжщия континентъ отъ из- 
токъ, отъ къмъ Атлантическия океанъ, земитѣ на сжщата гео
графска ширина сж. широко отворени къмъ океана, тѣ, обаче, 
не сж. подъ влиянието на циклоналната область, защото цик- 
лонитѣ, които се движатъ къмъ западъ, не достигатъ до тукъ, 
а сж подъ влиянието на вѣтрови системи, породени отъ хоризон
талното разчленение на сушата и морето: вѣтрови системи, които 
сж твърде подобни на монсуннитѣ въ Азия. Веднага въ връзка 
съ това може да се забележи, че тъкмо по сжщитѣ причини 
и въ Източна и Южна Азия, макаръ да има области, които да 
се намиратъ на сжщата географска ширина, както Срѣдизем
номорието, никжде не намираме характернитѣ белези на срѣ- 
диземноморския климатъ. Въ тѣзи земи монсунитѣ С/Ж обър
нали всичко наопаки: валежитѣ вмѣсто презъ зимата се изли- 
ватъ презъ лѣтото, като при това въ нѣкои случаи сж тол
кова изобилни, че предизвикватъ температуренъ минимумъ 
тъкмо въ момента, когато слънчевитѣ лжчи падатъ почти от
весно надъ съответнитѣ земи, както е случаятъ въ Индия и 
Юженъ и Срѣденъ Китай и Япония.

Въ Южна Африка наблюдаваме точно сжщия случай: 
земитѣ около града Кейптуанъ, на западния брѣгъ на Африка, 
на географска ширина на Срѣдиземноморието, притежаватъ 
всички белези, характерни за срѣдиземноморския климатъ. 
Малко по-навжтре тѣзи черти се видоизмѣнятъ вече значител
но, пакъ поради препрѣката, която се поставя на циклонитѣ, 
които идватъ отъ западъ, отъ високитѣ плата на областьта; 
а още по-нататъкъ при брѣга на Индийския океанъ царятъ пакъ 
условия, подобни на монсуннитѣ, условия, които сж тъкмо обратни 
на тѣзи, които имаме въ Срѣдиземноморието, що се отнася до 
разпредѣлението на валежитѣ. Ако отидемъ въ Австралия ще 
намѣримъ климатични отношения, твърде подобни на тѣзи въ 
Южна Африка: при западния брѣгъ, на Индийския океанъ, око
ло града Пертъ, сиречъ на сжщата географска ширина, на как- 
вато се намиратъ Срѣдиземноморекитѣ земи, се наблюдаватъ 
климатични отношения, твърде подобни на тѣзи, които имаме 
въ Срѣдиземноморието. По-навжтре вече положението се про- 
мѣня съвършенно, като става това, което видѣхме въ Аме
рика и Азия.

При това положение изглежда на пръвъ погледъ като- 
че-ли Срѣдиземноморието прави изключение, защото тукъ срѣ- 
диземноморскитѣ климатични отношения се намиратъ непромѣ- 
нени, невидоизмѣнени, дълбоко въ сушата, далеко отъ океана, 
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чакъ въ Сирия и Палестина, та дори още по на изтокъ, въ 
подножието на Кавказъ, въ легендарната Колхида, прочута 
между старитѣ гърци съ златното си руно, символъ на богат
ство, главниятъ източникъ за което билъ и е и днесъ между 
другото и срѣдиземноморскиятъ климатъ на тази земя. Ако 
потърсимъ причинитѣ за явяването на това „изключение“ лесно 
ще дойдемъ до убеждението, че то се дължи на присътстви- 
ето на Срѣдиземното море, което се явява като най-благопри- 
ятенъ пъть за безпрепятствено движение на циклонитѣ-ютъ 
Атлантическия океанъ къмъ изтокъ, къмъ вътрешностьта. Това 
движение става, както вече знаемъ, презъ зимата, когато и 
безъ това надъ голѣма часть отъ Срѣдиземно море, а особено 
надъ Генуезкия заливъ, се образува барометриченъ минимумъ, 
лесно обяснимъ съ туй, че по това време морето е много по- 
топло отъ околната суша. Тѣзи локални стациониращи ци
клони улесняватъ извънредно много движението на мигриращи- 
тѣ циклони, като същевременно ги отклоняватъ отъ пътя имъ 
и ги насочватъ точно по морето. Следователно, докато север
ната и южната граница на срѣдиземноморската климатична об
ласть е обусловена отъ географската ширина и до известна 
степень, както ще видимъ, отъ вертикалното разчленение на 
Срѣдиземноморскитѣ зами, западната и особено източната гра
ница е обусловена изключително отъ присътствието на Срѣ
диземно море на днешното му мѣсто. Следователно Срѣ
диземното море чрезъ своята необятна водна маса в л ия е 
не само върху отдѣлнитѣ климатични елементи, 
като ги разнообразява съответно на съществуващи по повръх
ностьта на тази водна маса разнообразия, но и върху гео
графското разпространение на срѣдиземноморс- 
кия вториченъ климатиченъ типъ, поради което той 
съ право може да носи това име.

Отъ всичко казано до тукъ следва, че появяването на 
така ясно отдѣлящата се отъ околнитѣ земи Срѣдиземно- 
морска область се дължи на обстоятелството, че тъкмо на 
нейно мѣсто се разполагатъ съвмѣстно алпийскиятъ орогенъ, 
Срѣдиземното море и теоретическата зона съ вториченъ кли
матиченъ типъ, резултатъ отъ комбинираното на циклоналния 
и пустинния първиченъ климатиченъ типъ. При това, докато 
алпийскиятъ орогенъ и Срѣдиземното море съ генетично свър
зани, истински случайно е съвпадането на това море съ каза
ната теоретична зона, реалнитѣ граници на която, обаче, съ 
обусловени отъ разпространението на това море.

За този твърде своеобразенъ климатиченъ типъ съ за
почнали да се интересуватъ още отъ времето, когато се по
стави началото на модерната климатология. Първоначално кли
матътъ на Срѣдиземноморскитѣ земи е билъ характеризиранъ 
като „субтропиченъ“ и едва отъ 1879 г., отъ когато датира 
трудътъ на Теобалдъ Фишеръ върху „Срѣдиземноморския кли- 
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матъ“, започва употрѣбяването на това много подходящо име.1 
Отъ това време започва и публикуването на редица студии, 
които засѣгатъ предимно отдѣлни климатични елементи, до- 
като общитѣ белези на този климатиченъ типъ сж. били обектъ 
на изучване повече отъ страна на специалисти отъ други кло
нове на науката, 'които иматъ допирни точки сж климатоло- 
гията, какъвто е случаятъ съ фотогеографитѣ и почвоведитѣ. 
Следъ разширяването на метеорологичнитѣ наблюдения напо- 
следъкъ въ цѣла Северна Африка, въ Сирия и Палестина, 
може да се каже, че даннитѣ, необходими за едно по-основно 
изучване на срѣдиземноморския климатъ, сж на лице, остава 
тѣ да бждатъ подложени на една цѣлостна преработка, нѣщо, 
къмъ което и до днесъ не е пристжпено, между другото и 
поради хетерогенностьта на даннитѣ, съ които се разполага. 
Откжслечнитѣ данни, които ще давамъ по-нататъкъ, не сж хо
могенни, но това не е голѣма беда, защото нѣматъ за цель 
да даватъ точни данни за опредѣлени мѣста, а само общи све
дения за по-обширни области.

1 Името „субтропиченъ климатъ“ продължава да се употрѣбява тукъ 
таме и до день днешенъ като анахронизъмъ, който трѣбва да се избѣгва, 
защото е истинска безсмислица. Преди всичко името „тропиченъ климатъ” е 
много неопредѣлено и изхвърлено отъ климатоложката литература, поради 
което и терминътъ „субтропиченъ“ трѣбва да падне.

Следъ тѣзи твърде общи бележки върху срѣдиземно
морския климатиченъ типъ и хода на неговото изучване следва 
да бждатъ дадени по-конкретни сведения за отдѣлнитѣ негови 
елементи и специално за тѣхнитѣ вариации въ течение на го
дината и въ пространството, съ огледъ да бждатъ установени 
локалнитѣ различия. Тѣ ще послужатъ за климатично райони
ране на Срѣдиземноморскитѣ земи, а чрезъ това ще се допри
несе много и за установяване на детайлни географски подѣ- 
ления, за установяването на второстепенни географски области 
въ земитѣ, които сж обектъ на тази студия.

Температурни отношения въ Срѣдиземноморскитѣ зе
ми. — Тѣзи отношения зависятъ по общо правило отъ по- 
южното или по-северно положение на съответния кжтъ отъ 
Срѣдиземноморскитѣ земи, но покрай това отъ особено голѣмо 
значение се явява и хоризонталното и вертикално разчленение 
на областьта, даже и когато е въпросъ не за реалнитѣ, а за 
редуциранитѣ къмъ морското ниво температури. Това ще про
личи отъ следния кратъкъ прегледъ на температурнитѣ отно
шения въ отдѣлнитѣ срѣдиземноморски области.

1. Въ Иберийския полуостровъ сжществува чув
ствителна разлика между западното крайбрѣжие, което се мие 
отъ Атлантическия океанъ, отъ една страна, вжтрешностьта, 
отъ друга страна, и южнитѣ и източни дѣлове отъ трета 
страна.
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Португалското крайбрѣжие се отличава съ относително 
низка срѣдна годишна температура, която показва извънредно 
малко различие между севернитѣ и южнитѣ станции1; още 
по-забележителна е много малката годишна амплитуда на тем
пературата: едва 10. Въ Португалия този, който идва презъ 
лѣтото отъ Срѣдна Европа, се чувствува не особено приятно 
и може лесно да настине; едно посещение презъ зимата би ни 
накарало да смѣтаме, че се намираме въ страната на вѣчната 
пролѣть. Този характеръ на температурнитѣ отношения се-д^лжи 
изключително на Атлантическия океанъ. Излишно е да се из
тъква, че голѣмитѣ водни маси, поради голѣмия топлиненъ ка- 
пацитетъ на водата, се явяватъ като голѣми кондензатори на 
топлина, събрана презъ лѣтото, и която тѣ изпускатъ посте
пенно презъ зимата. Презъ лѣтото по цѣлото португалско 
крайбрѣжие минава единъ клонъ отъ Голфщрома ■— течението 
Ренелъ. Тъй като неговата температура е по-висока отъ тем
пературата на крайбрѣжието, това течение подобрява и регу
лира термичнитѣ отношения въ по-голѣма часть отъ португал
ската територия, когато преобладаватъ западни вѣтрове. Но 
презъ зимата това течение достига до брѣга само на югъ 
отъ четиридесетия паралелъ, на югъ отъ устието на рѣката 
Мондехо, докато земитѣ, разположени на северъ отъ това 
мѣсто, се намиратъ подъ влиянието на едни изстудени, малки 
течения, което идватъ отъ Гаскония и Ирландия2.

По годишната амплитуда на температурата на Порту
галия прилича една единствена страна въ Европа — Ирлан
дия, която сжшо така се мие изцѣло отъ Атлантическия 
океанъ. И тукъ той е виновникътъ за малката амплитуда, но 
тя въ този случай се дължи направо на Голфщрома. Ясно е 
едно, че и въ единия и въ другия случай най-характерната 
особеность на температурнитѣ отношения се дължи на тече
нията въ Атлантическии океанъ, на океана изобщо. На него 
се дължи и обстоятелството, че температурниять максимумъ 
се случва презъ августъ, настжпва съ известно закъснение. 
Въпрѣки това климатътъ на Португалия, както ще видимъ по- 
нататъкъ, трѣбва да бжде причисленъ къмъ срѣдиземномор- 
ския климатиченъ типъ, защото притежава другитѣ отличителни 
белези на този типъ.

2 Jose de Oliveira Bol ео, Aspects climateriques du Portugal, 
in C. R. Congr. Intern. Amsterdam, t. II, Amsterdam, 1938, стр. 281.

Вжтрешнитѣ части на Испания, известни съ името Ме-

1 Срѣдна срѣдна срѣдна срѣдна срѣдна
януар. авг. год. мах. min

Коруня 9.2 18.0 13.6 30.3 — 1.3
Порто 9.3 20.7 14.8 34.2 - 0.3
Лисабонъ 10.2 21.7 15.5 35.4 2.9
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зета, иматъ почти сжщата срѣдна годишна температура, както 
португалския брѣгъ, тѣ се отличаватъ обаче рѣзко отъ тѣхъ 
по много по-голѣмата годишна амплитуда.1 Последната се 
дължи несъмнено на обстоятелството, че вжтрешнитѣ части 
на Иберийския полуостровъ сж отдѣлени отъ Срѣдиземно 
море и Атлантическия океанъ съ планински прегради, които 
вървятъ почти успоредно съ брѣговетѣ и прѣчатъ на голѣ- 
митѣ водни маси да укажатъ своето смекчаващо въздействие. 
Презъ лѣтото тази равна висока земя се нагрѣва извънредно 
силно, между другото и поради това, че е съвсемъ оголена. 
Презъ зимата снѣжната покривка е почти непрекъсната и до
ста дебела, поради което изстиването на лежащия надъ нея 
въздухъ е много интензивно и зимно време наставатъ понѣ- 
кога много низки температури. Голѣмиятъ и съ закръглени 
контури Иберийски полуостровъ действува въ случая като 
единъ малъкъ континентъ, който създава типиченъ континен- 
таленъ климатъ почти въ съседство съ океана и Срѣдизем
но море и ограничава влиянието особено на това последното 
море само въ една доста тѣсна прибрѣжна ивица.

1 Мадридъ има 4.5° срѣдна януарска, 24.7° юлска, 13·6Ο срѣдна го- 
диша температура, при 39.8 ср. мах. и — 7'6 срѣденъ min. Близу 20° ампли
туда при 40° геогр. ширина !

Истор.-фил. годишникъ — 4

Въ Каталония тази прибрѣжна ивица е съвсемъ тѣсна, 
по-широка е тя въ южния край на Полуострова, въ Андалу- 
зия, и то може-би благодарение на това, че тази низина, най- 
богатата часть въ Испания, е широко отворена на югъ къмъ 
морето и океана. Подъ тѣхно влияние тѣзи земи се радватъ 
на топла зима, като при това и лѣтото е също така много 
топло, особено въ сравнение съ португалския брѣгъ. Обърнати- 
тѣ къмъ Срѣдиземно море части отъ Иберийския полуостровъ 
иматъ най-висока срѣдна годишна температура, въ сравнение 
съ другитѣ земи на този полуостровъ, като при това и го
дишната амплитуда не е толкова голѣма, както въ вжтреш- 
ностьта. Следнитѣ данни илюстриратъ казаното:

Температура:

Малага
Картагена

януарий
12.3
10.5

августъ
26.1
24.4

срѣдно 
годишно 

18.6 
17.0

Забележително е подобието съ португалското крайбрѣ- 
жие и по отношение на закъсняването на температурния мак-
симумъ.

2. Срѣдиземноморска Франция прилича, по от
ношение на температурата, извънредно много на срѣдиземно- 
мрскитѣ брѣгове на Испания: висока срѣдна годишна темпера
тура, топла зима, горѣщо лѣто и поради това все пакъ доста 

14
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голѣма годишна амплитуда на температурата, амплитуда, която 
все пакъ не е въ такъвъ размѣръ, че да може да става дума 
за континенталность на климата.1 Тъкмо поради високата зимна 
температура източната часть на французкия срѣдиземно
морски брѣгъ е осѣяна съ курортни мѣста съ свѣтовна 
слава: тукъ е французката Ривиера или Riviera di Ponente» 
западна Ривиера, както казватъ италианцитѣ, за да я отли’ 
чатъ отъ Италианската Ривиера или Riviera di Levante, източна 
Ривиера, която притежава абсолютно сжщия климатъ и спе
циално сжщитѣ температурни отношения. Не е излишно ‘де се 
отбележи, че що се отнася специално до срѣдната и източната 
часть на французкия срѣдиземноморски брѣгъ, лѣтната темпе
ратура се повишава доста, въпрѣки близостьта на морето, по
ради наличностьта на голѣми варовикови терени, почти лишени 
отъ растителность или покрити съ гариги, които не ги пред- 
пазватъ отъ напичане, което се предава на въздуха и прави 
последния почти невъзможенъ за дишане презъ деня.

1 Температура: 
юлий срѣдна година 
22.2 14.1
21.9 13.5

3. Италия, подобно на Иберийския полуостровъ, трѣбва 
да бжде подѣлена на нѣколко области, които се отличаватъ 
съ съвсемъ различни температурни отношения.

Южна Италия преди всичко поради своето южно поло
жение се отличава съ твърде висока срѣдна годишна темпе
ратура, която е много висока и презъ зимата —- температури 
подъ нулата тукъ сж голѣма рѣдкость — а презъ лѣтото до
стига цифри, които сж. неизвестни отъ никоя друга европейска 
земя: чувствува се обстоятелството, че тази часть отъ Ита
лия, заедно съ Сицилия, сж широко отворени къмъ Африка, 
отъ която ги дѣли само тѣсниятъ Сицилийски протокъ. Ха
рактерни сж въ това отношение следнитѣ данни:

Температура
януарий юлий ср. год. ср. шах. срѣдна min.

Неаполъ 8.2 24.4 15.8 33.4 — 0.7
Палермо 10.3 24.9 17.3 39.5 1.3
Особено забележителна е срѣдната максимална темпера

тура въ Палермо.
Западната часть на Срѣдна Италия при по-умѣрена срѣд

на годишна температура се ползува сжщо така съ топла зима, 
обаче лѣтото е съ низки температури, които обуславятъ и по- 
малка годишна амплитуда на температурата. СжщотО се от-

януарий
Марсилия 6.7
Ница 6.5

срѣдна шах срѣдна min
33'5 —6.1
32.7 —2.1

Голѣмата разлика въ срѣдната минимална температура между тѣзи 
два близко разположени града се обяснява съ това, че Ница е защитена 
отъ севернитѣ вѣтрове чрезъ морскитѣ Алпи. 
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нася и за източната часть на Срѣдна Италия, съ тази разлика, 
че тукъ всички температури сж. малко по-низки. Само въ нѣ
кои затворени високопланински котловини, поради настжпва- 
нето на инвересно състояние на температурата, се наблюда- 
ватъ по-голѣми годишни амплитуди.

Северна Италия, съ изключение на Лигурския брѣгъ, из- 
вестенъ съ името Италиянска Ривиера, за която се казаха вече 
нѣколко думи, може да бжде раздѣлена на две голѣми 
области: Ломбардската низина отъ една страна и една тѣсна 
подалпийска ивица отъ друга страна. Макаръ и съсед
ни, тѣзи две области основно се отличаватъ по температурнитѣ 
отношения, които владѣятъ въ тѣхъ; тия области създаватъ 
условия за появяване на температурна инверсия въ грандиозни 
размѣри, вследствие на която презъ зимата въ Ломбардската 
низина настжпватъ доста остри зими, докато презъ лѣтото 
температурата е доста висока. Поради това срѣдната го
дишна температура не е много по-низка, обаче годишната ам
плитуда е извънредно голѣма, съвсемъ неприсжща на морски 
земи, каквито сж по дефиниция Срѣдиземноморскитѣ земи; 
дори тъкмо поради това нѣкои географи сж склонни да отре- 
катъ срѣдиземноморския характеръ на Ломбардската низина; и 
ако въпрѣки това при грубото очертаване на границитѣ на 
Срѣдиземноморието нея я поставятъ въ него, то е защото зе- 
митѣ на северъ отъ тази низина, въ подножието на Алпитѣ, 
притежаватъ доста характерни за срѣдиземноморскитѣ земи 
качества, между другото и температурнитѣ отношения, при- 
сжщи на тѣзи земи. Зимната температура е доста висока и 
много рѣдко пада подъ 0°. Презъ лѣтото не наставатъ много 
голѣми горещини, поради което въ края на краищата се по
лучава умѣрена годишна амплитуда на температурата. Това 
личи отъ даннитѣ за Лугано и Локарно, два прочути курорта:

Температура
януарий ІОЛИЙ ср. год. ср. max. cp. min.

Локарно 2.0 21.9 11.8 29.5 —5.3
Лугано 1.3 21.5 11.4 32.6 —7.7
Милано 1.4 24.4 12.9 35.5 —7.7
4. Балканскиятъ полуостровъ показва, въ сравне

ние съ изброенитѣ до тукъ два полуострова, много по-голѣми раз
личия въ температурнитѣ отношения, което е въ тѣсна връзка 
съ неговия релефъ. Най-голѣма роля играятъ Стара-планина и 
Динарскитѣ планини. Последнитѣ отдѣлятъ плътно отъ трупа 
на Полуострова приморската область Далмация, която тъкмо 
поради това се отличава съ топла зима и сравнително топло 
лѣто. Презъ лѣтото за повдигането на температурата допри- 
насятъ голитѣ карстови планини, докато презъ зимата настжп- 
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ватъ понѣкога доста чувствителни студове, когато задухатъ 
вѣтроветѣ, които идватъ отъ северъ, успѣватъ да преодо- 
лѣятъ преградата на Динарскитѣ планини и се явятъ като 
студени вѣтрове, наричани съ името „бора“1.

1 Климатътъ на една далматинска станция — Хваръ, бѣ обектъ на 
една образцова студия отъ проф. П. В у j е в и h (О поднебљу Хвара, въ 
Гласник Географског друштва, св. 13, 14, 15 и 16). Отъ нея взимамъ за 
Хваръ седнитѣ данни, изчислени възъ основа на 60-годишни наблюдения 
(св. 13, стр. 126).

Срѣдна
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна

8-4» 8-9° 10-9° 14-1» 18 3° 22-1° 24’8° 24’4° 21-4° 17'5° 131» ΙΟΊθ 16‘4°
2 Вж. Ή. Μ αρ i ο’λ ο π o 6 λ o υ, Ή έπίδρασις των θ-αλασσίων ρευμάτων 

έπ1. τοδ κλίματος τής Ελλάδος, Υπομνήματα τοδ έ9·νικο3 άστεροςκοπεϊου Άθ-ηνδν, 
Σειρά II, Άρι9·. 2, έν Όήναις, 1936, стр. 13.

По на югъ въ Албания рѣзко се отличаватъ прибрѣж- 
ната часть, която има всички споменати качества на далма
тинското крайбрѣжие, безъ да има неговитѣ недостатъци (не 
духа нито бора, нито пъкъ ставатъ голѣми горещини презъ 
лѣтото), и вжтрешнитѣ дѣлове на Албания, които притежа- 
ватъ много отъ белезитѣ на континенталната часть на'Бал- 
канския полуостровъ, съ която тукъ нѣма да се занимаваме.

Южниятъ Балкански полуостровъ: Гърция, Приморска 
Македония, Бѣломорска Тракия и Югоизточна Тракия, наедно 
съ Западна Мала-Азия, могатъ да бждатъ разглеждани заедно, 
когато е въпросъ да бждатъ изтъкнати температурнитѣ отно
шения въ тѣхъ. Първото нѣщо, което бие на очи въ тази бѣ
ломорска область, както бихме могли да я наричаме, е косото 
положение на изотермитѣ, които представятъ срѣдната годиш
на температура. Тѣ вървятъ не отъ западъ къмъ изтокъ, както би 
трѣбвало да бжде, а отъ юго-западъ къмъ северо-изтокъ, така 
іцото на една и сжща географска ширина източнитѣ брѣгове 
на Бѣло море сж по-топли отъ западнитѣ, общо взето.Западна 
Мала-Азия е по-топла отъ Гърция. Това се дължи на морскитѣ 
течения въ Бѣлото море. Както знаемъ вече, въ източната 
часть на това море навлиза отъ югъ едно топло течение, което, 
като стигне до Дарданелитѣ, поема въ себе си студенитѣ 
водни маси, които идватъ презъ този протокъ отъ Черното 
море, поради което сжщото течение отъ тукъ нататъкъ се 
проявява като едно студено течение, което указва съответната 
въздействие на северния и западния брѣгъ на Бѣло море1 2. 
Всички земи, отворени непосрѣдствено, къмъ Бѣло море, както 
и земитѣ, които _ сж открити къмъ Йонийско море, се отли
чаватъ съ малка амплитуда на температурата, която се дължи 
на високитѣ земни температури, при доста чувствителни лѣтни 
температури.
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5. Мала-Азия е страната съ още по-голѣми контрасти 
въ температурнитѣ отношения. Спомената бѣ накратко Западна 
Мала-Азия, на която прилича извънредно много и Южна Мала- 
Азия, която има, разбира се, съответно на своето по-южно 
положение и по-висока срѣдна годишна температура, при доста 
малка годишна амплитуда на температурата. Съ малка ампли
туда се отличаватъ и севернитѣ брѣгове на Мала-Азия, осо

бено по-източнитѣ, около Трапезундъ. Тукъ тази малка ампли
туда се дължи главно на по-високата зимна температура, до- 
като лѣтната е доста умѣрена, което е въ връзка преди всичко 
съ това, че тѣзи мѣста сж вече доста на северъ.

Съвсемъ друго е положението въ вжтрешностьта на този 
-голѣмъ и затворенъ полуостровъ. Безлеснитѣ и доста равнинни 
високи земи презъ лѣтото се загрѣватъ дори повече, отколко- 
то Южна Мала-Азия, презъ зимата обаче настжпватъ голѣми 
студове, поради което срѣдната годишна температура не е 
много голѣма, а годишната амплитуда достига необичайни за 
Срѣдиземноморскитѣ земи размѣри, които съ право ни поста- 
вятъ предъ въпроса, дали имаме основание да причисляваме 
цѣла Мала-Азия къмъ Срѣдиземноморието.

6. Сирия и Палеоина се отличаватъ, съответно съ 
своето по-южно разположение, съ много по-висока срѣдна го
дишна температура, която се дължи на високата лѣтна и от
носително доста високата зимна температура, поради което и 
годишната амплитуда е много незначителна.1 Всичко това се 
отнася обаче само за единъ тѣсенъ приморски край, отдѣленъ 
отъ вжтрешностьта съ високитѣ Ливански и Антиливански 
планини. Отвъдъ тѣхъ на изтокъ се простира Сирийската пу
стиня, северно продължение на Арабийската пустиня, въ която 
при много висока лѣтна темперитура има и много низки зимни 
температури, така че се явяватъ грамадни годишни амплитуди. 
При Сирия и Палестина се наблюдава тъкмо това, което въ 
другитѣ континенти се установява редовно съвсемъ близко до 
океанскитѣ брѣгове на географската ширина, на която се 
явява Срѣдиземноморието. Срѣдиземното море въ случая се 
явява като източно продължение на Атлантическия океанъ,

1 Интересни сж следнитѣ температурни данни за най-северната и 
една доста южно разположена станция въ Сирия.

Срѣдна
януарий

Александрета . . 11’2°
Бейрутъ .... 13°

Вж. Ch. С o m b і е г,
Geogr. phys. geol dyn. t. VI, fasc. 4, 1933, стр. 325.

Температура
Срѣдна 
августъ

28θ
27-5°

La climatologie de Ia Syrie

Срѣдна 
годишна

20’
20°

Срѣдна 
max
33°
32°

Срѣдна 
min
6'2°
9·5Ο

абсол. 
max 
40'5° 
41-3°

абсол. 
min

—9'8°
0-80

et du Liba n, въ Rev.
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въпрѣки че се отличава отъ него и по генезисъ и по свойства 
на водната му маса.

7. Египетъ се отличава вече съ температурни отноше
ния, които съвсемъ не сж. присжщи на Срѣдиземноморието. 
Египетскиятъ брѣгъ, да не говоримъ за земитѣ по-навжтре, се 
отличава съ най-висока срѣдна годишна температура въ срав
нение съ всички други Срѣдиземноморски земи. Тукъ пусти
нята опира непосредствено до Срѣдиземно море, което се 
дължи не толкова на южното положение на тази земя, колкото 
на липсата на планинска преграда откъмъ югъ, както е слу- 
чиятъ съ Атласкитѣ земи. Разликата не е случайна, а се дължи 
на обстоятелството, че западната часть на това море е въ 
връзка съ алпийския орогенъ, който е ограденъ отъ една почти 
непрекжсната планинска ограда. Последната допринася извън
редно много за съвпадането на срѣдиземноморската климатична 
область горе-долу съ обсега на алпийския орогенъ. На египет
ското крайбрѣжие прилича, по своитѣ температурни отноше
ния, крайбрѣжието на Ливия, което се дължи все на сжщото 
обстоятелство. Тукъ само полуостровътъ Барка и брѣгътъ 
при града Триполи иматъ температурни отношения и главно 
показватъ годишна амплитуда, която позволява да причислимъ 
тѣзи малки дѣлове къмъ срѣдиземноморската климатична 
область1.

8. Атласкитѣ земи приличатъ, по температурнитѣ 
отношения, които владѣятъ въ тѣхъ, извънредно много на 
срещуположния Иберийски полуостровъ, а още повече на Мала- 
Азия, поради което дори нѣкои френски географи наричатъ 
Атласкитѣ земи Мала-Африка. Разликата е само въ това, че 
Атласкитѣ земи, поради тѣхното по-южно разположение, иматъ 
по-висока срѣдна годишна температура. И тукъ могатъ да 
бждатъ различени нѣколко области, които се групиратъ въ 
четирипо-голѣми области: сжщинска срѣдиземноморска, область 
на високитѣ плата, область на южнитѣ атласки котловини и 
атлантическа область.

1 Вж. Amilcare Fantoli, П clima della Tripolitania, въ Rivistä 
delle Colonie Italiane, Roma, томъ III, 1929, стр. 374—386; вж. и Notizario 
economico della Сігепаіса.изд. Camera di commercio въ Bengasi, t. II, 1929, 
стр. 31—37. Вж. отъ сжщия авторъ и Bibliografia meteorologica della Libia, 
въ Rassegna economica delle Colonie, Roma, t. XVII, 1929, n° 9, стр. 979—988.

Тази часть отъ атласкитѣ земи, която се намира непо- 
срѣдствено до Срѣдиземно море, се отличава съ по-низка 
срѣдна годишна температура, което е въ връзка съ по-низката 
лѣтна температура. Последната не може да се повиши много 
поради разхлаждащото действие на морето, което презъ зи
мата, напротивъ, допринася за повдигане на температурата, по
ради което тѣзи земи се отличаватъ съ относително малка 
амплитуда на температурата. Не е така съ вжтрешнитѣ, со-
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лидно затворени откъмъ морето земи, въ които презъ зимата 
температурата пада понѣкога дори подъ 0°, докато презъ лѣ
тото се случватъ температури, които сж необикновени дори и 
за Сахара. Годишната амплитуда е извънредно голѣма и необи
чайна за срѣдиземноморския климатиченъ типъ. И само валеж- 
нитѣ отношения, които ще бждатъ разгледани по-нататъкъ, 
даватъ все още право да причисляваме тѣзи земи къмъ срѣ
диземноморскитѣ. Сжщото може да се каже въ още по-голѣ- 
ма степень за редицата котловини, които се намиратъ между 
пустинята и високитѣ атласки плата. Забележителни сж за 
тѣхъ извънредно високитѣ температури, които настжпватъ ре
довно всѣко лѣто, въ връзка съ силното сгорещяване на го- 
литѣ склонове на планинитѣ, които ги ограждатъ. Тѣ излжч- 
ватъ топлината главно презъ нощьта, поради което, противно 
на това, което се наблюдава въ сжщинската пустиня, тукъ 
дневната амплитуда на температурата е извънредно малка, по
ради което срѣдната дневна температура въ тѣзи котловини 
презъ лѣтото е извънредно висока — много по-висока, откол- 
кото въ сжщинската пустиня. Поради високата срѣдна месеч
на температура на лѣтнитѣ месеци, въпрѣки относително ви
соката температура на зимнитѣ месеци, тукъ годишната ам
плитуда на температурата е извънредно голѣма и е по-ясно 
изразена дори отколкото въ Сахара, която е само на стотина 
километра по на югъ.

Съвсемъ други температурни отношения владѣятъ въ Ат
лантическо Мароко, кждето теоретически трѣбва да се наме- 
рятъ най-характернитѣ черти на срѣдиземноморския климатъ. 
По отношение на валежитѣ това е така, но не и по отноше
ние на температурата, която е повлияна силно отъ студеното 
компенсационно течение, което става по атлантическия брѣгъ 
на Марако. Около пристанището Могадоръ, което се намира 
въ срѣдато на атлантическия брѣгъ на Мароко, това течение 
е най-силно и температурата на повръхнитѣ океански водни 
маси най-низка. Поради това, че течението е най-силно презъ 
лѣтото (презъ зимата заедно съ слънцестоението и то се 
измѣства на югъ, къмъ брѣга на Рио де Оро) презъ този 
сезонъ то най-силно проявява и своето въздействие върху 
климата на Приморско Мароко: въ тази область лѣтото е, 
може да се каже, студено, по-студено отъ лѣтото на който и 
да е кжтъ отъ България, пъкъ дори и отъ лѣтото на много 
по-северни страни. Презъ зимата, поради отслабване на споме
натото течение, слънцето успѣва да стопли тази область, ма- 
каръ лжчитѣ му да падатъ много по-косо, почти толкова, кол- 
кото е презъ лѣтото. Поради това Приморско Мароко е стра
ната съ най-малка годишна амплитуда на температурата, отъ 
всички страни, които влизатъ въ обсега на Срѣдиземноморието.

При този кратъкъ прегледъ на температурнитѣ отноше
ния въ Срѣдиземноморскитѣ земи особено силно бѣ изтъква
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на величината на годишната амплитуда на температурата, ко
ято, заедно съ географската ширина на даденото мѣсто, е въ 
състояние най-добре да характеризира океанитета или континен- 
талитета на климата на дадено мѣсто и на дадена область. Отъ 
казаното до тукъ и отъ приложената скица съ изоконтинентали 
изпъкватъ ясно нѣкои закономѣрности, на пръвъ погледъ личи, 
напримѣръ, увеличаването на континенталностьта отъ западъ 
къмъ изтокь. Ние бихме могли да вземемъ този фактъ дори 
като първи белегъ за разграничаване на две голѣми подоб
ласти въ срѣдиземноморската климатична зона: западна и из
точна. Разликата е лесно обяснима; западната срѣдиземно- 
морска климатична область е въ по-голѣма близость съ Атлан
тическия океанъ, главниятъ източникъ на океански климатъ 
въ цѣла Европа и Северна Африка; източната срѣдиземномор- 
ска климатична область е широко отворена отъ една страна 
къмъ югъ къмъ пустнния климатиченъ поясъ, отъ друга стра
на къмъ два голѣми полуострова — Балканския и Малоазий- 
ския, — които се явяватъ като малки континенти и центрове 
на континентално климатично въздействие. Умѣстно е да се 
изтъкне, като е дума за тѣзи полуострови, че макаръ цѣлата 
срѣдиземноморска область да се отличава съ по-силно или по- 
слабо изразенъ океански климатъ, което е лесно обяснимо, 
като се вземе предъ видъ, че това е една морска область, 
срѣдъ нея се намиратъ нѣколко гнѣзда на силно контцнента- 
ленъ климатъ въ връзка именно съ споменатитѣ два полуост
рова и Иберийския полуостровъ и отчасти централнитѣ дѣло
ве на Атласкитѣ земи. Това въздействие на тѣзи полуострови 
се дължи не толкова на тѣхното хоризонтално разчленение, 
колкото на тѣхното морфоложко устройство: високи плата, 
оградени откъмъ западъ, пъкъ въ нѣкои случаи дори отъ 
всички страни отъ планински огради, които здраво ги изоли- 
ратъ отъ влиянието на ограднитѣ морета. При това характер
но е, че западнитѣ части на тѣзи полуострови иматъ много 
по-океански климатъ, отколкото източнитѣ, което е въ връзка 
съ обстоятелството, че климатичната зона на циклонитѣ влиза 
като съставна часть въ срѣдиземноморския типъ и то презъ 
зимата. А знайно е, че въ зоната на циклонитѣ всички влия
ния могатъ да се проявягъ само въ посока отъ западъ къмъ 
изтокъ, но не й въ обратна посока, поради което западниятъ 
срѣдиземноморски басейнъ не указва голѣмо влияние върху 
Иберийския полуостровъ, нито Адриятическо море — върху 
Италия, още по-малко Черно море — върху източната часть 
на Балканския полуостровъ1.

1 Колко ограничено е влиянието на Черно море върху Балканския 
полуостровъ личи добре отъ студията на К· Кировъ, Границата на чер
номорското климатично влияние въ Балканския полуостровъ, въ Известия 
на Бълг. геогр. д-во, кн. Ill, стр. 207—239.
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Барични отношения въ Срѣдиземноморскитѣ земи. — 
Тѣ сж обусловени отъ много фактори, които действуватъ било 
прѣко, било косвено. Като първи и най-важенъ прѣкъ факторъ 
за баричнитѣ отношения въ Срѣдиземноморскитѣ земи се яв
ява тѣхното географско положение, а следъ това и тѣхното 
положение срѣдъ другитѣ голѣми географски области. Отбе
лязано бѣ още въ началото на тази глава, че презъ лѣтото 
областьта попада въ зоната съ пустиненъ климатъ, който се 
обуславя отъ въздействието на пасатитѣ и антипасатитѣ. По- 
следнитѣ обуславятъ, там.ъ кждето достигатъ до по-низки въз
душни слоеве, високо налѣгане, което пъкъ превръща съот
ветната область на източникъ на вѣтрове, които естествено 
се отправятъ, съгласно съ законитѣ на физиката, къмъ посо- 
китѣ съ най-голѣмъ и постояненъ бариченъ градиентъ, който 
за пустинната область, въ която влиза презъ лѣтото и наше
то Срѣдиземноморие, сочи къмъ югъ: това сж пасатитѣ. Презъ 
лѣтото тѣ започватъ много по на северъ, като обхващатъ цѣ- 
лата срѣдиземномерска область. Поради това въ нея презъ лѣ
тото преобладаващитѣ вѣтрове сж винаги съ северна компо
нента. Тѣзи вѣтрове съ постоянна сила и посока сж напра
вили впечатление още на старитѣ гърци, които сж имъ дали и 
особено име: „етезии“. По това старо, забравено име нѣкои 
климатолози се опитаха да нарекатъ цѣлата срѣдиземноморска 
климатична область. Но това име, както отбелязахъ вече въ 
началото на тази глава, не можа да си пробие пжть въ кли- 
матоложката литература.

Отъ голѣмо значение е обстоятелството, че пасатната 
область не достига всѣка година къмъ северъ до точно опре- 
дѣлено мѣсто, поради което по северната граница на срѣди- 
земноморската климатична область се явява една тѣсна ивица, 
която не всѣка година, а само отъ година на година, влиза 
въ обсега на пустинния климатъ и въ която поради това само 
отъ година на година се явяватъ суши, сухи лѣта, които се 
смѣняватъ съ влажни лѣта, презъ които нѣма никаква засуха, 
защото надъ областьта постоянно сж минавали циклони.

Вториятъ прѣкъ факторъ за баричнитѣ отношения въ 
областьта е, както вече казахъ, географското положение на 
Срѣдиземноморието срѣдъ другитѣ географски области и по- 
специално положението спрямо голѣмата сибирско-руска рав
нина и въ най-общи черти спрямо Азия, най-голѣмиятъ кон- 
тинентъ, който се явява и като най-голѣмъ акционенъ цен- 
търъ, нарушаващъ общата циркулация на атмосферата. Спрямо 
този континентъ Срѣдиземноморието и то специално неговата 
източна часть се явява като периферна земя, която неизбѣжно 
се влияе отъ монсунитѣ, които се развиватъ отъ континента. 
Презъ лѣтото тѣ се проявяватъ тукъ като вѣтрове съ ясно 
изразена северо-западна компонента, която на много мѣста 
идва да засили пасата съ сжіцата посока. Това обстоятелство 
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най-добре обяснява, защо севернитѣ и особено северозападнитѣ 
вѣтрове презъ лѣтото сж много по-силни въ източната, от- 
колкото въ западната часть на Срѣдиземноморието. Ето единъ 
втори, сжщо така много важенъ белегъ за раздѣляне на цѣ
лата срѣдиземноморска климатична зона на две климатични 
подобласти: западна и източна. Въ източната часть на Срѣди- 
земното море се наблюдава континенталенъ типъ въ годишния 
ходъ на барометричното налягане, което е въ връзка съ го- 
лѣмия акционенъ центъръ, каквото е Иранското плато. -Подъ 
влиянието на Сахара подобно нѣщо се наблюдава и въ Се
верна Африка.

Най-важниятъ косвенъ факторъ, който обуславя барич- 
нитѣ отношения на Срѣдиземноморието, е хоризонталното раз
членение на тази область. То създава разгледанитѣ вече раз
личия въ температурнитѣ отношения, които отъ своя страна 
обуславятъ появяването на локални различия въ барометрич
ното налѣгане, появяването на локални акционни срѣдища, 
които действуватъ понѣкога толкова силно, че замъгляватъ 
проявитѣ, които сж въ връзка съ общата циркулация на ат
мосферата. Особено типични сж въ това отношение трита го
лѣми полуострова Иберийски, Балкански и Мало-азийски. По
ради силното имъ загрѣване презъ лѣтото тѣ представятъ 
дълбоки локални минимуми, които развиватъ около себе си 
своя собствена система отъ монсуни и се проявяватъ по този 
начинъ като малки континенти. Тѣзи запжтващи се къмъ вжт- 
решностьта вѣтрове се появяватъ особено ясно по източния 
брѣгъ на Иберийския полуостровъ, между Барцелона и Вален
ция, както и въ Смирненския заливъ.

Такива сж въ общи линии баричнитѣ отношения въ на
шата область презъ лѣтото. Наблюдава се съ малки изклю
чения едно доста голѣмо постоянство, което се изразява и въ 
постоянство на вѣтроветѣ. При това изтъкнатото постоянство 
е толкова по-продължително, колкото по на югъ се отива. 
Обяснението трѣбва да се търси въ обстоятелството, че по- 
южнитѣ срѣдиземноморски земи оставатъ по-кратко време въ 
обсега на циклоналната зона, главниятъ източникъ на бароме
трично непостоянство. И тъй като тази зона завладява нашата 
область презъ зимата изцѣло, то презъ този сезонъ трѣбва 
да се очаква и наистина се наблюдава въ Срѣдиземноморието 
едно необичайно за лѣтото барометрично непостоянство. Въ 
Каляри (Сардиния) зимното срѣдно дневно колебание на ба
рометъра е 17.0 мм., лѣтното—5.8 мм., т. е. презъ зимата не
спокойствието е 2.9 пжти по-голѣмо. То се отразява ясно и въ 
голѣмо непостоянство въ времето. То се дължи на мигрира- 
щитѣ отъ западъ къмъ изтокъ по доста опредѣлени пжтища 
циклони, придружени винаги съ свойственитѣ за тѣхъ системи 
отъ вѣтрове. Освенъ тѣзи мигриращи циклони по това време 
върху Срѣдиземно море се образуватъ и локални стациони- 
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ращи циклони, които сж въ връзка съ обстоятелството, че 
презъ зимата морето е относително по-топло отъ сушата, която 
го огражда. Отъ тѣзи стациониращи циклони особено ясно 
изразенъ е циклонътъ върху Генуезкия заливъ. Общо взето въ 
Срѣдиземноморието презъ зимата, тъкмо поради наличностьта 
на морето, барометричното налѣгане е по-низко; и въ случаитѣ, 
когато сибирскиятъ максимумъ се слѣе съ локалнитѣ евро
пейски максимуми, като напримѣръ панонския, тогава вече 
между нашата область и Срѣдна и Източна Европа се развива 
единъ доста голѣмъ барометриченъ градиентъ, който обуслава 
появяването на студени северни и северо-източни вѣтрове. 
Тъкмо съ тѣхъ може да се обясни защо сж толкова облаго- 
приятствувани заслоненитѣ откъмъ северъ брѣгове ни Срѣди
земно море между Иберейския и Апенинския полуостровъ, Ри- 
виерата, както и южнитѣ склонове на Алпитѣ, а сжщо и дал- 
матинскитѣ брѣгове. Много рѣдко, когато панонскиятъ мак
симумъ се слѣе съ сибирския и стане много активенъ, сту
дени въздушни маси успѣватъ да прехвърлятъ презъ Динар- 
скитѣ планини и да се явятъ по крайбрѣжието като „бора“, 
като студенъ северенъ вѣтъръ, известенъ съ това име още 
между старитѣ гърци: то значи просто „севернякъ“, съ което 
име сж известни и въ България студенитѣ северни вѣтрове. 
При появяване на голѣмъ максимумъ въ Западна Европа, отъ 
него се развиватъ силни вѣтрове къмъ Срѣдиземно море, 
специално къмъ минимума върху Японския и Генуезкия заливъ 
— това е така наречениятъ мистралъ, който използува доли
ната на Рона за да достигне чакъ до морето и постави една 
рѣзка западна граници на Французката или Западна Ревиера. 
По южнитѣ склонове на Алпитѣ този типъ вѣтъръ е известенъ 
като Трамонтане, т. е. „Загорецъ“. Отъ сжщия типъ вѣтрове 
е и „Вардарецъ“, който духа по долината на Вардара и влияе 
осезателно върху климата на Солунския заливъ и околнитѣ 
му земи, като ги прави негодни за вирѣенето на маслината.

Голѣмината и силата на сибирския максимумъ и здрави
ната на неговата връзка съ локалнитѣ срѣдноевропейски и за
падноевропейски максимуми сж отъ извънредно голѣма важность 
за климата на срѣдиземноморскитѣ земи, макаръ тѣзи максимуми 
да се намиратъ вънъ отъ непосрѣдствения тѣхенъ обсегъ. Кога
то всички тѣзи максимуми сж съ по-ограниченъ размѣръ, тогава 
циклоналната область е изтикана по-малко къмъ югъ, тогава 
зимата въ севернитѣ части на Срѣдиземноморието е мека и 
дъждовна, безъ много снѣговалежи. Въ замѣна на това най- 
южнитѣ части на Срѣдиземноморието въ такива случаи оста- 
ватъ презъ цѣлата година вънъ отъ зоната на циклонитѣ, 
оставатъ поради това цѣла година безъ валежи. Това сж го
дини страшни, когато грамадни пространства оставатъ безъ 
паша, когато многобройни стада камили, овци и кози сж осж- 
дени на смърть, а заедно съ тѣхъ и номадитѣ, които ги от- 
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глеждатъ. Всѣка мека зима въ Южна Европа означава не
щастие въ Северна Африка. Така бѣше напримѣръ презъ 
1935/36 година, когато въ България се радваха на топла и 
хубава зима, а въ Северна Африка падна малко или дори ни- 
какъвъ валежъ, поради което настжпи страшенъ моръ между 
добитъка. Моръ, който іцѣше да се изрази и въ моръ между 
мѣстното население, ако отъ страна на френскитѣ власти не 
бѣха взети героични мѣрки, състоящи се главно въ раздава
нето безплатно на оризъ и други съестни продукти. —

Обратно, когато сибирскиятъ максимумъ вземе връхъ и 
плътно се слѣе съ останалитѣ максимуми, тогава циклонална- 
та область бива изтикана много по на югъ, поради което въ 
такива случаи севернитѣ части на Срѣдиземноморието стра- 
датъ отъ сухи студове, много опасни за срѣдиземноморскитѣ 
култури, докато въ сжщото време въ южнитѣ части на тази 
область се изливатъ благодатни дъждове, които се помнятъ 
отъ населението съ години. Въ такива години дори и надъ 
сжщинската пустинна область, която обикновено остава вънъ 
отъ обсега на циклоналната зона презъ зимата, се появяватъ 
блуждаещи циклони, въ връзка съ които сж. извънредно много 
прояви свойствени на пустинята и специално на Сахара. Прояви, 
които не е безинтнресно да бждатъ изтъкнати въ тази работа 
на съответнитѣ мѣста и то защото изобразяватъ въ изостренъ 
и преувеличенъ видъ най-характернитѣ черти на Срѣдиземно
морието.

Отъ антропогеографска гледна точка това непостоянство 
въ баричнитѣ отношения може да се изтъкне като една отъ 
най-лошитѣ черти въ климата на преходнитѣ части на срѣди
земноморската климатична область. Като прибавимъ къмъ тази 
беда и обстоятелството, че и презъ лѣтото една и сжща пе
риферна область може да попадне една година въ обсега на 
пасатитѣ а друга година — да остане въ страна отъ тѣхъ, 
което обуславя, както видѣхме, появяването на сухи лѣта 
презъ едни години и влажни лѣта презъ други години, става 
явно колко неблагоприятно сж поставени преходнитѣ срѣди
земноморски области. Това ще ни стане още по-ясно като си 
спомнимъ какво става въ Южна България, която може да се 
причисли къмъ третостепеннитѣ, напълно преходни срѣдизем
номорски земи. Тукъ многогодишнитѣ срѣдиземноморски кул
тури понѣкога сж изложени на измръзване — на 1928 година 
измръзнаха букови гори, цѣли розови градини, а сжщо така и 
нѣкои лозя, както и часть отъ зимницата. Въ други години 
при дъждовни лѣта, които винаги сж въ тѣсна връзка съ ба
рометричното налѣгане върху цѣлата срѣдиземнорска область, 
срѣдиземноморскитѣ култури, които сж пригодени къмъ сухо 
лѣто, сж се повреждали; обратно, по време на по-дълготрайни 
суши, когато пасатитѣ обхванатъ цѣла Южна България, тогава, 
много отъ срѣдноевропейскитѣ култури пострадватъ значител
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но или сж дори съвсемъ загубени, както това стана презъ лѣ
тото на 1938 година. При това за жалость нѣкои отъ тѣзи 
недостатъци сж просто непоправими, докато други има въз- 
можность да бждатъ поправени, стига добре да бжде разбра
но климатичното положение на тѣзи земи. А това може да 
стане само като се избѣгватъ срѣднитѣ цифри, въ които не- 
периодичнитѣ вариации на климата се замъгляватъ или дори 
съвсемъ загубватъ, и се прибѣгне къмъ изучаването на цѣли 
серии отъ редовни наблюдения; тѣ единствено іце ни дадатъ 
възможность да разберемъ причинитѣ на тѣзи непериодични 
вариации. А разберемъ ли единъ пжть причинитѣ, ние нѣма да 
бждемъ далеко отъ възможностьта да предсказваме тѣзи ва
риации и съ това да допринесемъ извънредно голѣма полза 
за народното стопанство на всички преходни срѣдиземномор- 
ски страни.

Валежни отношения въ Срѣдиземноморекитѣ земи. — 
Мимоходомъ вече на нѣколко пжти стана дума за валежнитѣ 
отношения въ нашата область. Сега, като знаемъ въ общи 
черти баричнитѣ отношения, много по-лесно бихме могли да 
си обяснимъ географското разпредѣление на този несъмненно 
най-важенъ климатиченъ елементъ отъ срѣдиземноморския кли- 
матиченъ типъ. При прегледа на това разпредѣление ще трѣб- 
ва да се обърне внимание на две нѣща: годишно количество 
и годишно разпредѣление, което е, както знаемъ, най-харак- 
терниятъ белегъ на нашия климатиченъ типъ.

На първо мѣсто трѣбва да се отбележи извънредно 
неравномѣрното разпредѣление на годишното количество, 
като западнитѣ части на трита южноевропейски полуостро
ва и на Мала-Азия показватъ много по-голѣма валеж- 
ность, отколкото източнитѣ части, което е въ връзка съ об
стоятелството, че мигриращитѣ циклони, най-важниятъ източ- 
никъ за валежи въ Срѣдиземноморието, идватъ отъ западъ 
къмъ изтокъ, отлагатъ носената отъ тѣхъ влага най-първо въ 
западния дѣлъ на Иберийския полуостровъ, следъ това отново 
се насищатъ съ влага надъ Тиренското море и Генуезкия 
заливъ, за да я отложатъ въ западната часть на Апенинския 
полуостровъ; тѣ се насищатъ отново съ влага когато минатъ 
надъ Адриятическото море, като при това поради конфигура
цията на брѣговетѣ на това море, при Лешкия заливъ става 
събиране на пжтищата на нѣколко циклона, които срѣіцатъ 
тукъ една почти непреодолима преграда, поради което на това 
мѣсто се наблюдава най-голѣма валежность не само въ цѣлото 
Срѣдиземноморие, но дори и въ цѣла Европа и Северна Африка. 
Прецедени добре отъ динарско-хеленскитѣ планини, циклонитѣ 
продължаватъ на изтокъ съвсемъ обеднѣли на влага, поради 
което почти непосрѣдствено до мѣстата съ най-голѣма валеж
ность се намиратъ мѣста съ минимални валежи. И ако голѣ- 
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мото вертикално разчленение не допринасяше тукъ за явяване 
на конвенционни дъждове, по тѣзи мѣста сигурно щѣха да се 
намиратъ едни отъ най-сухитѣ земи въ Срѣдиземноморието. 
Още по на изтокъ ново насищане на циклонитѣ съ влага става 
надъ Бѣлото море отъ една страна и надъ Черното море отъ 
друга страна. Поради това западната часть на Мала-Азия се 
отличава съ сравнително много по-изобилни валежи, отколкото 
да речемъ Източна Гърция; но съ особено изобилие на валежи 
се отличава страната, която се намира въ жгъла между Кав- 
казъ и Понтийскитѣ планини, кждето се наблюдава сжЕцото 
натрупване на циклонални пжтища, както при Лешкия заливъ. 
Все въ връзка съ движението на циклонитѣ на изтокъ стои 
и голѣмата валежность на сирийското и палестинското край- 
брѣжие.

Трѣбва да се отбележи и другъ единъ много интере- 
сенъ фактъ: въ планиниститѣ части на Срѣдиземноморието 
лѣтниятъ валеженъ минимумъ или е много слабо изразенъ 
или пъкъ съвсемъ липсва, като тукъ обикновено и валежи- 
тѣ сж по-високи, поради което се явява общо взето вале
женъ режимъ твърде подобенъ на срѣдноевропейския; като 
се вземе подъ внимание и по-низката срѣдна годишна темпе
ратура на тѣзи мѣста, явно е, че тѣ извънредно много напо- 
добяватъ на срѣдноевропейскитѣ земи, на които приличатъ и 
по физиономия. За тѣзи срѣдноевропейски енклави въ Срѣ
диземноморието ще бжде дума по-нататъкъ по-подробно.

Следъ тѣзи общи бележки за валежнитѣ отношения въ 
Срѣдиземноморскитѣ земи нѣма да бжде излишно да напра- 
вимъ единъ бѣгълъ прегледъ на валежитѣ въ отдѣлнитѣ 
области на тази голѣма географска единица.

Въ Иберийския полуостровъ най-висока е валежностьта 
по кантабрийското крайбрѣжие. По-важно е, че тукъ вале
житѣ сж доста равномѣрно разпредѣлени, като много рѣдко 
се случва засуха, която да трае цѣлъ месецъ. По този си бе- 
легъ тоя кжтъ отъ полуострова би трѣбвало да бжде изклю- 
ленъ отъ обсега на срѣдиземноморската климатична область. 
Къмъ нея обаче несъмнено трѣбва да бжде причислена по-юж
ната часть отъ атлантическото крайбрѣжие на иберийския по
луостровъ. При Порто1 настжпва редовно близу двумесечна за
суха, въ Лисабонъ — тримесечна, още по на югъ — дори че
тиримесечна. Къмъ вжтрешностьта количеството на валежитѣ
бързо намалява и областьта Ла Манча, съ само 350 мм. ва-
лежи, има степенъ характеръ, който е много близъкъ до ха-

1 Валежъ въ милиметри
средно

ЯН. февр. мар. апр. май юн. юл. авг. септ. окт. ноем. дек. годишно
Порто 146 126 126 126 88 41 24 21 70 127 166 128 1210
Лисзб. 89 88 87 75 50 22 5 5 37 75 116 98 755
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рактера на пустино-степитѣ. Къмъ източнитѣ брѣгове на Полу
острова настжпва едно много незначително увеличаване на 
валежитѣ, което се дължи на това, че морето е възпрепятст- 
ствувано презъ зимата да укаже своето благотворно въздейст
вие и то поради наличностьта на високъ максимумъ надъ срѣ- 
дата на полуострова, поради което дъждоносни вѣтрове откъмъ 
морето сж почти невъзможни. По-добри сж условията въ Бале- 
арскитѣ острови и въ Ривиерата, сжщо тъй и въ Корсика и 
Сардиния. Въ този островъ лѣтниятъ минимумъ се изразява 
въ единъ двумесеченъ минимумъ, който по на северъ се съкра
щава на единъ месецъ.

Значително е количеството на валежитѣ и въ западната 
часть на Апенинския полуостровъ, около 900 мм. годишно, като 
при това и тукъ въ по-южнитѣ дѣлове засухата е по-про
дължителна, като на северъ, напр. въ Тоскана, се съкращава 
на месецъ и половина. Още по на северъ, отвъдъ Апенинитѣ, 
въ Ломбардската низина лѣтната засуха съ проявява дори 
само непериодично, поради което може да се каже, че и въ 
това отношение Ломбардия съвсемъ не е сжщинска срѣдизем- 
номорска земя.

Въ Милано разпредѣлението на валежитѣ въ течение на 
годината е следното:

В а л е ж ъ в ъ милиметри

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всичко
Милано 60 60 78 97 106 82 70 69 91 125 103 85 1045
Лугано 67 72 118 159 184 185 168 195 183 214 141 78 1790

Минималнитѣ валежи сж презъ зимата!
Не е излишно да се изтъкне, че южнитѣ склонове на Алпи- 

тѣ, причислявани къмъ сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи по
ради температурнитѣ отношениия, които владѣятъ въ тѣхъ, по 
отношение на валежитѣ съвсемъ не показватъ срѣдиземно
морски характеръ: и тукъ 'лѣтнитѣ засухи сж непериодично 
явление. Ако искаме да видимъ типиченъ срѣдиземноморски 
порядъкъ на валежитѣ въ Италия ще трѣбва да отидемъ въ 
Южна Италия, напримѣръ въ Калабрия и особено въ Сицилия, 
кждето въ течение на цѣли три месеца редовно всѣка година 
не капва почти нито една капка вода.

Следнитѣ данни за Сиракуза въ Сицилия и за Малта сж 
много типични.

Оттатъкъ Адриятическо море Балканскиятъ полуостровъ 
показва извънредно голѣми различия по отношение на вале-

1 II III

Валежъ въ милиметри

IV V VI VII VIII IX X XI XII Всичко
Сиракуза 82 71 40 39 20 5 8 7 49 90 109 102 637
Малта 79 59 37 22 10 2 1 3 32 71 91 91 504
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житѣ. Поради това тукъ могатъ да бждатъ отличени много- 
бройни валежни области. Първата, съ която се срѣщаме отъ 
западъ къмъ изтокъ, е далматинската, която отъ своя страна 
може да бжде подѣлена на две: единъ юженъ дѣлъ съ много 
голѣма валежность и единъ северенъ дѣлъ съ по-умѣрена 
валежность. И за единия и за другия дѣлъ е типична не лѣт- 
ната засуха, която, както въ Северна Италия, е непериодична, 
а само явяването на минимумъ презъ лѣтото и явяването на 
вториченъ минимумъ презъ зимата.* 1 Въ по-източнитѣ дѣлове 
на Балканския полуостровъ този вториченъ минимумъ вс-е по
вече се засилва, като най-после става главенъ, въ замѣна на 
което лѣтниятъ минимумъ постепенно замира. Всичко това е въ 
връзка съ приближаването къмъ обсега на сибирския зименъ 
антициклонъ и иранския лѣтенъ циклонъ. Тѣхното влияние е 
почти нищожно въ по-южнитѣ дѣлове на Полуострова, поради 
което тукъ и лѣтниятъ валеженъ минимумъ и зимниятъ вале- 
женъ максимумъ сж много по-ясно изразени. Тѣ личатъ осо
бено добре въ богатата на валежи йонийска область. Още 
по-изразителна е обаче лѣтната засуха въ по-източнитѣ гръцки 
области и то поради това, че тѣ изобщо сж много бедни на 
валежи: въ Атина само 400 мм., а въ източния край на островъ 
Критъ — само 200 мм., количество, което е много близко до 
валежнитѣ величини, които срѣщаме въ пустинитѣ. Характерно 
е, обаче, че и въ вжтрешностьта на Полуострова се срѣщатъ 
мѣста, въ които валежитѣ едва достигатъ 400 мм., като въ 
нѣкои случаи можемъ да подозираме дори и по-малки валежни 
количества, поради наличностьта на малки ендореични области, 
както е случаятъ съ Горчивото езеро на югъ отъ Кукушъ и 
Мавровското езеро и Ландженския гьолъ въ Круша-планина 
въ Македония. Всички тѣзи мѣста се намиратъ въ ясно изра
зена дъждовна сѣнка, въ каквато попада изобщо цѣлата 
източна часть на Балканския полуостровъ. Въ него намалява
нето на валежитѣ сигурно би ставало равномѣрно отъ югъ 
къмъ северъ и отъ западъ къмъ изтокъ, ако да не бѣха мно- 
гобройнитѣ планински вериги, които принуждаватъ въздуш- 
нитѣ течения къмъ издигане и кондензиране на носената отъ 
тѣхъ влага, както е случаятъ съ Рила-планина, но не и Родо- 
питѣ, които, особено въ своята западна часть, се показватъ 
като доста бездъждна планина. Въ Балканския полуостровъ, 
като изключимъ споменатитѣ затворени басейни и юго-източ- 
ния край на Критъ, най-бездъжнитѣ мѣста се намиратъ по

1 Въ Хваръ (вж. цит. студия на By je ви h, св. 14, стр. 59) валежътъ 
презъ различнитѣ месеци е билъ, възъ основа на 60-годишни наблюдения, 
следниятъ (въ милиметри):

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Годишно
77-4 637 72-0 595 403 38·3 21'3 393 63-2 974 111-2 105-2 7887
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край Дунава, въ Добруджа и край Черно море. Годишниятъ 
валежъ въ Орѣхово и Козлодуй е подъ 500 мм., въ Добруджа 
дори подъ 400 мм., а и по на югъ покрай Черно море вале
житѣ не c;r много изобилни: само 450 мм. въ Месемврия. 
На югъ отъ това мѣсто, обаче, количеството на валежитѣ 
бързо нараства и въ обърнатата къмъ Черно море часть на 
Странджа, като се сади по краткотрайнитѣ метеорологически 
наблюдения и особено по твърде характерната за тази планина 
понтийска растителность, валежитѣ ще да достигатъ дори до 
1000 мм.1 Тѣ оставатъ все така изобилни по цѣлия юженъ 
брѣгъ на Черно море, като къмъ изтокъ тѣ дори се увелича- 
ватъ по количество, като запазватъ и своя общъ характеръ: 
главенъ минимумъ презъ лѣтото, но при доста значителенъ 
вториченъ минимумъ и презъ зимата, главно презъ м. февруа- 
рий и главенъ максимумъ презъ октомврий — ноемврий и вто
риченъ максимумъ презъ априлъ. Подобно годишно разпредѣ- 
ление, но при много по-малко общо годишно количество, се 
наблюдава и по южния брѣгъ на Кримъ, отдѣленъ отъ южно- 
рускитѣ степи чрезъ високия валъ на Кримскитѣ планини.

1 За тази климатична область вж. Д. Йорданов ъ, Растителнитѣ 
отношения въ българскитѣ части на Странджа-планина, въ Год. Соф. Унив., 
физ.-мат. фак. т. XXXIV и XXXV, 3, 1939.

Ист.-фил. годишникъ — 5

Въ Мала-Азия цѣлата вжтрешность се отличава съ из
вънредно низки валежи, които позволяватъ поради това лѣтната 
засуха да се изрази много по-добре, особено въ южнитѣ части, 
кадето по цѣли два до три месеца редовно всѣка година не 
пада нито капка дъждъ. Сухостьта е дори толкова голѣма, че 
се явяватъ много типични ендореични области, срѣдъ една 
отъ които се намира голѣмото, но съ промѣнливи размѣри, Ту- 
злу гьолъ, сиречь Солено езеро. Още по на югъ, въ Сирия и 
Палестина срѣдиземноморскиятъ характеръ на годишното раз- 
предѣление на валежитѣ изпъква още по-ясно: почти всички 
валежи сж концентрирани презъ седемтѣ месеца отъ октом
врий до априлъ, като презъ останалото време не пада нито 
капчица вода. За тѣзи земи много по-характерно е, обаче, рѣз- 
кото преминаване отъ една область съ сравнително доста ва
лежи въ една отъ най-пустиннитѣ области, каквито сж поз
нати по-свѣта: сирийско-арабската пустиня. Тукъ преходътъ 
отъ срѣдиземноморската климатична область къмъ пустинята 
е не по-малко рѣзъкъ отъ прехода, който се наблюдава на 
югъ отъ Атласкитѣ планини къмъ Сахара.

Пустинята, която въ Сирия и Палестиня отстои едва на 
нѣкакви си стотина-двеста километра отъ брѣга, като все пакъ 
остава една прибрѣжна ивица съ ясно изразенъ срѣдиземно
морски характеръ, що се отнася до валежнитѣ пъкъ и до тер- 
мичнитѣ отношения, по на югъ въ Египетъ допира вече до 
самия брѣгъ. Това го констатирахме, когато правихме прегледъ 
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на валежнитѣ отношения. Въ Египетъ по брѣга падатъ го
дишно по-малко отъ 100 мм., като не рѣдко валежитѣ съвсемъ 
липсуватъ. Къмъ югъ това нищожно количество много бързо 
намалява и въ Кайро, само на 70 клм. отъ брѣга, падатъ го
дишно само 35 мм„ още по на югъ дори и по-малко. Още 
единъ пжть ще подчертая, че дори и прибрѣжната часть на 
Египетъ отъ климатична гледна точка не е никаква - срѣди- 
земноморска земя. И тя може да бжде причислена къмъ Срѣ
диземноморието само възъ основана единъ белегъ — обстоя
телството, че опира на Срѣдиземно море, чрезъ което влиза 
въ тѣсна стопанска а отчасти и културна връзка съ другитѣ 
земи, които се миятъ отъ сжщото море. Чрезъ прокопаването 
на Суецкия каналъ тази земя дойде, обаче, въ непосрѣдствена 
връзка и съ източноафриканскитѣ земи, поради което тя за
губи много отъ своя срѣдиземноморски характеръ и се явява 
днесъ по-скоро като една много интересна преходна и сжще- 
временно проходна страна. И тъкмо като такава тя привли
чаше въ миналото апетита на Англия и Франция, а днесъ при- 
тегля погледа на Италия.

Всичко, което се каза за валежнитѣ отношения въ Еги
петъ, може да се повтори и за Ливия, само съ тази забележка, 
че полуостровътъ Барка или Киренайка, поради това, че се 
намира твърде близу до най-южния циклоналенъ пжть, полу
чава презъ зимата доста голѣмо количество валежи и се явява 
поради това като единъ голѣмъ срѣдиземноморски оазисъ 
срѣдъ пустинния брѣгъ отъ устието на Нилъ до Сиртския 
заливъ.

Валежнитѣ отношения на Атласкитѣ земи заслужаватъ 
малко по-обстойно разглеждане поради извънредно голѣмото 
разнообразие, и то не въ годишното разпределение, което е 
еднакво навсѣкжде, а въ количеството на годишния валежъ, 
което варира отъ 1500 до 200 мм. Най-изобилни сж валежитѣ 
по североизточния брѣгъ на Алжиръ и въ Рифъ. Би момис- 
лилъ човѣкъ, че това се дължи на влага, носена отъ Атлан
тическия океанъ чрезъ циклонитѣ. Че това не е така личи отъ 
факта, че малко по на югъ се срѣщатъ още по-голѣми висо
чини и въпрѣки това не се наблюдава подобно, отлагане на 
валежи. По на изтокъ количеството е въ зависимость главно 
отъ орографскитѣ отношения, поради което затворенитѣ кот
ловини между веригитѣ на Атласкитѣ планини получаватъ, по
добно на котловинитѣ въ Балканския полуостровъ, за които 
стана вече дума, извънредно малко валежи. Поради това тукъ 
се намиратъ многобройни ендореични области, отбелязани съ 
наличностьта на многобройни шоти, солени безотточни езера. 
Забележително е и сравнително голѣмото бездъждие на иви
цата земя покрай Атлантическия океанъ, което трѣбва да се 
отдаде на обстоятелството, че влажнитѣ океански вѣтрове 
продължаватъ необезпокоени своя пжть по равнината, която 
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представя отъ себе си просторна абразионна повръхнина, из
вадена неотдавна на сухо. Но, както іце видимъ по-нататъкъ, 
тази часть отъ Атласкитѣ земи не може да мине нито най- 
малко за суха, напротивъ, тя е една отъ най-влажнитѣ области 
въ този кжтъ на Африка.

Въ Срѣдиземноморието валежитѣ падатъ почти изключи
телно въ видъ на дъждъ. Снѣговалежитѣ сж. голѣма рѣдкость, 
разбира се въ земитѣ близу до морското равнище. И тъй като 
въ тази обширна область рѣдко има мѣсто, отъ което да не 
се вижда нѣкоя висока планина, снѣгътъ е познатъ на всѣки 
житель на Срѣдиземноморието. Никжде обаче, съ изключение 
на Алпитѣ и Пиренеитѣ, които ограждатъ отъ северъ обла- 
стьта, и уединената вулканска купа Ерджасъ въ Мала-Азия, 
планинитѣ на срѣдиземноморската область не достигатъ до 
снѣжната граница, поради което днесъ въ тази область, съ 
изключение на споменатитѣ планини, нѣма ледници. Ледничето 
отъ нѣколко квадратни метра, което се намира на северния 
склонъ на Гранъ Сасо д’Италия, може да бжде оставено безъ 
внимание1 тъй както и нѣкои снѣжници въ другитѣ високи 
планини.

1 За това ледниче вижъ Dino Tonini, Sul ghiacciaio del Calderone 
nel Gran Sasso d’Italia, въ Bolletino del Comitato glaciologico italiano, n° 10 
— 1930, Torino, стр. 193—210.

Следъ тѣзи кратки данни поотдѣлно за температурнитѣ 
и валежнитѣ отношения въ Срѣдиземноморекитѣ земи бихме 
могли да пристж.пимъ къмъ синтетично предаване на тѣхнитѣ 
взаимоотношения и крайния имъ резултатъ, като употрѣбимъ за 
цельта било дъждовния факторъ на Lang било пъкъ индекса 
на сухотата на De Martonne, който индексъ представя, както 
е известно, усъвършенствуванъ дъждовния факторъ на Lang.

Индексътъ на сухотата, изчисленъ възъ основа на срѣд- 
ната годишна температура и количеството на годишнитѣ ва
лежи, представя единъ твърде удобенъ изразъ за климатитѣ, 
въ които валежитѣ сж разпредѣлени равномѣрно презъ цѣлата 
година, следователно за първичнитѣ климати. Но за вторич- 
нитѣ климати индексътъ на сухотата въ тази си форма пред
ставя изразъ, който не говори нищо, не дава никаква идея за 
вариациитѣ, които се повтарятъ всѣка година и които сж най- 
характерната черта за този типъ климатъ. Това неудобство 
може да се избѣгне, като се пресмѣтне не индексътъ на сухо
тата за цѣлата година, но за всѣки месецъ на годината по
отдѣлно. За цельта се умножава на 12 количеството на вале
житѣ за даденъ месецъ въ милиметри и полученото произве
дение се дѣли на срѣдната месечна температура за съответния 
месецъ, увеличена съ числото 10. Така се получаватъ 12 цифри, 
които даватъ много по-ясна идея за сухотата на една область, 
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тото“, отколкото явяването на месецъ съ валежи по-малко 
отъ 20 мм.

Като имаме на умъ това обстоятелство, интересно ще 
бжде да се разгледа малко по-обстойно скицата, на която сж. 
отбелязани областитѣ, които иматъ 1, 2 и повече месеци съ 
индексъ на сухотата подъ 10. (Вижъ приложение шесто въ 
края на студията).

Линията, която отдѣля мѣстата, въ които нито единъ 
месецъ не показва индексъ на сухотата подъ 10, и мѣстата, 
кждето се явява единъ месецъ съ такъвъ индексъ, тръгва 
отъ Атлантическия океанъ на северъ отъ португалския и га- 
лицийския брѣгъ, които влизатъ изцѣло въ обсега на срѣди
земноморския климатъ, чието влияние доминира очевидно надъ 
атлантическото влияние. Но сжщата тази линия оставя на се
веръ цѣлата кантабрийска и пиренейска область, планинисти 
земи, които се явяватъ като срѣдчо-европейски острови срѣдъ 
Иберийския полуостровъ. Ще видимъ малко по-нататъкъ, че 
всички планини играятъ сжщата роля. Отъ източния край на 
Пиренеитѣ границата се вмъква на северъ по долината на р. 
Рона и включва въ медитеранския климатъ цѣлата область на 
Лангедокъ и Доленъ Провансъ. Но Морскитѣ Алпи отново от- 
хвърлятъ границата, която ни занимава, на югъ, и не оставятъ 
на тази климатична область нищо друго освенъ една тѣсна 
крайбрѣжна ивица, Лазурния брѣгъ или Западна Ривиера. Въ 
Италия Източната Ривиера остава извънъ Срѣдиземноморската 
область, поне що се отнася до месечнитѣ индекси на сухотата. 
Но сжщата тази облась включва цѣлия тиренски брѣгъ на 
Италия на югъ отъ Специя. Границата, за която е дума, от
дѣля много ясно тази область отъ Апенинитѣ, които се явя
ватъ като срѣдноевропейски полуостровъ срѣдъ Срѣдиземно
морскитѣ земи. По на югъ по-високитѣ земи се явяватъ като 
срѣдноевропейски енклави, които не могатъ да бждатъ нане
сени на скицата поради нейния малъкъ мащабъ. Противно на 
това, което се наблюдава въ Апенинитѣ, въ Адриатическо море 
тази граница между земитѣ безъ никакъвъ месецъ съ индексъ 
подъ 10 и земитѣ съ единъ месецъ съ индексъ подъ 10 се 
вмъква дълбоко къмъ северъ и включва почти цѣлия итали
ански и далматински брѣгъ, безъ ломбардския брѣгъ и Истрия. 
Това е една много тѣсна ивица, защото Апенинитѣ и особено 
планинитѣ отъ Динарската система отхвърлятъ границата съ
всемъ близу до морето. Динарската планинска система е един
ствената причина, за да се яви границата, която ни интересува, 
въ Балканския полуостровъ въ най-южно положение въ Европа. 
Подъ влиянието на Бѣло море тази граница взима въ Маке
дония и Тракия отново северо-източна посока. Въ Мала-Азия 
тази граница е посочена съвсемъ общо, понеже липсуватъ си
гурни метеорологични данни.

Северната граница на зоната, въ която месецитѣ съ ин- 
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дексъ на сухотата до 10 сж два, има горе долу посоката на 
линията, която току що бѣ разгледана. Ивицата земя, вклю
чена между дветѣ линии, е доста тѣсна, което е въ връзка 
съ обстоятелството, че тукъ се намираме предъ една гранична 
зона между медитеранския и срѣдноевропейския климатъ.

Северната граница на земитѣ, въ които се явяватъ три 
месеца съ индексъ на сухотата подъ 10, се намира много по 
на югъ и нейнитѣ очертания сж много по-правилни. Това е въ 
връзка съ обстоятелството, че планинитѣ на тритѣ южноевро- 
пейски полуострова намаляватъ къмъ югъ и по височина и по 
хоризонтално разпространение. Не е безинтересно да се отбе
лежи присжтствието на енклави на северъ отъ линията, за ко
ято е дума, напримѣръ въ Арагония въ Испания, кждето три 
месеца иматъ индексъ на сухотата много подъ 10 и въ Мала- 
Азия, кждето дори 4 месеца иматъ такъвъ низъкъ индексъ. 
Веднага трѣбва да се отбележи, че това не сж изключения, а 
факти, които се намиратъ въ тѣсна връзка съ локаленъ сте- 
пенъ климатъ, обусловенъ отъ просторностьта на Иберийския 
полуостровъ и Мала-Азия и отъ обстоятелството, че високи 
планини отдѣлятъ тѣхната вжтреіпность добре отъ околнитѣ 
морета. Тѣзи ексклави нѣматъ нищо общо средиземноморския 
климатъ, въ който лѣтнитѣ засухи сж обусловени отъ други 
фактори. Отъ типа на ексклавитѣ, за които е дума, е сжщо и 
областьта около Кюстенджа въ Добруджа. Тази область е 
просто най-юго-западната проява на южноруската степна 
область.

Северната граница на областьта, въ която се явяватъ ч е- 
тири месеца съ индексъ на сухотата подъ 10, е не по-малко 
важна. Тази линия ограничава отъ югъ цѣла Мала-Азия, Бал
канския полуостровъ, безъ малкитѣ гръцки полуостровчета, 
които сж обърнати къмъ югоизтокъ, и южнитѣ бѣломорски 
острови; Италия безъ Апулия и южния кжтъ на Сицилия. 
Иберийския полуостровъ безъ Срѣдна и Източна Андалузия; 
Заслужава да се отбележи извивката, която тази линия прави 
около Гибралтарския протокъ. Трѣбва да се предполага влия- 
вие на Рифъ-и Атлантическия океанъ.

Много по-правилни очертания има зоната, въ която въ 
течение на петь месеца индексътъ на сухотата е подъ 10. 
Тази линия оставя на северъ една доста широка ивица отъ 
Атласкитѣ земи, включва обаче много отъ южнитѣ бѣломорс
ки острови, включително и островъ Критъ. Това е едно много 
ясно указание, че Атласкитѣ земи — Тунисъ, Алжиръ и Ма
роко — се приближаватъ много до Южна Европа и че не 
трѣбва да бждатъ разглеждани като части отъ Африка, а да 
бждатъ изучавани заедно съ Южна Европа, заедно съ която 
образуватъ срѣдиземноморското географско единство.

Севернитѣ граници на земитѣ, въ които месецитѣ съ ин
дексъ подъ 10 сж шесть, седемь, осемь и повече се 
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сбиватъ на западъ една до друга, което е въ връзка съ много 
ясната граница между пустинята и срѣдиземноморската кли
матична область въ тоя кжтъ на Африка. Тукъ човѣкъ дос
тига въ пустинята почти безъ преходъ, което е въ връзка съ 
морфоложкитѣ отношения, по-точно казано съ присжтствието 
на високия Атласъ и на веригитѣ на Оранския и Алжирския 
Атласъ. Къмъ изтокъ, особено въ източния басейнъ на Срѣ
диземно море, всички тѣзи граници се отдалечаватъ значи
телно една отъ друга. Тукъ се достига до пустинята много 
неусѣтно.

Теоретически ние сме въ пустинята само когато индек- 
сътъ на сухотата за всички месеци на дадено мѣсто е подъ 
10. Въ сжщность нарича се „пустиня“ всѣко мѣсто, което по
ради своята сухость е неподходящо за установяване на чо- 
вѣка на едно мѣсто и за свободно стопанско развитие, ма- 
каръ сжщото мѣсто да не е лишено напълно отъ растителенъ и 
животински свѣтъ. Поради това отъ антропогеографска гледна 
точка пустинята бихме могли да я ограничимъ отъ северъ отъ 
срѣдиземноморската климатична область съ северната граница 
на областитѣ съ осемь и повече месеци съ индексъ на сухо
тата подъ 10. Отъ скицата е видно, че на мѣста Срѣдиземно 
море опира непосрѣдствено до пустинята, напримѣръ при го- 
лѣмия Сиртски заливъ и по либийския брѣгъ отъ Барка до 
устието на р. Нилъ.

Употрѣбата на месечнитѣ индекси на сухотата ни поз
воли да установимъ съ доста голѣма точность северната и 
южната, а до голѣма степень и източната граница на срѣди
земноморската климатична область. Тѣзи климатични граници 
сж, както ще видимъ въ съответната глава, и много ясно из
разени културно-географски граници.

Не по-малъкъ ннтересъ представя и скицата, на която 
сж нанесени линиитѣ, които свързватъ мѣстата съ еднакво 
число месеци съ индексъ на сухотата подъ 5, при който не 
се задържа никаква вода на повръхностьта. Тѣзи линии по- 
казватъ два белега, които сж доста сходни съ тѣзи на линии
тѣ, които свързватъ мѣстата съ еднакво число месеци съ ин
дексъ подъ 10. Бие на очи преди всичко обстоятелството, че 
тѣ се събиратъ къмъ изтокъ, което е въ връзка съ постепен
ното изклинване на срѣдиземноморската климатична область 
къмъ изтокъ. Свидетелството за това е и постепенното уве
личаване на континенталностьта на източнитѣ Срѣдиземно
морски земи въ сжщата посока. За това бѣше вече единъ пжть 
дума по-горе.

Забележителна е и голѣмата сухота, която владѣе надъ 
Адриятическо море (станцията Пелагоза има три месеца съ ин
дексъ подъ 10 и дори единъ месецъ съ индексъ подъ 5 !) и 
надъ южнитѣ дѣлове на Бѣло море. Обяснението на този 
фактъ би трѣбвало да се търси, струва ми се, не само въ 
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дъждовната сѣнка, която се хвърля върху тѣхъ отъ Апенин- 
ския и Гръцкия полуостровъ, но и въ обстоятелството, че тукъ 
условията за явяване не конвекционни дъждове сж много по- 
малко. Общо отъ дветѣ скици е явно, че надморскитѣ дѣлове 
на атмосферата сж много по-сухи отъ тѣзи върху сушата. 
Този парадоксаленъ на пръвъ погледъ фактъ е лесно обяснимъ 
съ второто отъ изтъкнатитѣ две обстоятелства.

Линията, която ограничава мѣстата съ индексъ на сухо
тата подъ 5 въ течение на повече отъ единъ месецъ, се явява 
и като много важна педоложка граница, защото отъ много фак
ти личи, че въ днешно време се образува червенопръстица из
ключително въ обсега на тѣзи земи, докато по на северъ тя 
се явява като фосилна почва.

Безъ съмнение изследването и интерпретирането на ски- 
цитѣ, които показватъ хода на годишнитѣ и месечни линии на 
индекса на сухотата, се явява извънредно полезно и поучи
телно. Но, както вече изтъкнахъ малко по-горе, и този ин- 
дексъ има своитѣ недостатъци, които се коренятъ въ обстоя
телството, че степеньта на сухота зависи не само отъ висо
чината на температурата, било презъ цѣлата година или презъ 
единъ месецъ, нито само отъ количеството на падналия ва- 
лежъ, а и отъ начина, по който този валежъ пада, както и 
отъ нѣкои други климатични елементи, на първо мѣсто влаж- 
ностьта и облачностьта, които не винаги вървятъ количествено 
успоредно съ количеството на валежитѣ. Поради това се на
лага да бждатъ споменати макаръ и съвсемъ накратко тѣзи 
мѣста, за които индексътъ на сухотата не е въ състояние 
да ни даде правилна идея. Между тѣзи земи на първо мѣсто 
трѣбва да бжде споменато Атлантическо Мароко, което, въ- 
прѣки слабитѣ валежи и вследствие на това низъкъ индексъ на 
сухота, може спокойно да бжде причислено къмъ достатъч
но влажнитѣ земи. Това се дължи на тѣзи компенсацион
ни океански течения, за които стана вече дума. Надъ сту- 
денитѣ океански води срещу брѣга на Мароко се образу
ватъ постоянни мъгли, които нахълтватъ всѣка сутринь рано 
и надъ сушата, като съ това допринасятъ за увеличаване на 
относителната влажность до 100% и намаляване, дори спира
не на изпаряването презъ една часть отъ деня презъ лѣтото1.

1 Относителната влажность въ Могадоръ и Агадиръ, все на Атланти
ческия брѣгъ на Мароко, има следния годишенъ ходъ :

I II III IV V VI VH VIII IX X XI XII
Могадоръ и
Агадиръ 70 72'2 74’5 77’5 80 83 84 83 80 77 73 70
Маракешъ 72’5 70 64 55 47 38 33 33 38 48 58 67'5

Разликата спрямо Маракешъ. разположенъ само на 135 км. отъ брѣга,
е грамадна и много поучителна за различието, което сжществува между климата 
на крайбрѣжието и на вжтрешностьта. (Даннитѣ сж взети отъ Service de phy-
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Поради това тукъ наблюдаваме да растатъ хигрофитни рас
тения и да се образува подзолъ при най-низъкъ индексъ на 
сухота. Това не е изключение, а по-скоро указание за това, 
че индексътъ на сухотата не винаги е достатъченъ указатель 
за климата на дадено мѣсто. Трѣбва веднага да подчертая, че 
тукъ е дума за една тѣсна ивица земя. Двадесетина километра 
по-навжтре индексътъ на сухотата е вече истински указатель 
за климата, на който съответствува и растителната покривка 
и съвременнитѣ извѣтрителни процеси, които довеждатъ до 
образуването на червенопръстица. ·—

Много повече сж въ Срѣдиземноморието земитѣ, за 
които индексътъ на сухотата дава по-благоприятни указания. 
Това се корени обаче не толкова въ несъвършенството 
на този индексъ, колкото въ обстоятелството, че характе- 
рътъ на климата, а още повече режимътъ на повръхно отти- 
чащитѣ се води, зависи не само отъ отдѣлнитѣ климатични 
елементи, но и отъ петрографскитѣ условия. Въ Срѣдиземно
морието, кждето варовикътъ е преобладаващата скала, по 
причини, които вече ни сж известни, петрографскитѣ условия 
сж извънредно неблагоприятни. Така напримѣръ, Далмация и 
Апулия, които показватъ високи индекси, се отличаватъ въ 
сжщность съ голѣма сухота, която не позволява почти ни
каква култура безъ напояване, защото повръхно течащитѣ 
води, особено презъ лѣтото, сж нѣщо извънредно рѣдко. Това 
сж само два примѣра. Въ сжщность, както се каза, земитѣ 
съ подобенъ характеръ покриватъ въ Срѣдиземноморието из
вънредно голѣмо пространство.

Облачностьта въ Срѣдиземноморскитѣ земи. — За се- 
вернитѣ народи, които израстватъ подъ облачно небе и въ 
мъгли, срѣдиземноморскитѣ земи се характеризиратъ не тол
кова съ своя топълъ климатъ, колкото съ своето тъмносиньо 
и безоблачно небе. И действително следъ пустинитѣ срѣди
земноморската климатична область се отличава съ най-малка 
облачность, много по-малка отколкото даватъ да предполагаме 
валежнитѣ отношения. Разбира се, че въ една така голѣма гео
графска область срѣдната месечна и срѣдната годишна облач
ность не може да бжде еднаква. Ако разгледаме нѣкоя карта 
на изонефитѣ не само за срѣдната годишна, но и за срѣд
ната юлска и срѣдната декемврийска облачность ще ви- 
димъ, че облачностьта е низка не само срѣдно презъ цѣлата 
година, но дори и презъ месеца съ най-много валежи, като 
презъ най-сухия месецъ облачностьта достига на мѣста до 
невѣроятни за по-севернитѣ страни размѣри — до 1, а презъ 
нѣкои години и до О. Изключение прави съ своята по-висока

sique du globe et dc Meteorologie на Institut Scientifique Cherifien въ Рабатъ, 
Мароко).



Срѣдиземноморскитѣ земи 85

облачность само атлантическиятъ брѣгъ и то по многократно 
изложенитѣ вече причини. Въ планинскитѣ области облачность- 
та навсѣкжде е много по-висока, по лесно обясними при
чини: около планинитѣ има винаги условия за възходящи те
чения, съ които сж свързани облацитѣ, които се натрупватъ 
почти всѣки обѣдъ като венецъ около по-високитѣ планини. 
И по облачностьта си планинскитѣ дѣлове на Срѣдиземномо
рието се приближаватъ къмъ Срѣдноевропейскитѣ земи.

Изтъкнатото състояние на облачностьта въ Срѣдиземно
морието се дължи на високото налѣгане презъ лѣтото, както 
й на обстоятелството, че по това време духатъ вѣтрове глав
но отъ северъ, отъ сушата, и поради това сж. сухи и негодни 
да дадатъ условия за появяване на облаци. Презъ лѣтото 
въ нашата область се наблюдаватъ стихийни бури, които се 
развиватъ при съвсемъ ясно, понѣкога тъмно до черно, синьо 
небе, което е несъвмѣстимо съ представата за буря, която има 
жительтъ на срѣдноевропейската климатична область. Презъ 
зимата пъкъ валежитѣ се дължатъ на мигриращитѣ циклони, 
които не се явяватъ все пакъ така често и предизвикватъ 
образуване на облаци само въ предната имъ часть.

Съответно на малката облачность, респективно продъл
жително слънчево огрѣване, относителната влажность въ Срѣ
диземноморскитѣ земи е много низка презъ деня. Презъ но- 
щьта, поради безоблачностьта, излжчаването е много интен
зивно, поради което се образува доста изобилна роса.

Климатични области въ Срѣдиземноморието. — Следъ 
този общъ прегледъ на отдѣлнитѣ климатични елементи на 
срѣдиземноморския климатиченъ типъ, следъ като видѣхме 
колко варииратъ тѣ отъ мѣсто на мѣсто, налага се a priori 
да заключимъ, че въ тази сама по себе си ясно обособена го
лѣма климатична область ще да се очертаватъ по-малки вто
ростепенни климатични области, които заслужаватъ да бждатъ 
характеризирани поотдѣлно съ по нѣколко думи. Тѣзи харак
теристики ще ни бждатъ потрѣбни, за да отличимъ по-лесно 
сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи отъ преходнитѣ, което 
пъкъ ще ни помогне да очертаемъ по-лесно климатичната гра
ница на Срѣдиземноморието.

Климатични области въ Пиренейския полу
островъ. — Португалското крайбрѣжие по годишното разпре- 
дѣление на валежитѣ трѣбва безъ съмнение да се причисли къмъ 
срѣдиземноморския климатиченъ типъ. Но като имаме предъ видъ 
колко силно сж повлияни температурнитѣ отношения отъ оке- 
анскитѣ течения, които нѣматъ нищо общо съ Срѣдиземно 
море, налага се тази область да бжде причислена къмъ в т о- 
ростепеннитѣ срѣдиземноморски земи, заедно съ брѣга на 
Атлантическо Мароко. Тѣ биха могли да бждатъ отдѣлени въ. 
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една особена категория атланто-медитерански земи, 
които закржгляватъ откъмъ западъ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Обширната и масивна вжтрешность на Полуострова се 
отличава преди всичко съ своята голѣма континенталность и 
слаби валежи, две нѣща, които сж несъвмѣстими съ поня
тието за морски климатъ, какъвто е по дефиниция срѣдизем- 
номорскиятъ климатиченъ типъ. Ето защо, струва ми се, въ- 
прѣки срѣдиземноморския характеръ на годишното разпредѣ- 
ление на валежитѣ, тази обширна область не може да бжде 
причислена къмъ сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи, а,"по
добно на португалското крайбрѣжие, ще трѣбва да отиде въ 
категорията на второстепеннитѣ срѣдиземноморски земи.

Каталонското крайбрѣжие до къмъ Картагена се отли
чава съ сжщитѣ белези, както и Мезета, само съ тази раз
лика, че тукъ както сухотата, така и континенталностьта, осо
бено зимното захладяване, сж значително смекчени, поради 
което тази область все пакъ съ право можемъ да я причис- 
лимъ къмъ сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи. Несъмнено 
съ още по-голѣмо право къмъ тѣхъ ще трѣбва да бжде при
числена Южна Испания, особено Андалузия, въ която сж за- 
стжпени най-характернитѣ белези на срѣдиземноморския кли
матъ: продължителна лѣтна засуха, много слаба облачность, 
малка годишна амплитуда на температурата при много висока 
зимна температура.

Земитѣ въ дъното на Бискайския заливъ сж толкова сил
но повлияни отъ Атлантическия океанъ и пжтуващитѣ по него 
циклони, които доставятъ доста валежи дори и презъ лѣтото, 
щото ние имаме съвсемъ малко основания да ги смѣтаме за 
медитерански: само единъ вториченъ валеженъ минимумъ презъ 
лѣтото. Поради това този кжтъ отъ Иберийския полуостровъ 
може да бжде класиранъ между третостепеннитѣ срѣди
земноморски земи, които се явяватъ като напълно преходни 
къмъ срѣдноевропейската климатична область и дори по-близки 
до нея, отколкото до медитеранската.

Французката медитеранска климатична об
ласть обхваща най-южнитѣ дѣлове на Франция, като отъ за
падъ се стѣснява подъ влиянието на Атлантическия океанъ, а 
по долината на Рона се вдава доста на северъ. Тази область, 
притежава всички характерни за медитеранския климатъ черти 
които все пакъ сж по-ясно изразени на изтокъ отъ южнитѣ 
склонове на Алпитѣ и то поради закрилата, която последнитѣ 
имъ даватъ. Обаче общо всички тѣзи земи несъмнено трѣбва 
да бждатъ причислени къмъ сжщинската срѣдиземноморска 
область. Италиянската Ривиера се явява като продължение на. 
тази область и трѣбва да бжде причислена къмъ сжщата 
Къмъ французката медитеранска климатична область може да 
бжде причисленъ и островъ Корсика, както и Балеарскитѣ ос
трови.
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Климатичнитѣ области въ Апенинския полу
островъ представятъ по-малко разнообразие, между другото 
и поради по-малкото пространство, което той покрива. Въ него 
можемъ да отличимъ една западна, една източна и една южна 
климатична провинция, като къмъ първата трѣбва да се при
числи и островътъ Сардиния, къмъ третата островъ Сицилия и 
малкитѣ островчета около него. Първата и третата клима
тична провинции си приличатъ въ сжщность извънредно 
много, преливатъ се постепенно, и единствената причина, за да 
ги отдѣлимъ, е само обстоятелството, че поради голѣмото имъ 
протежение отъ северъ къмъ югъ въ тѣхъ се наблюдава доста 
ясно едно чувствително увеличаване продължителността на 
лѣтната засуха. Докато въ Тоскана, пъкъ дори и въ Римската 
Кампания, презъ лѣтото все се случватъ отъ време на време 
бури, придружени отъ валежи, по на югъ, въ Неаполската 
Кампания, още повече въ Калабрия и Сицилия, появяването на 
такива валежи е изключено. Все пакъ може да се каже, че отъ 
единия до другия край тази западна и южна италианска 
климатична провинция притежава всички характерни за меди- 
теранския климатъ белези и може да бжде причислена къмъ 
сжщинскитѣ Срѣдиземноморски земи. Не е така случаятъ съ 
източната часть на Апенинския полуостровъ, кждето голѣмата 
годишна амплитуда на температурата и слабитѣ валежи при- 
ближаватъ областьта къмъ континенталнитѣ земи. Годишното 
разпредѣление на валежитѣ, обаче, е такова, че, макаръ и съ из
вестно колебание, можемъ да причислимъ и тази часть отъ 
полуострова къмъ сжщинскитѣ Срѣдиземноморски земи.

Ломбардската низина, непосрѣдствено на северъ отъ Апе
нинския полуостровъ, е здраво отдѣлена отъ сжщинското Срѣ
диземно море чрезъ севернитѣ Апенини, поради което тази ни- 

• зина притежава климатъ съ твърде малко срѣдиземноморски 
черти: годишната амплитуда е твърде голѣма, което се дължи 
на сравнително студена зима въ връзка съ голѣми темпера
турни инверсии. Въ връзка съ тѣхъ и облачностьта презъ зи
мата е доста голѣма, чувствителна е тя и презъ лѣтото, по
ради което Ломбардия се отличава съ несвойствена на меди- 
теранския климатъ висока облачность. За италиянцитѣ отъ по
луострова Милано, напримѣръ, е градъ мъглявъ и непривет- 
ливъ, за който единствено между всички по-голѣми италиян- 
ски градове не е създадена хвалебствена поговорка, като на
примѣръ „Хубавата Венеция“, „Великолепната Генуа“, „Вѣч- 
ниятъ градъ“ (за Римъ) и т. н. И въ годишното рапредѣление 
на валежитѣ само единъ второстепененъ лѣтенъ минимумъ 
подсѣща, че тукъ трѣбва да се търси влияние на Срѣдиземно- 
морския климатъ. Ето защо Ломбардската низина трѣбва да 
бжде отнесена къмъ третостепеннитѣ, напълно преходни Срѣ
диземноморски земи, много близки до земитѣ отъ срѣдно- 
европейската климатична область.
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По-особенъ е случаятъ съ тѣсната ивица земя по южния 
склонъ на Алпитѣ, между тази планина и Ломбардската ни
зина. Поради южното изложение на тази ивица, поради това, 
че тя остава вънъ отъ обсега на температурнитѣ инверсии, за 
които бѣше дума, както и поради въздействието на фьоно- 
витѣ вѣтрове, които духатъ тукъ, срѣдната годишна темпера
тура, а особено срѣдната зимна температура е по-висока, го
дишната амплитуда на температурата — по-малка, отколкото 
въ Ломбардия, по-малка е и облачностьта, като само по отно
шение на валежитѣ се вижда по-голѣмо подобие. Всйчкитѣ 
тѣзи белези приближаватъ много повече разглежданата ивица 
до Срѣдиземноморскитѣ земи, и ние спокойно бихме могли да 
я причислимъ къмъ второстепеннитѣ преходни медитерански 
земи, показващи по-голѣма близость до последнитѣ, отколкото 
до срѣдноевропейската климатична область. Нѣкои автори дори 
причисляватъ тази область безъ никакво ограничение къмъ 
сжщинскитѣ Срѣдиземноморски земи. Ако азъ не се решавамъ 
да направя това, то е защото годишниятъ режимъ на дъждо- 
ветѣ доста се отличава отъ този, който сме свикнали да 
виждаме въ сжщинскитѣ медитерански области.

Климатичнитѣ области въ Балканския полу
островъ представятъ несъмнено голѣмъ интересъ поради 
това, че тукъ се преплитатъ нѣколко климатични влияния — 
медитеранско влияние отъ югъ, срѣдноевропейско отъ северо- 
западъ и източноевропейско отъ североизтокъ, безъ да смѣ- 
таме по-ограниченото влияние на Черно море1. Една почти 
непрекжсната планинска редица, която започва отъ най-запад- 
ния край на полуострова отъ Юлийскитѣ Алпи и завършва на 
Черно море съ Източна Стара-планина раздѣля този Полу
островъ на две голѣми части, отъ които южната е въ по-го
лѣма или по-малка спепень медитеранска, докато северниятъ 
дѣлъ е билъ предопредѣленъ като че ли отъ морфоложкитѣ 
отношения да влезне отчасти въ обсега на степния южнорус- 
ки климатъ, отчасти въ обсега на срѣдноевропейския климатъ.

1 За тѣзи влияния вижъ статията на К. Кировъ, Граници на кли- 
матнчнитѣ влияния въ Балканския полуостровъ, въ Известия на Бълг. геогр. 
д-во, кн. IV, София, 1937, стр. 37—47; K· Kirov, Les limites des influences 
climatiques dans la Peninsule Balkanique, in Сборникъ на IV Конгресъ на 
слав- геогр. и етногр. София, 1838, стр. 119—125,

Ако тръгнемъ въ южната часть на Балканския полу
островъ отъ западъ къмъ изтокъ ще дойдемъ отъ Ломбард
ската низина и южноалпийската ивица въ една тѣсна и про
дълговата приадриятическа ивица земя, отъ която голѣма часть 
е известна съ името Далмация. За жителитѣ на бившата 
Австро-Унгарска империя, а днесъ за жителитѣ на Югославия 
това име е синонимъ на хубость, на чаровна прелесть, която 
се дължи безъ съмнение не само на красивия брѣгъ, но до го- 
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лѣма степень и на срѣдиземноморския климатъ на тази земя. 
При доста висока срѣдна годишна температура тукъ зимата 
е много умѣрена, и, ако не е непериодичното настжпване на 
застудявания при появяване на „бора“, климатътъ на тази об
ласть би притежавалъ едно отъ най-ценнитѣ качества на сж- 
щинския медитерански климатъ — много рѣдко явяване на 
температури подъ 0°. Все пакъ Далмация бихме могли спо
койно да я поставимъ между второстепеннитѣ срѣдиземномор
ски земи и да я считаме за източно продължение на подал- 
пийската медитеранска ивица.

Ако проследимъ тази тѣсна ивица земя все покрай Адрия- 
тическото море, съ което тя неразривно е свързана, ще стиг- 
немъ въ Приморска Албания, кждето нѣкои отъ срѣдиземно
морскитѣ черти въ климата на Далмация се засилватъ, особено 
въ Южна Албания, която поради това би могла вече да се 
причисли, макаръ и съ известно колебание, къмъ сжщинскитѣ, 
първостепенни срѣдиземноморски земи. Безъ колебание могатъ 
да бждатъ причислени къмъ тѣхъ йонийскитѣ брѣгове на 
Гърция и срещуположнитѣ имъ острови.

Къмъ странитѣ съ сжщински срѣдиземноморски климатъ 
трѣбва несъмнено да бжде причислена и цѣла Южна и Срѣдна 
Гърция заедно съ прилежащитѣ къмъ тѣхъ острови. Тукъ на- 
всѣкжде при висока зимна температура и сравнително висока 
срѣдна годишна температура се явява малка годишна ампли
туда на температурата. Много ясно се наблюдава и лѣтната 
засуха, която трае навсѣкжде по повече отъ единъ месецъ, 
а въ най-южнитѣ части и по повече отъ три месеца, както е, 
напримѣръ, въ островъ Критъ. Единственото нѣщо, което сму
щава при опредѣлянето на тѣзи земи като първостепенни ме
дитерански, е фактътъ, че въ източната часть на тази область, 
макаръ че се мие обилно отъ водитѣ на Бѣлото и на Леван- 
тийското море, валежитѣ сж извънредно малко, въ източната 
часть на островъ Критъ подъ 200 мм., нѣщо, което не е въ 
съгласие съ единъ по дефиниция морски климатъ, какъвто е 
медитеранскиятъ.

Севернитѣ егейски земи — Приморска Македония и Бѣ- 
ломорска Тракия — притежаватъ чертитѣ на срѣдиземномор
ския климатъ въ отслабенъ видъ. Тукъ преди всичко годиш
ната амплитуда на температурата е много голѣма, което е въ 
връзка не толкова съ високитѣ лѣтни, колкото съ низкитѣ 
зимни температури, които, както знаемъ вече, докарватъ по- 
нѣкога до замръзване на Солунския заливъ. И лѣтната засуха 
не е много ясно изразена — нѣма нито единъ месецъ съ ва- 
лежъ подъ 20 мм. Поради всичко това, струва ми се, че би 
било пресилено да причисляваме Приморска Македония и Бѣ- 
ломорска Тракия къмъ сжщинскитѣ срѣдиземноморски земи. 
Това сж второстепенни медитерански области съ преходенъ 
климатъ, който клони много повече къмъ чистия срѣдиземно- 
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морски, отколкото къмъ срѣдноевропейския, който по плани- 
нитѣ въ срѣдата на Балканския полуостровъ се вмъква съвсемъ 
близу до морето. Въпрѣки това между него и второстепенни- 
тѣ срѣдиземноморски земи се намира една макаръ и тѣсна 
ивица отъ преходна земя, която, макаръ да притежава пове- 
чето отъ чертитѣ на срѣдноевропейския климатъ, притежава и 
нѣкои медитерански белези, поради което можемъ да я при- 
числимъ къмъ третостепеннитѣ срѣдиземноморски земи. Тази 
ивица обхваща; Срѣдна и Северна Македония, кждето срѣдрзем- 
номорското влияние навлиза така да се каже по долинитѣ на 
рѣкитѣ Вардаръ и Струма; Горна Тракия, кждето сжщото 
влияние навлиза по долината на Марица. Въ тѣзи дѣлове на 
Тракия и Македония срѣдиземноморското въ климата се изра
зява главно въ съществуването на единъ вториченъ мини- 
мумъ въ валежитѣ презъ лѣтото, докато амплитудата на тем
пературата си остава все така голѣма, дори още по-голѣма, 
отколкото въ бѣломорскитѣ части на Тракия и Македония1. 
Същото може да се каже въ общи черти и за Източна Тра
кия, ако разбира се оставимъ на страна двата много малки 
но твърде типични климатични острова, които се намиратъ 
тукъ при Бургаския заливъ и по източния склонъ на Странджа- 
планина. При Бургаския заливъ се чувствува влиянието на 
южнорускитѣ степи, което достига лесно до тукъ по Черното 
море. При Странджа пъкъ се наблюдаватъ климатични отно
шения, които съ твърде подобни на тѣзи, които владѣятъ по 
най-югоизточнитѣ брѣгове на Черно море.

1 Вж. К. Кировъ, Северната граница на срѣдиземноморското 
климатично влияние въ Балканския полуостровъ, въ Известия на Бълг. 
геогр, д-во, кн. II, София, 1935.

Но както могатъ южнорускитѣ климатични условия да се 
проявятъ презъ Черно море, така могатъ да се появятъ отъ 
своя страна презъ Черно море чакъ въ Кримъ нѣкои отъ еле- 
ментитѣ на срѣдиземноморския климатиченъ типъ, разбира се 
въ твърде смекченъ видъ. Този срѣдиземноморски климатиченъ 
островъ дължи своето появяване на това мѣсто на планин
ската преграда откъмъ северъ. Тя допринася за увеличаване 
на срѣдната годишна температура чрезъ смекчаване на низки- 
тѣ температури, които царятъ презъ зимата надъ южноруската 
степь. Освенъ съ по-малката годишна амплитуда на темпера
турата, тази южнокримска область се отличава и съ единъ 
доста силенъ вториченъ валеженъ минимумъ презъ лѣтото, 
което тъкмо дава основание да причисляваме тази область 
къмъ третостепеннитѣ медитерански климатични области, пре
ходни, обаче, не къмъ срѣдноевропейскитѣ а къмъ степнитѣ 
южноруски земи.

Една много тѣсна прибрѣжна ивица по североизточния 
брѣгъ на Черно море се явява по своя климатъ твърде по
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добна на южния Кримъ и е видимо негово продължение. Къмъ 
югоизтокъ тази ивица се разширява, като обхваща цѣлата до
лина на рѣката Рионъ, областьта Абхазия, Колхида на древ- 
нитѣ гърци. И тази земя, поради температурнитѣ отношения, 
които владѣятъ въ нея, и поради явяването на валеженъ вто
риченъ минимумъ, може да бжде причислена къмъ третосте- 
пеннитѣ медитерански земи. Тази область се отличава, обаче, 
най-вече по извънредно голѣмото количество валежъ, който 
пада тукъ и въ връзката съ който е и много голѣма влажность, 
съвсемъ несвойствена на срѣдиземноморскитѣ земи. Ето защо 
по-добре е отъ тѣзи земи да се формира една засебна клима
тична область, за което съ пълно право настояватъ фито- 
географитѣ. Тѣ я наричатъ „понтийска“ по името на Черно море.

Климатичнитѣ области въ Мала-Азия сж не по- 
малко разнообразни. И тукъ, както въ Иберийския полуос- 
тровъ, тѣ сж наредени концентрично около една обширна и до
ста еднообразна централна часть, въ която освенъ наличность- 
та на единъ доста ясно изразенъ лѣтенъ валеженъ минимумъ 
нищо друго не напомня за медитеранския климатъ, поради 
което цѣлата срѣдна часть на този Полуостровъ може да бжде 
причислена най-много къмъ третостепеннитѣ срѣдиземноморски 
земи, можемъ да я характеризираме като преходна область, 
съ доста ясно подчертани степни белези. На северъ отъ тази 
централна область се намира споменатата вече понтийска об
ласть, която съ своята голѣма валежность рѣзко контрастира 
съ сухата вжтрешность на Полуострова.

Превалимъ ли отъ централнитѣ малоазиатски плата 
планинитѣ, които ги отдѣлятъ отъ срѣдиземноморскитѣ и 
бѣломорскитѣ брѣгове на Полуострова, навлизаме наведнажъ 
въ земи, които рѣзко се отличаватъ отъ вжтрешнитѣ области. 
Тукъ, по крайбрѣжието студенитѣ зими сж голѣма рѣдкость, 
по южния малоазийски брѣгъ тѣ дори не се случватъ; поради 
това и годишната амплитуда на температурата е малка, лѣт- 
ната засуха е продължителна (по южнитѣ брѣгове, както и на 
островъ Кипъръ, тя трае повече отъ три месеца), облачностьта 
и влажностьта сж низки, съ една дума всички характерни за 
срѣдиземноморския климатиченъ типъ белези сж на лице, по
ради което тѣзи земи спокойно могатъ да бждатъ причислени 
къмъ сжщинскитѣ Срѣдиземноморски земи. Този рѣзъкъ пре- 
ходъ отъ вжтрешностьта къмъ брѣговитѣ области (преходна 
второстепенна срѣдиземноморска область, поне въ видъ на 
тѣсна ивица, почти не сжществува) се дължи главно на мор- 
фоложкитѣ отношения: отъ низинитѣ край морето се минава 
почти непосрѣдствено къмъ високи планини или къмъ високо
то централно плато, поради което и климатичнитѣ условия се 
промѣнятъ извънредно рѣзко.

Контактътъ на срѣдиземноморския климатиченъ типъ съ 
степната и степно-пустинната область започва още отъ Мала-
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Азия, много ясно се очертава, обаче, въ Сирия и Палестина, 
кждето успореднитѣ съ брѣга планини сжщо както въ Мала- 
Азия ограничаватъ обсега на типичния срѣдиземноморски кли- 
матиченъ типъ само въ една много тѣсна прибрѣжна ивица. 
Въ Сирия тя обхваща и нѣкои котловини между планинскитѣ 
редици, докато въ . Палестина сж.щата редица междупланински 
котловини има вече много ясно изразенъ ендореиченъ харак- 
теръ и поради това трѣбва да се причисли къмъ третосте- 
пеннитѣ преходни срѣдиземноморски земи, преходни, разбира 
се, не къмъ срѣдно европейския климатиченъ типъ, 'ійгкто 
бѣше случаятъ съ севернитѣ преходни Срѣдиземноморски 
земи; а преходни къмъ пустинния климатиченъ типъ. И тукъ, 
както въ Мала-Азия, преходътъ е доста рѣзъкъ, и то пакъ 
по сткщитѣ причини: високитѣ и непроломени планински ре
дици много рѣзко ограничаватъ влиянието на Срѣдиземно 
море, а заедно съ това и обсега на срѣдиземноморския кли
матиченъ типъ.

Въ Египетъ вече не орографскитѣ условия, а общата цир
кулация на атмосферата е, която не позволява Срѣдиземно 
море да указва каквото и да било въздействие върху климата, 
поради което тукъ пустинята допира до самото море. Пустин
ното климатично влияние се чувствува дори отвъдъ морето, на 
на островъ Критъ. И ако искаме да намѣримъ по африканския 
брѣгъ земя съ срѣдиземноморски климатични белези, макаръ 
и доста повлияна отъ съседната пустиня, ще трѣбва да оти- 
демъ чакъ въ Киренайка или Барка, кждето по посоченитѣ 
вече причини падатъ малко повече валежи. Тукъ лѣтната за
суха трае повече отъ шесть месеца, като и презъ петтѣ зимни 
валежни месеца падналото количество валежъ не е особено 
голѣмо. Не това е, обаче, което прави климатътъ на Киренай
ка да се отличава отъ срѣдиземноморския, а голѣмата ампли
туда на температурата, която се дължи на високата лѣтна 
температура. Високата температура и малкото валежи докар- 
ватъ въ тази область ясно изразенъ и почти постояненъ въ 
течение на цѣлата година ендореизъмъ, на мѣста дори ареи- 
зъмъ, хидроложки условия, които каратъ да причисляваме 
тази область къмъ третостепеннитѣ срѣдиземноморски земи, 
преходни къмъ пустиннитѣ и повече пустинни, отколкото срѣ
диземноморски. На западъ тази и безъ това тѣсна ивица се 
стѣснява още повече, като при Триполи обхваща едва нѣколко 
километра отъ брѣга.

Климатичнитѣ области въ Атласкитѣ земи 
представятъ извънредно голѣмо разнообразие, като тукъ на
мираме, противно на това, което наблюдаваме по останалия 
африкански брѣгъ, развита цѣлата гама отъ срѣдиземноморски 
земи и преходни между тѣхъ и пустинния климатиченъ поясъ.

Ивицата земя съ сжщински срѣдиземноморски климатъ 
покрай брѣга на Срѣдиземно море има различна ширина, съо
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бразно съ земноповръхния обликъ: тамъ, кждето веригитѣ на 
Атласкитѣ планини сж близу до морето, тази ивица е съвсемъ 
тѣсна, кждето тѣ сж по-далеко — и тя е по-широка. По на 
югъ между веригитѣ на Туниския и Алжирския Атласъ и 
между Рифъ и Срѣдния Атласъ се намиратъ многобройни 
котловини, климатътъ на които е почти срѣдиземноморски. 
Единственото нѣщо, което кара да причисляваме тѣзи котло
вини кѣмъ второстепеннитѣ медитерански земи е голѣмата го
дишна амплитуда на температурата и малкото валежи, поради 
което и индексътъ на сухотата тукъ е много малъкъ. Съответ
но на него владѣе ендореичность, която се изразява въ обра
зуването на шотитѣ. Въ най-южнитѣ котловини между отдѣл- 
нитѣ вериги на Атласкитѣ планини сухотата вече взима връхъ, 
годишната амплитуда става още по-голѣма, и само обстоятел
ството, че съвсемъ малкото валежи, които падатъ тукъ, се случ- 
ватъ презъ зимата, ни дава основание да причисляваме тѣзи 
мѣста къмъ третостепеннитѣ медитерански земи, преходни къмъ 
пустиннитѣ и много по-близки до тѣхъ. Когато прехвърлимъ 
и последната атласка верига и настжпимъ въ областьта на ха- 
мадитѣ въ климатичнитѣ отношения настжпва много рѣзъкъ 
преломъ, който прави морфоложката граница между Атласки
тѣ земи и сахарскитѣ хамади да бжде и една доста ясно из
разена климатична граница, на югъ отъ която нѣма нито 
следа отъ срѣдиземноморско климатично влияние.

При разглеждането на отдѣлнитѣ климатични елементи 
многобройнитѣ особености, които отличаватъ атлантическия 
брѣгъ на Мароко отъ останалитѣ срѣдиземноморски земи, бѣха 
изтъкнати доста обстойно, за да има нужда сега отново да из
тъкваме, че тази область, твърде прилична на португалския 
брѣгъ, трѣбва да бжде причислена къмъ второстепеннитѣ срѣ
диземноморски земи, които образуватъ атлантомедитеранската 
климатична область.

Отъ този кратъкъ прегледъ на климатичнитѣ области 
въ обсега на срѣдиземноморския климатиченъ типъ е много 
ясно, че този типъ е тѣсно свързанъ съ Срѣдиземно 
море и поради това съ пълно право носи името си. Азъ на
рочно подчертавахъ, че въ голѣмитѣ географски единици, които 
се намиратъ около Срѣдиземното море: Иберийски полу
островъ, Южна Франция, Италия, Балкански полуостровъ, Мала- 
Азия, Сирия, Палестина, Атласки земи, навсѣкжде земитѣ съ 
сжщински срѣдиземноморски климатъ или както ги нарекохъ 
първостепенни срѣдиземноморски страни, представятъ само по 
тѣсни или по-широки ивици, ширината на които зависи из
ключително отъ хода на планинскитѣ вериги, повечето отъ 
които сж части отъ алпийския орогенъ. Отъ това следва да 
се заключи, че докато общото мѣстоположение на срѣдиземно
морския климатиченъ типъ е обусловено отъ общата цирку
лация на атмосферата, по-точното очертание на обсега на този 
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климатиченъ типъ е обусловено отъ брѣговитѣ очертания 
на Срѣдиземното море и отъ макрорелефа на земитѣ, които 
ги ограждатъ. А като знаемъ, че голѣма часть отъ едритѣ 
брѣгови очертания на това море и сжщо така голѣма часть 
отъ макрорелефа на ограднитѣ земи се дължатъ на алпий
ския орогенъ, явно е, че неговото изучаване се явява като 
необходима предпоставка за разбиране на срѣдиземномор
ския климатиченъ типъ, а чрезъ това и на Срѣдиземно
морието изобщо. Границитѣ на тази голѣма географска об
ласть могатъ да бждатъ очертани само благодарение на тсГва, 
че на много мѣста морфоложката граница съвпада напълно, 
било съ климатичната граница на първостепеннитѣ срѣдиземно
морски земи, било съ тази граница на второ или третостепен- 
нитѣ такива земи. Въ заключителната глава на този трудъ, въ 
която ще се занимая специално съ границитѣ на Срѣдиземно
морието, ще видимъ, че въ едни случаи ще се наложи да се 
възприеме за граница на тази голѣма область линията, която 
ограничава първостепеннитѣ (отъ климатична гледна точка) 
срѣдиземноморски земи. Въ сжщность тъкмо съществуването 
на нѣколко степени срѣдиземноморски земи показва най-ясно, че 
преходътъ къмъ всички съседни голѣми географски области е 
доста постепененъ и че е желателно да се говори не за гра
ници, а за гранични зони между тѣхъ.

До тукъ бѣше въпросъ все за границитѣ на срѣдиземно
морския климатиченъ типъ въ хоризонтална посока. Необхо
димо е, обаче, да се спремъ макаръ и накратко и на границитѣ 
на този климатиченъ типъ въ вертикална посока. Известно е, 
че всѣки климатиченъ типъ, колкото се отива отъ морското 
равнище къмъ по-високи земи, губи часть отъ своитѣ типични 
черти, безъ обаче да преминава въ напълно същия климати
ченъ типъ, въ които минава въ хоризонтална посока. Така на- 
примѣръ срѣдиземноморскиятъ климатиченъ типъ, който се 
подпъхва отъ югъ като клинъ подъ срѣдноевропейския и южно- 
руския климатиченъ типъ, предизвиква образуването на нѣщо 
като острови и полуострови особено отъ срѣдноевропейски 
климатъ. Тѣхната долна граница постепенно се повишава отъ 
морското ниво, на което се намира при северната граница на 
третостепеннитѣ срѣдиземноморски земи, къмъ югъ. Надъ вто- 
ростепеннитѣ срѣдиземноморски земи тази вертикална граница 
се намира само на 200—300 м. надъ морското равнище. Така 
напримѣръ, въ планинитѣ, които ограждатъ отъ северъ Бѣло- 
морска Тракия и Приморска Македония, две типични второ
степенни срѣдиземноморски земи, и които образуватъ часть 
отъ северната граница на второстепеннитѣ срѣдиземноморски 
земи изобщо, горната граница на срѣдиземноморската клима
тична область се намира само на 200 м. надъ морското рав
нище. По на югъ тази горна граница постепенно се повишава 
и въ Южна Гърция е вече на 600 м. надъ морското равнище. 
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Сжщиятъ постепененъ преходъ се наблюдава и въ Италия, 
кждето само Ломбардската низина, по причини, които бѣха из
тъкнати вече на съответното мѣсто, внася малко нарушение. 
Общо може да се каже, че въ Северна Италия горната граница 
на срѣдиземноморския климатиченъ типъ е на около 350 м., въ 
Срѣдна Италия се изкачва дори до 500 м., особено откъмъ 
западната страна; докато въ Южна Италия тази горна граница 
трѣбва да се търси на мѣста до 800—900 м. Въ Иберийския 
полуостровъ и Южна Франция се наблюдава сжщиятъ поре- 
дъкъ: въ севернитѣ части на Прбвансъ и Лангедокъ горната 
граница е едва на 200 м. надъ морското равнище, по на югъ, 
напримѣръ при Ница — на 400 м., въ Каталония тази граница 
е вече на 500—600 м., въ Андалузия достига дори до 1000 м. 
Въ Атласкитѣ земи, особено въ πο-южнитѣ тѣхни части, тази 
граница е дори надъ 1500 м.

Надъ така посочената въ най-общи черти горна граница 
на срѣдиземноморския климатиченъ типъ съ общъ наклонъ 
къмъ северъ се намиратъ доста пространни ареали въ видъ на 
малки острови при уединенитѣ възвишения, въ видъ на про
странни земи при по-голѣмитѣ планински масиви и въ видъ на 
полуострови въ по-голѣмитѣ части на Срѣдиземноморието. Ка- 
захъ вече, че климатътъ на всички тѣзи земи се приближава 
до срѣдноевропейския климатиченъ типъ и то главно поради 
това, че лѣтната засуха е или много слабо изразена или пъкъ 
съвсемъ липсува, така че се получава едно равномѣрно разпре- 
дѣление на валежитѣ презъ цѣлата година. Трѣбва да имаме 
предъ видъ, обаче, че тѣзи лѣтни валежи въ земитѣ, разполо
жени надъ срѣдиземноморския климатиченъ регионъ, не се 
дължатъ на циклонитѣ, както е случаятъ съ лѣтнитѣ валежи 
въ сжщинскитѣ европейски земи, а на кондензация поради въз
хождащи движения на въздуха, каквито движения ставатъ около 
всѣка планина. Отъ това следва, че подобието между клима
тичния регионъ надъ срѣдиземнорския климатиченъ типъ отъ 
една страна и срѣдноевропейския климатиченъ типъ отъ друга 
страна е само външно, но не и генетично. И подобието въ 
температурнитѣ отношения на надсрѣдиземноморскитѣ региони 
и срѣдноевропейския климатиченъ типъ, което подобие се из
разява главно въ по-низка срѣдна годишна температура, е сжщо 
така само външно, тъй като тѣзи еднакви отношения сж. обу-, 
словени на дветѣ мѣста отъ две съвсемъ различни условия — 
въ срѣдноевропейския климатиченъ типъ — отъ по-голѣмата 
близость до полярния фронтъ, въ надсрѣдиземноморскитѣ ре
гиони — отъ по-слабото барометрично налѣгане. То е, може 
да се каже, най-отличителниятъ белегъ между тѣзи два кли
мата твърде подобни по-външни белези. Поради това външно 
подобие, което за тѣзи географски отношения, които сж функ
ция на климата, е единствено мѣродавно, въ надсрѣдиземно- 
морския регионъ се е развилъ съ време единъ природенъ пей- 
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зажъ, твърде много подобенъ на пейзажа, който сме свикнали 
да виждаме въ Срѣдна Европа. Забележително е, че на това 
подобие отговаря и едно твърде голѣмо подобие въ антропо- 
географскитѣ отношения въ срѣдиземноморскитѣ планини и 
Срѣдна Европа.

Теоретически би трѣбвало да очакваме пустинниятъ кли
матиченъ типъ отъ своя страна да се подпъхва подъ срѣди- 
земноморския, нѣщо, което въ действителность не се наблю
дава и то главно поради морфоложкитѣ отношения въ съсед
ство съ хоризонталната граница между тѣзи два климатични 
типа. Като отражения на тази теоретическа вѣроятность може 
да се вземе обстоятелството, че въ западната часть на Срѣ
диземноморието, която е по-планиниста, и срѣдиземноморскиятъ 
климатиченъ типъ отива много по на югъ, като използува 
именно планинитѣ. Въ източната часть на Срѣдиземноморието, 
кждето липсуватъ всѣкакви високи планини, пустинниятъ кли
матиченъ типъ достига до самото море, на много по-голѣма 
географска ширина отколкото котловинитѣ между атласкитѣ 
вериги, въ които котловини климатътъ има ясно изразенъ срѣ
диземноморски характеръ.

Отъ даденитѣ до тукъ данни за хоризонталнитѣ и вер
тикални граници на срѣдиземноморската климатична область е 
явно, че тя не представя нѣщо закржглено, а напротивъ има 
много разпокжсано очертание и съ многобройни острови — ен- 
клави отъ други климатични типове. Това обстоятелство има, 
както ще видимъ на съответното мѣсто, извънредно голѣмо 
значение за стопанскитѣ отношения въ Срѣдиземноморието.

Времето въ Срѣдиземноморскитѣ земи

Между климатъ и време се прави напоследъкъ основна 
разлика. Въ много отношения това е наложително. Въ нашия 
случай се налага да направя единъ прегледъ на времето въ 
Срѣдиземноморието въ течение на годината, тъй като той ще 
ни улесни извънредно много въ по-правилното схващане на ха- 
рактернитѣ особености на срѣдиземноморския климатъ.

Като имаме предъ видъ само до тукъ изложенитѣ данни 
върху климата на нашата область би трѣбвало да заключава
ме, че въ нея навсѣкжде презъ зимата вали и то твърде често, 
че небето е покрито съ облаци и че въ връзка съ мигрира- 
щитѣ циклони духатъ твърде често вѣтрове съ непостоянна 
посока и сила. Времето въ Срѣдиземноморието е наистина та
кова, общо взето, почти всѣка зима. Забележително е, обаче, 
че всѣка зима за по-кратко или по-дълго време въ нашата об
ласть настжпва антициклонално състояние, което е най-често 
презъ декемврий и януарий, но понѣкога трае отъ ноемврий 
до мартъ. Това антициклонално състояние се изразява въ на- 
стжпване на хубаво безоблачно време, почти никакви вѣтрове, 
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поради което бризитѣ могатъ свободно да се проявяватъ, оба
че и тѣ сж слаби, защото загрѣването на сушата презъ този 
периодъ е слабо. Това състояние се дължи на сливането на 
високитѣ налѣгания, които се установяватъ всѣка година вър
ху Срѣдна и Източна Европа и Балканския Полуостровъ, съ 
Азорския максимумъ, който по това време се разстила върху 
Северна Африка. Поради това полярниятъ фронтъ и свърза- 
нитѣ съ него депресии сж отхвърлени далеко на северъ, по 
северозападната ограда на споменатата голѣма антициклонална 
маса. Отъ Мала-Азия до Суданъ налѣгането намалява и ба- 
ричниятъ градиентъ е много остъръ въ източния басейнъ на 
Срѣдиземно море, кждето изобаритѣ сж съ направление почти 
северъ — югъ. Това разпредѣление на налѣгането предизвиква 
появяване на общо движение на въздуха къмъ югъ въ цѣлото 
Срѣдиземноморие. Вѣтроветѣ духатъ отъ северъ, северозападъ 
и североизтокъ, и то по-силно въ източния срѣдиземноморски 
басейнъ. Студенъ въздухъ изпълва цѣлото Срѣдиземноморие, 
като изтиква тропическия въздухъ далеко на югъ. Поради това 
този типъ време се характеризира съ рѣзко спадане на тем
пературата, което е изобщо характерно при настжпване на ху
баво време въ Срѣдиземноморието. Поради липсата на всѣ- 
каква облачна покривка при такова време дневната амплитуда 
на температурата е винаги много голѣма. Редовното явяване 
на такова време презъ зимата въ всички Срѣдиземноморски 
земи обяснява присжтствието на единъ малъкъ валеженъ ми- 
нимумъ презъ зимата, особено декемврий-януарий, навредъ по 
тѣзи земи. Този валеженъ минимумъ обяснява и спадането на 
индекса на сухотата презъ месецитѣ декемврий и януарий при 
почти всички срѣдиземноморски метеорологични станции, както 
това може да се види и отъ приложената въ края таблица. 
Отъ нея ясно личи, че зимниятъ валеженъ максимумъ е по- 
добре изразенъ въ земитѣ около Левантийско море, които сж 
далеко отъ споменатото антициклонално състояние.

Така обрисуваното хубаво време не трае, обаче, дълго. 
Презъ мартъ, понѣкога още презъ февруарий връзката между 
евроазиятското и азорско високо налѣгане се прекжсва и пж- 
тьтъ за появяване на депресии отъ западъ и северо-западъ е 
свободенъ. Тѣ при това не закъснѣватъ да се явятъ и да до- 
принесатъ за появяване на лошо време, но съ по-мека темпе
ратура. Това се отнася, обаче, главно за западния срѣдиземно
морски басейнъ. Въ източния срѣдиземноморски басейнъ тази 
промѣна настжпва по-бавно и винаги по-късно, върху него, 
макаръ и по-слабо, антициклоналното състояние се задър
жа много по-дълго време1. Това обстоятелство би могло да 

1 За типоветѣ време въ Срѣдиземноморието вж. обстойно у Marcel 
Clerget, Les types de temps en Mediterranee, въ Annales de Geographie, 1937, 
стр. 225—246. Интересна е въ това отношение и студията на A. Jury 
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се обясни отъ една страна съ отдалеченостьта на източния 
срѣдиземноморски басейнъ отъ изходното мѣсто на циклонитѣ, 
които замиратъ още къмъ Италия и въ Адриятическо море и 
отъ друга страна съ по-южното положение на този басейнъ, 
вследствие на което и общото количество на валежитѣ на това 
мѣсто е много по-малко. Това е още една доста рѣзка разли
ка между двата срѣдиземноморски дѣла.

Презъ лѣтото, поради отдръпване на полярния фронтъ 
на северъ и заедно съ него на депресиитѣ, които поематъ по- 
северни пжтища, подобни пертурбации сж изключени и тбТава 
настава непрекъснато хубаво време, горещо, но лесно поноси
мо поради малката относителна влажность, чисто отъ каквито 
и да било облаци небе, цвѣтътъ на което е тъмно до черно 
синь. По това време духатъ най-често северни вѣтрове, спо- 
менатитѣ вече нѣколко пжти етезии. Това хубаво време се ус
тановява въ южнитѣ дѣлове по-рано, по на северъ — по-къс
но, най-често презъ юлий и августъ. То улеснява извънредно 
много изпаряването, което предизвиква пълното изсъхване на 
всички малки водни токове, както и изсъхването на голѣма 
часть отъ растителностьта. Тя се запазва само тамъ, кждето 
се напоява изкуствено. Въ такива случаи срѣдъ светложъл
тия пейзажъ се явяватъ тъмнозелени оазиси, единъ извънред
но рѣзъкъ контрасть, който се усилва още повече отъ тъмното 
небе. Презъ зимата такова нѣщо не може да се види.

Който иска да почувствува Срѣдиземноморието трѣбва 
да го види презъ лѣтото. Тогава върху него владѣе пустиненъ 
климатъ, ' времето е както въ пустинята, цѣлата область при
лича на една грамадна пустиня, въ която като че ли по нѣ- 
какво недоразумение сж се заселили съ милиони хора, които 
сж видоизмѣнили съ своята дейность всѣко едно кжтче отъ 
тази стара културна страна. Срѣдиземноморието е страна на 
контраститѣ и на привиднитѣ противоречия, въ която въ дей
ствителности владѣе всестранна хармония, защото тукъ презъ 
своя многохиляденъ исторически животъ людетѣ най-добре сж 
се пригодили къмъ природната обстановка.

Климатътъ на Срѣдиземноморекитѣ земи презъ ми- 
налитѣ геоложки времена

Ако азъ се спрѣхъ така обстойно на климата на Срѣ- 
диземноморскитѣ земи, то е защото той оказва прѣко из
вънредно голѣмо влияние върху морфоложкитѣ отноше
ния въ тѣзи земи; още по-голѣмо е влиянието му върху 
извѣтрителнитѣ процеси и косвено чрезъ това върху поч- 
витѣ; прѣко, както и косвено чрезъ почвитѣ, климатътъ

et G. Dedabant, Les types de temps au Maroc (Memorial de l’Oflice na
tional M^teorologique de France, n° 13, Paris, 1925).
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влияе много силно и върху фитогеографскитѣ отношения, а 
косвено чрезъ тѣхъ и върху стопанско-географскитѣ отноше
ния. Налага се, обаче, да се направи известна разлика между 
влиянието, което климатътъ указва върху морфологията и поч- 
витѣ, отъ една страна, и влиянието, което сжщиятъ указва 
върху фитогеографскитѣ и стопанско-географскитѣ отношения, 
отъ друга страна. Върху последнитѣ, върху растителностьта 
и стопанската дейность на човѣка климатътъ влияе бързо, 
имедиатно, и затова царещитѣ днесъ климатични отношения 
сж сложили своя печатъ върху цѣлата растителность1 и 
върху цѣлата стопанска дейность на човѣка. Не е така съ 
влиянието на климата върху земноповръхнитѣ форми и поч- 
витѣ: това влияние е много постепенно и при настжпване на 
климатични промѣни нито земноповръхнитѣ форми, нито поч- 
витѣ могатъ веднага да се пригодятъ къмъ новия климатъ, 
поради което въ такъвъ случай настжпва смѣшение на съ
временни съ фосилни земноповръхни форми и почви. Смѣше
ние, което често пжти извънредно много затруднява морфо- 
ложкия и педоложки анализъ. Точно такъвъ е случаятъ и съ 
Срѣдиземноморскитѣ земи, кждето презъ последнитѣ геоложки 
времена сж станали значителни промѣни въ климата. За да 
разберемъ създаденитѣ отъ тѣзи промѣни доста интересни и 
въ нѣкои случаи много заплетени морфоложки и педоложки 
отношения абсолютно необходимо е да се хвърли единъ ма- 
каръ и бѣгълъ погледъ върху палеоклимата, върху стария 
климатъ на Срѣдиземноморието. Разглеждането на този въп- 
росъ ще ни доведе и до стария и извънредно интересенъ про- 
блемъ, дали ставатъ климатични промѣни въ нашата ’область 
отъ историческо време насамъ. Този проблемъ, разглежданъ 
до сега засебно, намира своето най-подхождащо мѣсто като за
ключителна глава въ палеоклиматологията на Срѣдиземно
морието.

1 Реликтитѣ, които се намиратъ тукъ-таме въ Срѣдиземноморскитѣ 
земи, сж отъ много голѣмъ интересъ за флористичната фитогеография и 
за палеоботаниката ; тѣ, обаче, не представятъ никакъвъ интересъ за еко
логичната фитогеография, която предимно интересува общата география.

И до днесъ не е написана една палеоклиматология на 
Срѣдиземноморскитѣ земи, което е въ връзка съ извънредно 
голѣмитѣ трудности, които се срѣщатъ при този родъ изуч
вания. Тѣ ставатъ толкова по-мжчни и несигурни, колкото по- 
далече въ миналитѣ геоложки времена се отива. За да не за- 
сѣгамъ епохи, за които знаемъ много малко или пъкъ нищо, и 
като имамъ предъ видъ цельта, съ огледъ на която пиша тази 
глава, азъ ще засегна въ нея само климата на Срѣдиземно
морието отъ Еоцена насамъ. Дори ще се спра по-подробно 
само на времето отъ Миоцена насамъ, защото само отъ това 
време насамъ се намиратъ по-пространни земноповръхни форми 
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и по-запазени фосилни почви. Ще се спра на тази епоха най 
после и поради това, че за нея се отнасятъ и моитѣ соб
ствени изучвания.

Презъ Е о ц е н а температурнитѣ отношения въ Срѣди
земноморието сж се отличавали основно отъ съвременнитѣ. 
Срѣдната годишна температура ще да е била съ около 5 до 
7 градуса по-висока, и то главно поради това, че зимната тем
пература е била доста висока, за което свидетелствуватъ фо- 
силнитѣ растения отъ срѣдата на Еоцена. Отъ друга страна 
наличностьта на извънредно много боксити и желѣзни ’руди 
съ срѣдноеоценска възрасть (бокситътъ отъ Далмация и 
„еоценскитѣ желѣзни фасулчета“ отъ Швейцарска Юра сж 
тѣхнитѣ най-типични представители), които по химически съ- 
ставъ и сигурно по генезисъ извънредно много приличатъ на 
съвременния латеритъ, показватъ, че валежнитѣ отношения по 
онова време сж приличали извънредно много на валежнитѣ от
ношения въ преходната зона между екваториалния и саванния 
климатиченъ поясъ. За повечето автори латерйтътъ е извѣт- 
рителниятъ продуктъ на саванния климатъ, твърдение, което 
азъ не мога да подържамъ безусловно. Фактъ е, че въ сж- 
щинската саванна область, кждето изглежда да сжществуватъ 
минимални условия за образуване на латеритъ, последниятъ 
се явява само като много тънка кора върху найподхождащитѣ 
за латеритизиране скали: базалти и нѣкои други базични скали; 
докато въ зоната, която е преходна къмъ екваториалния кли
матъ, изглежда, поне доколкото може да се сжди отъ изуч- 
ванията на Лакроа1, че условията за латеритообразувателни 
процеси сж оптимални. Въ тази преходна зона валежитѣ сж 
доста изобилни — навсѣкжде надъ 1400 мм., като презъ зи
мата ясно се очертава единъ напълно сухъ периодъ, на който 
трѣбва да се отдаде образуването на латеритния панцеръ. 
Следователно можемъ съ сигурность да предполагаме, че 
презъ Лютесиена и Овирсиена, общо взето презъ срѣдата на 
Еоцена, климатътъ въ Срѣдиземноморието е билъ твърде по- 
добенъ на климата на земитѣ, които се намиратъ днесъ между 
саванния и екваториалния климатъ. При прокарването на този 
паралелъ трѣбва да се направи само една уговорка: презъ 
срѣдата на Еоцена въ Срѣдиземноморието сухиятъ периодъ 
отъ нѣколко месеца е могълъ да бжде не презъ зимния, а 
презъ лѣтния периодъ: за това извѣтрителнитѣ кори, въ слу
чая фосилниятъ латеритъ, не могатъ да ни дадатъ никакви 
указания, защото при малка годишна амплитуда на температу
рата и при крива на температурата, която не се обуславя отъ 
положението на слънцето, а отъ годишния ходъ на валежитѣ, 

1 Вж. D. .1 а г a n o f f, Etudes de geol. dyn. etc.; вж. и Д. Ярановъ, 
Физиогеографски изучвания въ Западна Африка, въ Изв. Бълг. геогр. д-во, 
кн. V, стр. 85-100.
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безразлично е, презъ кой сезонъ ще се случи сухиятъ периодъ. 
Тази уговорка е извънредно важна за насъ, защото ако при- 
емемъ, че и презъ срѣдата на Еоцена въ Срѣдиземноморието 
сухиятъ периодъ се е падналъ презъ лѣтото, ще остане само 
една количествена разлика между температурнитѣ и 
валежнитѣ отношения презъ онази епоха и въ днешно време, 
която ще можемъ да обяснимъ и безъ да прибѣгваме до въз- 
і^ожностьта земнитѣ полюси да сж промѣнили своето поло
жение. Достатъчно би било да приемемъ промѣни въ солар
ната константа и то въ положителна посока, които промѣни 
наминуемо е трѣбвало да предизвикатъ и промѣни въ валеж
нитѣ отношения, пакъ въ положително посока, особено като 
ςε има предъ видъ, че количеството на съдържащата се въ 
атмосферата влага е препорционална на температурата на при- 
земнитѣ въздушни пластове. Наистина, количеството на тази 
влага е зависимо и отъ други фактори, на първо мѣсто раз- 
предѣлението на водитѣ и сушата. И въ това отношение ус
ловията презъ срѣдата на Еоцена сж били благоприятни за 
явяване на повече валежи, като се има предъ видъ голѣмиятъ 
размѣръ на лютесиенскитѣ и оверсиенскитѣ морета въ обсега 
на сегашното Срѣдиземноморие.

До тукъ нарочно подчертавахъ, че говоря за времето 
около срѣдата на Еоцена, защото въ края на Еоцена, презъ 
Бартониена и особено въ началото на Олигоцена, 
презъ Лудиена, общо взето презъ Приабониена сж настж- 
пили доста важни климатични промѣни, които изглежда да 
стоятъ въ връзка съ пиренейскитѣ орогенни движения, ста
нали главно между Бартониена и Лудиена. Знайно е, че всѣка 
орогенеза се последва, ако не отъ образуване на планини, как
то би могло да се сжди по името и което въ нѣкои случаи 
наистина става, то поне съ увеличаване размѣритѣ на сушата. 
Това става било прѣко, чрезъ изваждане на часть'отъ земитѣ, 
които сж били преди това подъ вода, надъ морското ниво, 
било пъкъ че се пораждатъ следъ това епирогенни и други 
движения поради нарушеното отъ орогеннитѣ движения изо- 
статично равновесие. Така е станало и следъ пиренейската 
орогенна фаза, поради което не трѣбва да ни бжде никакъ 
чудно, че непосрѣдствено следъ нея ние намираме въ обсега 
на Срѣдиземноморието доста следи отъ полупустиненъ кли
матъ, какъвто е днесъ, напримѣръ, климатътъ на срѣднитѣ дѣ- 
лове на Иранъ. Знае се, че тази голѣма географска область 
има сжщото географско положение спрямо екватрра, както и 
Срѣдиземноморската область, и въпрѣки това нѣма срѣди
земноморски климатъ, което е въ връзка съ обстоятелството, 
че Иранъ е доста отдалеченъ отъ онѣзи морета, отъ които 
голѣмитѣ вѣтрови системи биха могли да донесатъ влага, а 
това сж моретата на западъ отъ него, по-точно казано Срѣди- 
земното море. Вѣроятно по сжщата причина ·— стѣсняване об



102 Д. Ярановъ

сега на тогавашнитѣ морета въ границитѣ на днешното Срѣ- 
диземноморие — климатътъ въ началото на Олигоцена е билъ 
полупустиненъ. Въ връзка съ този климатъ е и образуването 
на извънредно мощни гипсови залежи презъ Олигоцена общо 
и особено презъ Лудиена. Намаляването на соленитѣ утайки 
и появяването на бокситни залежи презъ горния Олигоценъ 
показва, обаче, че по това време положението ще да се е въз
становило поне отчасти такова, каквото е било презъ срѣдата 
на Еоцена, можеби съ малко по-малко валежи и малко__ по- 
низки температури, ако се сжди по по-малката мощность на 
бокситнитѣ залежи и явяването на фосилни растения, които 
сж били пригодени къмъ по-низки температури. Това обстоя
телство би могло да се обясни отъ една страна съ понижа
ване на слънчевата константа, отъ друга страна съ разширя
ването на нѣкои водни басейни къмъ края на Олигоцена, както 
е, напримѣръ, случаятъ съ обширното олигоценско море, което 
е покривало значителни части отъ Балканския полуостровъ, 
отъ Италия, Южна Франция, Иберийския полуостровъ, Северна 
Африка и Сирия.

Въ началото на Миоцена, ако се сж.ди по гипсо- 
витѣ и солени наслаги на Аквитаниена и Бурдигалиена, кли
матътъ отново е станалъ доста сухъ, което ще да е въ връзка 
съ савската орогенна фаза, която е станала между Олигоцена 
и Миоцена, и допринесла за намаляване обсега на моретата: 
аквитанскитѣ и бурдигалски морски наслаги сж извънредно го
лѣма рѣдкость въ обсега на Срѣдиземноморието.

Къмъ срѣдата на Миоцена, презъ Хелветиена и 
Тортониена, колебанията въ климата се изразяватъ пакъ 
главно въ настжпване на по-влажни и по-сухи периоди, като 
последнитѣ се явяватъ по правило непосрѣдствено слелъ оро- 
геннитѣ движения, въ случая следъ старата и младата щи- 
рийска фаза, станали между Бурдигалиена и Хелветиена и 
между Хелветиена и Тортониена. Отъ това време сж нѣкои 
обширни солени и гипсови залежи въ Испания и Северна Аф
рика. Сжществуването на сухъ и доста топълъ климатъ презъ 
Тортониена се доказва и съ наличностьта на рифообразуващи 
корали между тортонската фауна.

За времето отъ Сармата насамъ азъ самъ съмъ съ- 
бралъ доста материали въ една студия, която излѣзна не
отдавна, но въ която мога да направя вече доста поправки, 
следъ пжтуването, което имахъ възможность да предприема 
въ саванната область на Французки Суданъ и въ Западна Са
хара. Съвсемъ накратко предадена, мисъльта, прокарана въ 
спомената студия, е следната: саванната область се е нами
рала презъ Сармата въ Срѣдна Европа, отъ кждето е мигри
рала постепенно къмъ югъ, като презъ Понтиена се е на
мирала на мѣстото на Срѣдиземноморието, презъ Левантиена 
— въ неговитѣ най-южни части и Северна Сахара, въ края на 
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Плиоцена — въ самата Сахара, като презъ Кватернера се ста
билизира на днешното си мѣсто. Главната идея въ тази ми- 
сълъ е, че саванната климатична зона се е предвижвала по
степенно къмъ югъ и то поради измѣстване на екватора на 
тази географска ширина къмъ югъ поради движение на полю- 
ситѣ. Тази идея за миграция на климатичнитѣ пояси е твърде 
сродна на идеитѣ, които сж ржководната нишка въ „Клима- 
титѣ презъ миналитѣ геоложки времена“ на Кьопенъ и Веге- 
йеръ1. Тази идея се наложи на мене, обаче, не подъ влиянието 
на тази книга, а подъ влияние на многобройнитѣ факти, които 
съ положйтелность говорятъ за последователното появяване 
на саваненъ климатъ все по на югъ, като се почне отъ Срѣдна 
Европа и се свърши въ най-южнитѣ части на Срѣдиземноморието. 
"Както отбелязахъ още на времето, не можеше да се докаже 
само преминаването на тази зона презъ Сахара, но такова 
преминаване бѣше предположено отъ мене и то възъ основа 
на факта, че въ Срѣдиземноморието се намиратъ на доста 
мѣста следи отъ „пустинни“ варовикови кори отъ края на 
Плиоцена, поради което предположихъ, че въ Срѣдиземно
морието по това време е владѣелъ пустиненъ климатъ, който 
е граничилъ, предположихъ азъ, на югъ съ области съ сава
ненъ климатъ, както това е днесъ. Тъкмо въ тази точка на 
моитѣ разсжждения трѣбва да се направятъ нѣкои поправки 
и допълнения.

1 Вж. D. Ja ra nof f, Essai sur le elimat de la Bulgarie pendant le 
Pliocene et le Quaternaire, in Списание на Българската Ак. Наукитѣ, кн. 
L1II, 1936.

Преди всичко „пустиннитѣ“ варовикови кори не сж ника- 
къвъ продуктъ на пустинно извѣтряне, а на полупустинно, 
което се наблюдава на много мѣста въ южнитѣ предѣли на 
Срѣдиземноморието, но не и въ сжщинската пустиня. Ето 
защо присжтствието на такива кори съ левантийска възрасть 
не доказва сжществуване на пустиненъ климатъ по онова вре
ме въ обсега на Срѣдиземноморието, а само бележи медите
рански климатъ съ слаби валежи. На югъ отъ единъ подо- 
бенъ климатъ напълно естествено е да търсимъ пустинна зона, 
отъ което следва, че по онова време на мѣстото на Сахара се 
е намирала пакъ пустиня. Най-важното е, обаче, че въ тази 
пустиня не се намѣриха никакви следи отъ саванни извѣтри- 
телни процеси, никакви следи отъ слабо развитъ латеритъ, ма- 
каръ че ги търсихъ на мѣстата, кждето трѣбваше теорети
чески да се предположи, че има най-добри условия да се запазятъ 
стари извѣтрителни продукти. Следователно не само че нѣма 
теоретически основания да предполагаме сжществуване на са
ваненъ климатъ въ днешния пустиненъ поясъ, но за това лип- 
суватъ и всѣкакви фактически доказателства. Напротивъ, отъ 
тѣхъ можемъ да извадимъ само обратното заключение, че отъ 
Миоцена насамъ презъ този поясъ никога не е минавала са- 
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ванна климатична зона. Наистина, не е добре да се вадятъ по
ложителни заключения ех silentio, но като се има предъ видъ, 
че Сахара не е вече непозната страна; че до сега отъ нея не 
ни е известенъ нито единъ случай отъ латеритъ и че такъвъ 
бѣ търсенъ отъ мене нарочно въ мѣстата, кждето сигурно гцѣгие 
да се запази, ако нѣкога се бѣше образувалъ, явно е, че мога да 
бжда доста положителенъ въ твърдението си, че презъ Сахара 
саванниятъ климатиченъ типъ не е минавалъ, най-малко презъ 
времето, което въ случая ни интересува. Като приемемъ този 
относителенъ стабилитетъ на пустинния климатиченъ поясъ"на 
днешното му мѣсто и като вземемъ подъ внимание факта, че 
въ днешната саванна область мощностьта на латерита е из
вънредно голѣма, което предполага едно много дълготрайно 
застояване на саванния климатиченъ типъ малко по на северъ 
отъ днешното му мѣсто, явно е, че на насъ се налага да при
емемъ единъ сравнително голѣмъ стабилитетъ на климатич- 
нитѣ типове на днешнитѣ имъ мѣста, поне отъ Левантиена 
насамъ.

При това положение се налага мжчниятъ на пръвъ по- 
гледъ въпросъ, какъ сж. могли да сжществуватъ на две мѣста 
съ съвсемъ различна географска ширина два еднакви саванни 
климатични типа: на днешното мѣсто и на мѣстото на юж
нитѣ части на нашето Срѣдиземноморие. Този въпросъ може 
да се разреши, струва ми се, като се вземе подъ внимание 
това, което казахъ за свойствата на вторичнитѣ климатични 
типове, каквито сж саванниятъ и срѣдиземноморскиятъ кли
матиченъ типъ, между които сжществува, както изтъкнахъ 
вече, генетично сродство. Отбелязано бѣ вече, че и въ единия 
и въ другия отъ тѣзи два климатични типа участвува като 
съставна часть пустинниятъ първиченъ климатиченъ типъ, съ 
тази разлика, че въ саванната область той настжпва презъ зи
мата, а въ срѣдиземноморската — презъ лѣтото. Но, както 
вече се каза, когато бѣше дума за климата презъ Еоцена, това 
различие е безъ значение въ случаитѣ, когато се отнася за 
области съ малка годишна амплитуда на температурата и осо
бено, когато годишниятъ ходъ на температурата не е обусло- 
венъ отъ положението на слънцето а отъ годишното разпре- 
дѣление на валежитѣ, както е случаятъ съ днешната саванна 
область, кждето наставатъ най-низкитѣ температури тъкмо ко
гато слънцето е на зенита, и то защото това слънце пред
извиква валежитѣ, които смъкватъ срѣдната дневна, а отъ 
тукъ и срѣдната месечна температура.

Поради всички изтъкнати обстоятелства азъ съмъ накло- 
ненъ да мисля, че и презъ Сармата и презъ Плиоцена клима- 
тътъ на Срѣдиземноморскитѣ земи е билъ „срѣдиземноморски“, 
което ще рече, че режимътъ на валежитѣ е билъ сжщиятъ, 
както днесъ, съ тази разлика, че въ началото сж били по-изо- 
билни, отколкото въ наше време, следъ това, къмъ края на 
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Плиоцена, сж намалѣли подъ количеството, въ което се явяватъ 
днесъ, за да се възвърнатъ въ началото на Кватернера въ 
това количество, въ което падатъ сега. И температурнитѣ от
ношения сж били сжіцитѣ, съ тази разлика, че всички темпе
ратури, особено зимнитѣ, сж били по-високи отъ днешнитѣ. 
Но ние вече знаемъ, че не абсолютната стойность на темпера- 
туритѣ, колкото тѣхниятъ годишенъ ходъ е характеренъ за 
^аденъ климатиченъ типъ. Важно е обаче да се изтъкне, че 
количествената промѣна въ отдѣлнитѣ климатични елементи е 
въ състояние да предизвика промѣна въ хода на извѣтрител- 
нитѣ процеси, да ги направи подобни на тѣзи въ други срод
ни климатични области, както това е станало съ Срѣдиземно
морието, кждето срѣдиземноморскиятъ климатъ е придобилъ 
чертитѣ на саванния климатъ. ,

Изобщо азъ съмъ склоненъ да приема, че отъ Еоцена на- 
самъ въ Срѣдиземноморската область владѣе отъ генетична 
гледна точка все единъ и сжщи климатиченъ типъ, който, оба
че, е билъ подложенъ на модифициране подъ влияние на раз
лични фактори. Тѣ сж промѣняли отдѣлнитѣ климатични еле
менти не толкова по сжщество, колкото по количество. Тази 
несжществена отъ теоретична гледна точка промѣна е, обаче, 
извънредно сжществена за извѣтрителнитѣ процесии и фито- 
географскитѣ отношения, поради което педоложкитѣ и фито- 
географскитѣ документи отъ миналото губятъ часть отъ свое
то значение, когато не се разглеждатъ критически. Примѣръ 
за такова не много критично отнасяне къмъ фитогеографскитѣ 
документи ни даватъ всички онѣзи, които виждатъ въ клима
та на Срѣдиземно море презъ Еоцена нѣкакъвъ екваториа- 
ленъ климатъ, като възъ основа на това дори заключаватъ за 
нѣкакви странствувания на земнитѣ полюси. Критика търпи и 
моето нѣкогашно твърдение, че презъ Плиоцена въ Срѣди
земноморието е владѣелъ саваненъ климатъ: както вече видѣх- 
ме, той само е приличалъ на саванния климатъ. Прилика, ко
ято се отразява и въ една извънредно голѣма прилика между 
плиоценскитѣ извѣтрителни продукти на Срѣдиземноморието 
и съвременнитѣ извѣтрителни продукти въ Суданъ. Поради 
тази прилика въ Срѣдиземноморието се намиратъ плиоценски 
земноповръхни форми, които приличатъ извънредно много 
на нѣкои земноповръхни форми, които днесъ се образуватъ 
въ саванната область. Въ една отъ следващитѣ глави тѣзи 
подобия ще бждатъ разгледани най-подробно.

Следъ като изложихъ най-новото си схващане за кли
мата на Срѣдиземноморието презъ времето отъ Еоцена до края 
на Плиоцена, схващане, наложено отъ изучванията, които 
можахъ да правя презъ 1937 година въ Западна Африка, следва 
сега да се спра съ нѣколко думи на причинитѣ, поради които 
сж настжпвали тѣзи модификации, за които бѣше дума и 
които сж имали извънредно голѣмо значение за установяване 
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на голѣмо разнообразие въ земноповръхнитѣ форми на Срѣ
диземноморието. Дветѣ главни причини бѣха изтъкнати впро- 
чемъ мимоходомъ, когато бѣше дума за климата отъ Еоцена 
до срѣдата на Миоцена, така щото сега остава само тѣ да 
бждатъ подчертани и по възможность допълнени.

Едно постепенно, бавно но постоянно намаляване на слън
чевата константа отъ Еоцена до края на Плиоцена е първото 
нѣщо, което се налага да бжде прието, макаръ за това да 
имаме само косвени, но не и прѣки доказателства. Тази пред
поставка е осждена, за жалость, да остане за винаги хипотеза, 
въ полза на която могатъ да се привеждатъ само теоретични 
доказателства, като напримѣръ това, че слънцето е една про- 
мѣнлива звезда, която теоретически е могла да намали наис
тина количеството на излжчваната отъ нея топлина. Не трѣбва 
да се забравя, отъ друга страна, че би могло да настжпи 
основна промѣна въ величината на слънчевата константа и 
безъ промѣна въ количеството на излжчената отъ слънцето 
топлина, стига други нѣкои фактори, като, напримѣръ, отноше
нието на земната орбита спрямо слънцето, да се промѣнятъ 
по единъ или другъ начинъ. Едно е важно за насъ, че теоре
тически основни промѣни въ слънчевата константа сж възможни. 
Възприемането на това предположение, на което не сж чужди 
и нѣкои други учени, е дори наложително, съ огледъ на по- 
правдоподобното обяснявавене на разгледанитѣ вече клима
тични модификации.

Видѣхме вече, че като втора твърде възможна причина 
за модифициране на другъ климатиченъ елементъ — валежитѣ 
— може да се вземе хоризонталното и вертикално разпредѣ- 
ление на водата и сушата. То е търпѣло основни промѣни при 
всички орогенни фази, поради което ние виждаме основни про
мѣни въ количеството на валежитѣ следъ всѣка орогенна 
фаза, промѣна, която се изразява винаги въ отрицателна по
сока по причини, които азъ вече изтъкнахъ по-горе.

Климатичнитѣ промѣни презъ Кватернера, макаръ 
да не сж имали въ Срѣдиземноморието това значение за ре
лефа и растителностьта, което сж имали въ Срѣдна и осо
бена въ Северна Европа, заслужава да бждатъ разгледани на
кратко, защото сж тѣсно свързани съ релефа на високитѣ 
планини въ нашата область.

За климата на Срѣдиземноморието презъ Кватернера имаме 
извънредно много данни, които биха отнели доста мѣсто, ако 
речемъ подробно да ги разглеждаме. Ето защо азъ ще се за
доволя само да ги изброя. При това на първо мѣсто трѣбва 
да бждатъ споменати безъ съмнение извѣтрителнитѣ продукти, 
които най-вѣрно отразяватъ физическата обстановка и които 
не сж способни нито на аклиматизация, както е случаятъ съ 
растенията, нито на миграция, както е случаятъ съ животнитѣ. 
Най-изобилни данни за фосилнитѣ кватернерни почви въ Срѣ- 
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диземноморието имаме отъ България и особено отъ Мароко. 
Нѣкои откъслечни данни се намиратъ и за Палестина и Южна 
Италия. Отъ всички тѣзи педоложки свидетелства се налага 
да се приеме, че по време на Кватернера въ Срѣдиземномо
рието е настъпило едно трикратно захлаждане, което е въ не- 
съмненна връзка съ трикратното появяване на Скандинавския 
ледникъ. Последниятъ е докарвалъ винаги едно разширяване 
на студената въздушна калота надъ северния полюсъ, въ 
връзка съ което е ставало и едно отмѣстване на полярния 
фронтъ на югъ. Това е предизвиквало отъ своя страна от
мѣстване на цѣлата циклонална зона на северното полукълбо 
на югъ, поради което Срѣдиземноморието презъ тѣзи периоди 
е имало климата на днешна Срѣдна Европа. Въ този смисълъ 
говорятъ и фосилнитѣ растения и животни, които се намиратъ 
въ особено голѣмо изобилие въ Срѣдна Италия и Северна 
Африка. Противно на тѣхъ ледниковитѣ следи въ високитѣ 
планини на Срѣдиземноморскитѣ земи говорятъ само за едно 
застудяване, което отговаря на последното, вюрмското зале
дяване на Алпитѣ. Никъде въ заледенитѣ нѣкога високи пла
нини на Срѣдиземноморието не се намиратъ съ положител- 
ность следи отъ повече отъ едно заледяване. Наистина, не 
бива да се правятъ отрицателни заключения ех silentio, и 
именно като се основава на този принципъ на логиката и на 
факта, че другитѣ палеоклиматични свидетелства говорятъ за 
повече застудявания, Албрехтъ Пенкъ смѣта, че и въ Срѣди
земноморскитѣ високи планини ще< да е имало нѣколкократно 
заледяване, но следитѣ отъ по-старитѣ заледявания съ били 
заличени. Тѣзи разсъждения съ наистина много логични, но 
може да се каже — излишни, защото има достатъчна въз- 
можность да се обясни липсата на по-стари заледявания, безъ 
да се прибѣгне къмъ такива предположения за съществува
нето на нѣща, отъ които днесъ нѣма никаква следа. Въ слу
чая трѣбва да си спомнимъ за предвюрмскитѣ синорогенни 
движения, наричани отъ мене така, защото съ станали непо- 
срѣдствено преди Вюрма и съ се изразили между другото въ 
интензивни радиални издигания въ антиклинориалнитѣ области, 
въ обсега на които влизатъ всички високи планини. Следова
телно непосрѣдствено преди последното застудяване въ Срѣ
диземноморието неговитѣ най-високи планини съ се издигнали, 
поради което при снишаването на снѣжната граница презъ 
Вюрма е могло да попаднатъ и тѣ надъ нея и да бъдатъ за
ледени, докато по-рано височината имъ не ще да е била до
статъчна за да се появатъ по тѣхнитѣ плещи ледници. Така 
щото тектонскитѣ движения идватъ да пояснятъ отъ къде 
произлиза този диссонансъ между показанията на различнитѣ 
палеоклиматични документи отъ Срѣдиземноморската область, 
конкретно различието между показанията на фосилнитѣ почви, 
растения и животни отъ една страна и показанията на мор-
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фоложкитѣ форми въ високитѣ планини отъ друга страна. 
Ние естествено ще трѣбва да приемемъ показанията на по- 
голѣмата група, още повече, че само тя изхожда отъ същин
ския обсегъ на Срѣдиземноморскитѣ земи, докато всички ви
соки планини се явяватъ само като енклави отъ другъ кли
матъ, въ повечето случаи срѣдно-европейски климатъ срѣдъ 
Срѣдиземноморската область.

Изтъкнатото трикратно застудяване въ обсѣга на Срѣди
земноморието презъ Кватернера е имало голѣмо значение не 
толкова въ самото срѣдище на тази голѣма географска об
ласть, колкото въ периферията й и въ нейнитѣ преходни час
ти, следователно главно въ второстепеннитѣ и третостепенни- 
тѣ срѣдиземноморски земи. Тукъ тѣзи три застудявания и за
топлянията между тѣхъ, при които температуритѣ съ били 
дори малко по-високи отколкото днесъ, съ се изразили:

1. Въ севернитѣ преходни къмъ срѣдно-европейския и 
южноруския климатъ области по време на застудяванията е 
владѣелъ чистъ срѣдно-европейски, респективно южноруски 
климатъ, докато презъ време на затоплянията тѣ съ спадали 
почти изцѣло въ обсега на същинския срѣдиземноморски кли
матъ. Поради това въ тѣзи земи се наблюдава най-голѣмо изо
билие отъ фосилни кватернерни почви, които се отличаватъ 
отъ днешнитѣ, както и най-голѣмъ брой реликтни растения, 
свидетели на други, несъществуващи вече климатични отно
шения. По конкретно казано тукъ се намира въ изобилие чер- 
венопръстица, която днесъ се образува само въ първостепен- 
нитѣ Срѣдиземноморски земи. А ние ще видимъ по-нататъкъ, 
че присътствието на изобилна червенопръстица на дадено мѣс
то е отъ извънредно голѣмо значение за развоя на културния 
пейзажъ. Въ тѣзи земи се намиратъ освенъ това и извънредно 
много глациялни реликтни растения, които съ се отеглили въ 
високитѣ планини, намиратъ се дори и глациялни реликтни 
животни.

2. Въ южнитѣ преходни къмъ пустинята области по вре
ме на застудяванията е владѣелъ чистъ медитерански климатъ, 
а по време на затоплянията съ попадали почти изцѣло въ об
сега на пустинния климатиченъ поясъ и съ имали полупусти- 
ненъ климатъ. Поради това и тукъ се наблюдаватъ много фо
силни кватернерни почви, главно „пустинни“ кори, които се ре
дуватъ съ червенопръстица, наблюдаватъ се освенъ това и 
земноповръхни форми, за образуването на които съ потрѣбни 
много повече валежи, отколкото съ днешнитѣ валежи въ тѣзи 
части на Срѣдиземноморието. Това се обяснява лесно съ об
стоятелството, че тритѣ застудявания, които въ Срѣдна Ев
ропа съ се изразили като заледявания, въ южнитѣ части на Срѣ
диземноморието съ се проявили като дъждовни времена, „плувия- 
ли“, поради предвижването нациклоналната зона на югъ, за което 
вече се каза малко по-горе. Времето между тѣзи плувияли, ко- 
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гато сж се образували полупустинни извѣтрителни кори и зем- 
ноповръхни форми, може да се нарече „интерплувиално“, меж- 
дудъждовно. Тази трикратна смѣна е причина между другото 
въ тѣзи части на Сахара, които сж съседни на Срѣдиземно
морието, да се намиратъ чисто срѣдиземноморски земноповръх- 
ни форми, каквито сж срѣдиземноморскитѣ кватернерни тера
си. Тѣ сж, наистина, тектонски обусловени, обаче не трѣбва 
да се забравя, отъ друга страна, че не биха могли да се образуватъ 
никакви тераси, ако клиМатичнитѣ условия не позволяваха за
държането на повръхни водни токове, образуването на рѣки, 
сжществуването на екзореизъмъ или най-малко ендореизъмъ. 
Рѣчнитѣ долини съ тераситѣ въ тѣхъ сж въ Сахара азонални 
климатогенни форми, които смекчаватъ прехода между срѣди
земноморскитѣ и сахарскитѣ земноповръхни форми, та правятъ 
по този начинъ и прехода между тѣзи две голѣми географски 
единици изобщо по-постепененъ, отколкото бихме очаквали, 
като знаемъ колко рѣзка е климатичната граница въ днеш
но време.

До тукъ бѣіпе дума за тритѣ главни застудявания, които 
сж станали презъ първата и най-продължителна часть отъ 
Кватернера — презъ Плейстоцена. Климатични промѣни, изра
зяващи се въ затопляне или застудяване, въ увеличаване или 
намаляване на валежитѣ, сж ставали, обаче, макаръ и въ мно
го по-малъкъ размѣръ, и презъ втората, много по-кратка и тра
еща и до днесъ часть отъ Кватернера — Холоцена. Холоце- 
нътъ се дѣли отъ своя страна на нѣколко периода тъкмо 
възъ основа на климата, който е владѣелъ. Тѣзи подѣления 
се отнасятъ, обаче, само за Северо-Западна Европа, неприложи
ми сж за други части отъ свѣта, неудобни сж и за Срѣди
земноморието. Въ последното могатъ да бждатъ различени, възъ 
основа на сжществуващитѣ палеоклиматични свидетелства, 
следнитѣ нѣколко периода: 1. Затопляне и засуха въ началото 
на Холоцена, което съвпада съ стария и срѣдния Неолитъ. 
2. По-низки температурни отношения и повече валежи по вре
ме на младия Неолитъ, до времето около 5500 години пр. Хр. 
Отъ това време насамъ нѣмаме никакво основание да смѣтаме, 
че сж станали нѣкакви коренни промѣни въ климата на Срѣ
диземноморието.

Климатътъ на Срѣдиземноморието презъ последнитѣ 
хилядолѣтия

Когато въ началото на миналия вѣкъ започнаха системни 
разкопки въ огнищата на старитѣ срѣдиземноморски цивили
зации, когато цѣли градове въ Египетъ, Палестина, Сирия, 
Мала-Азия, Гърция, Южна Италия и Северна Африка бѣха 
освободени отъ почвата, съ която дъждовнитѣ червеи ги 
бѣха затрупали съ течение на вѣковетѣ, съвременното човѣ- 
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чество не можеше да не остане въ захласъ предъ грамадната 
материална култура, която е придружавала древната духовна 
култура. Едновременно съ този възторгъ се породи и въпро- 
сътъ, коя е причината за упадъка на тази всестранно развита 
стара цивилизация. Между многото отговори най-благосклонно 
е било прието мнението, че упадъкътъ се дължи на „влоша
ване“ на климата на Срѣдиземноморскитѣ земи, въ смисълъ, 
че валежитѣ били намалѣли, а температурата се повишавала, 
поради което пустинята се разширила за смѣтка на сжщин- 
скитѣ медитерански земи.

Като оставимъ на страна обстоятелството, че окачествя
ването на климата като „добъръ“, „лошъ“, „хубавъ“, и то отъ 
човѣшка гледна точка, е много ненаучно, длъженъ съмъ да 
се спра съ нѣколко думи на аргументитѣ въ полза на това 
схващане за „влошаване“ на срѣдиземноморския климатъ, съ 
огледъ на грамадния интересъ на обществото къмъ този въ- 
просъ. Доводитѣ на тѣзи, които говорятъ за влошаване на 
климата, сж. отъ различно естество, като общо тѣзи доводи 
могатъ да се сведатъ къмъ два основни типа: исторически и 
естествено-исторически доводи. Не сж малко онѣзи, които сж 
се ровили въ всички стари писания, отъ желание да добиятъ 
отъ тѣхъ представа за климата на старитѣ културни страни 
презъ времето, когато сж били писали съответнитѣ работи. За 
жалость при започването на такива студии авторитѣ сж били 
водени отъ предварително съставени идеи, които не сж имъ 
позволявали обективно да пристжпятъ къмъ работата си. Че това 
е така личи отъ факта, че при изучаане на едни и сжщи стари 
писмени паметници различни автори идватъ до съвсемъ раз
лични заключения. Трѣбва да се признае, че тѣзи различия се 
явяватъ не само поради предварителнитѣ идеи, но и поради 
това, че въ всички стари писмени паметници даннитѣ сж много 
относителни, каквито сж впрочемъ климатичнитѣ данни и въ 
днешно време въ популярнитѣ изложения и въ нѣкои случаи 
дори и въ научни работи, особено когато климатътъ на да
дена страна се третира като страниченъ въпросъ. Наистина, 
нѣкои по-остроумни автори сж прибѣгвали къмъ косвено опре- 
дѣляне на отношението между нѣкогашния и сегашния кли
матъ, като сж се опитвали да приложатъ принципитѣ на фе- 
нологията. Въ много отъ старитѣ писмени паметници се говори 
на различни мѣста мимоходомъ за времето, по което цъвтятъ 
нѣкои растения, за времето, по което узрѣватъ нѣкои пло
дове, за времето, по което става жетва или обирането на нѣ
кои земедѣлски продукти. Тѣзи данни сж били нееднократно 
сравнявани съ сведенията, които лесно могатъ да се събератъ 
за времето, по което ставатъ сжщитѣ нѣща въ днешно време. 
Резултатътъ отъ тѣзи сравнения въ повечето случаи дава все 
едни и сжщи данни за едно и сжщо явление, което говори за 
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непромѣненъ климатъ отъ времето, отъ когато датиратъ пър- 
витѣ писмени паметници до днесъ. Само въ нѣкои случаи се 
явяватъ известни разлики. Така напримѣръ споредъ Нисенъ 
въ Италия по времето непосрѣдствено преди Христа жетвата 
била ставала нѣколко седмици по-кжсно, отъ което той за
ключава за промѣна на климата презъ последнитѣ две хилядо- 
лѣтия. Веднага трѣбва да забележа, че тѣзи тукъ таме сре
щащи се различия биха могли да се обяснятъ и по други на
чини. Известно е, напримѣръ, че има различни сортове пше
ници, които зрѣятъ въ най-различни времена, като разликата 
понѣкога е до три седмици! А ние не знаемъ даннитѣ за времето 
преди Христа за кой сортъ пшеница се отнасятъ, поради кое
то спокойно може да бжде допустнато едно различие отъ 
цѣлъ месецъ, безъ да има нужда да се приема непременно нѣ- 
каква промѣна на климата.

Отъ съвсемъ другъ характеръ сж доводитѣ, които се ос- 
новаватъ на количеството на земледѣлскитѣ продукти, доби
вани на дадено мѣсто нѣкога и днесъ. И въ този случай е 
умѣстно да се има винаги предъ очи обстоятелството, че дан
нитѣ на старитѣ писмени документи сж много относителни, 
като при това не трѣбва да се забравя, че хиперболата е лю
бимо изразно срѣдство на писателитѣ, пъкъ и на народната 
поезия още отъ най-стари времена. Все пакъ не трѣбва да се 
отрича, че въ миналото, общо казано до времето около Рож
дество Христово, на много мѣста въ обсега на Срѣдиземно
морието земедѣлското производство е било много по-голѣмо, 
отколкото е днесъ. Причината за това е обаче не е нѣкаква 
промѣна на климата, а обстоятелството, че напоителнитѣ ка
нали, които тогава сж били строени въ широкъ мащабъ, бла
годарение на изобилната работна ржка на робитѣ, сж запад
нали или съвсемъ сж се разрушили презъ следващитѣ епохи 
на войни за надмощие между сравнително малки държави, 
които не сж могли да проявятъ голѣмъ размахъ въ строител
ната си политика. Не може да се отрече обаче, че на мѣста е 
настжпило и едно действително намаляване на количеството 
влага, съ която могатъ да разполагатъ земледѣлскитѣ култури. 
Веднага трѣбва да се отбележи, обаче, че не бива да се мис
ли, че това намаляване трѣбва да се отдаде непременно на на
маляване на влагата въ въздуха, т. е. намаляване на неговата 
влажность и количеството на дъждоветѣ. Могло е да настжпи 
и едно прогресивно намаляване на подпочвената вода, натру
пана презъ минали геоложки времена и чието възстановяване 
е невъзможно въ днешно време, по-точно казано при днешния 
климатъ, който цари отъ около седемь и половина хилядо- 
лѣтия. Възприемането на тази хипотеза се налага отъ две об
стоятелства: 1. Ние виждаме предъ нашитѣ очи, какъ арте- 
зиянскитѣ кладенци, на които въ началото се възлагаха тол
кова много надежди съ огледъ да бждатъ оползотворени пу- 



112 Д. Ярановъ

стинитѣ, бързо се изчерпватъ, поради това, че подпочвенитѣ 
водоносни хоризонти, отъ които тѣ взиматъ своята вода, не мо- 
гатъ да се възстановятъ съ сжщата бързина, съ която става из
черпването. Артезианскитѣ кладенци не сж нищо друго освенъ 
изкуствени извори, на които въ нѣкои случаи приличатъ из
вънредно много извори, които се намиратъ въ прирбдата. По- 
следнитѣ сж могли по сжщата причина да намалятъ своя де- 
битъ и дори съвсемъ да пресъхнатъ, съ което да докаратъ 
запустяване на тѣхната околность. Явно е, че въ този случай 
това запустяване, което на много мѣста може да се докаже' 
възъ основа на исторически документи, не може да се отдаде 
на климатични промѣни въ историческо време. Отъ друга стра
на ние вече знаемъ, че въ недалечно геолгоично минало, преди 
около 15,000 години, климатътъ на Срѣдиземноморекитѣ земи 
е билъ плувияленъ, съ повече валежи, часть отъ които се скла
дирала въ земнитѣ пластове, за да се изтече впоследствие 
бавно но постепенно чрезъ изворитѣ. Явно е, че щомъ тѣ чер- 
пятъ водата си отъ единъ складъ, който вече не се попълва, 
не може да се очаква друго, освенъ единъ по единъ да за- 
почнатъ да пресъхнатъ, разбира се въ преходната степна и по- 
лупустинна зона между Срѣдиземноморието и пустинята.

Горнитѣ разсжждения идватъ въ подкрепа на твърде
нията на известния гръцки килиматологъ Егинитисъ, на Лай- 
теръ1), Дино Грибауди* 2) и всички онѣзи учени, които отричатъ 
да сж ставали нѣкакви промѣни въ климата на Срѣдиземно- 
морскитѣ земи презъ историческо време, което обстоятелство 
пъкъ сочи много ясно огромното значение на хидроложкитѣ 
отношения въ тѣзи земи за развоя на културния пейзажъ. По
ради това налага се и тѣзи отношения да бждатъ разгледани 
по-нататъкъ въ една макаръ и кратка глава, за да имаме по 
този начинъ всички предпоставки, които сж обуславяли извън
редно интересния развой на антропогеографскитѣ отношения 
въ Срѣдиземноморието. Трѣбва обаче преди всичко да се спра 
на това, което е основата на природния и културния пейзажъ въ 
тази голѣма область — релефа. Той ще бжде разгледанъ об
стойно въ втората часть на този трудъ.

*) Цѣлата литература по този въпрбсъ, излѣзла до 1909 година, е ци
тирана отъ Н. Leiter, Die Frage der Kilmaänderung während geschichtli
cher Zeit in Nordafrika, in Abh. d. k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien, 
Wien, 1909.

2) Dino Gribandi, Sono mutute in epoca storica le condizioni cli- 
niatiche della Libia?, in Boll. R. Soc. Geogr. Italiana, 1928, стр. 171—213. 
Трѣбва да отбележа, че и той, подобно на всички, които подържатъ съще
ствуването на единъ приблизително неизмѣненъ климатъ отъ дълги хилядо- 
лѣтия, не взима подъ внимание, че е възможно да сж настъпили хидро
ложки промѣни, на които тукъ се обръща изобщо за първи пжть внимание.



LA MEDITERRANEE

Par Dimitri Jaranoff

RESUME

La region mediterraneenne est une des unites geographi- 
ques les plus individualisees et qui a attire l’attention des geogra
phies depuis longtemps. JI n’est pas sans interet de noter que les 
premieres etudes geographiques dans cette grande region ont ete 
entreprises par des Allemands, ce qui pourra etre explique avec 
la tendance innee des peuples du Nord vers les regions du 
Sud expt imee si bien dans les lettres de Goethe de l’Italie. On 
doit citer en premiere ligne Fischer et Philippson ä qui nous 
devons l’unique geographie de la region mediterraneenne, dont 
la quatrieme edition date de 1922. Ensuite beaucoup d’etudes 
ont ete faites par les geographes Italiens et surtout par les 
geographes fran^ais non seulement en France Mediterraneenne 
mais aussi en Afrique du Nord, en Syrie, et en Asie Mineure, се 
qui fait necessaire la publication d’une geographie de la region medi
terraneenne basee sur les etudes recentes, C’est cefait ainsi que mes 
propres etudes dans la Mediterranee pendant six ans qui m’ont 
conduit ä l’idee d’essayer de faire un „essai" de geographie de 
cette grande region. La publication de cette essai en langue 
bulgare s’impose premierement du fait que jamais une geogra
phie de la Mediterranee n’a ete publiee en bulgare, deuxieme- 
ment parce que la Bulgarie est interessee non moins ä la Mediter
ranee, etant donne que la,Mer Noire, l’issue maritime actuelle 
de la Bulgarie et la Mer Egee ä laquelle la Bulgarie a des droits 
legitimes sont etroitement liees avec la Mediterranee.

La region mediterraneenne est si grande que son etude par 
un seul geographe est impossible. Pour cette raison des chapitres 
entiers ont dfl etre ecrits en me basant sur la litterature existante, 
comme c’est le cas avec le chapitre concernant l’eau de la mer 
Mediterranee ou le chapitre concernant la biogeographie. Tous ces 
chapitres seront completement omis dans ce resume. Au contraire 
les conclusions des chapitres originaux seront donnes ici in 
extenso.
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1. La Mer Mediterranee
La Mer Mediterranee comme une grande forme negative 

est d’une date assez recente mais dont la place a ete 
indiquee depuis les epoques geologiques les plus anciennes. Cette 
mer se trouve ä la place d’un grand geosynclinal qui a conse- 
cutivement diminue de surface et qui a disparu completement 
pendant le cycle orogenique alpin. La Mer Mediterranee n’est 
pas un geosynclinal et ne peut pas etre consideree comme "Ie 
successeur d'un geosynclinal. Elie se trouve seulement ä la place 
d’un geosynclinal.

Le geosynclinal qui s’etendaitau commencement du Primaire 
de l’Ocean Atlantique a l’Ocean Pacifique et de la Fennoscan- 
die presque au centre de l’Afrique a ete considerablement 
restreint pendant le cycle orogenique caledonien et ä la fin du 
Primaire pendant le cycle orogenique hercynien. Pendant le cycle 
alpin apparait la formation du Systeme alpin, surtout .pendant les 
orogeneses au commencement, au milieu et ä Ia_ fin du Cretaee 
et pendant l’orogeuese pyreneenne ä la fin de l’Eocene, ainsi que 
pendant l’orogenese ä la fin de l’Oligocene. Cette derniere oro- 
genese est un fait tres important dans Involution du Systeme 
alpin non seulement parce qu’elle a contribue a la formation de
finitive du Systeme mais aussi par suite des avant—fosses qui se 
sont formees tout au tour du Systeme immediatement apres cette 
orogenese et qui ont ete couvertes par des mers miocenes. 
Plusieurs geologues et geographes qui donnent des esquisses 
sur l’extension geographique de cette mer l’appellent „Mediter
ranee miocene“ се qui est inexacte etant donne qu’une toute 
petite partie de cette mer entre dans la Mediterranee actuelle — 
seulement la mer Adriatique — tandis que le reste de la Mer 
Mediterranee a une genese tout ä fait autre. Notamment eile se 
trouve ä la place des anciens massifs qui se trouvaient au centre 
du Systeme alpin ä la place du geanticlinal median de l’ancien 
geosynclinal alpin. La decomposition et l’effondrement de ces 
massifs medians s’est effectue pendant le Miocene et a donne 
lieu ä la formation des veritables parties mediterraneennes de 
la Mer Mediterranee actuelle. A cette epoque-lä eile a ete consi
derablement plus grande car eile englobait aussi la mer qui 
couvrait la Pannonie, mais qui a ete perdue pour la Me
diterranee par suite du comblement de cette partie pendant le 
Pontien.

La Mer Mediterranee est composee, en dehors des parties 
proprement mediterraneennes et de l’Adriatique qui est une 
avant-fosse, aussi de la Mer Levantienne et la Mer Egee formees 
ä la place de la zone tectonique est-afriquaine qui se prolonge 
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d’une mantere tres evidente vers le Nord jusqu’au massif des 
Rhodopes. Il est permis des dire que les grandes lignesde cette 
mer sont conditionnees par des failles qui sont en liaison avec 
les effondrements des anciens massifs ou avec les failles qui 
accompagnent tous les mouvements dans la zone tectonique est 
■ africaine—est-mediterraneenne. Mais les contours definitifs 
sont dus ä des mouvements plus recents et qui ne sont pas ä 
proprement parier orogeniques mais qui se sont produits en 
meme temps que les mouvements orogeniques et qui peuvent 
etre appeles synorogeniques. Ce type de mouvements-^s’exprime 
dans la formation de gauchissements conditionnes par de sou- 
levements dans les megaanticlinaux et des affaissements dans 
les megasynclinaux. L’epoque la plus importante et en meme 
temps la plus recente pendant laquelle ont eu lieu des mouvements de 
cette sorte a ete l’epoque immediatement avant le Würmien. Ces 
mouvements ont conditionne l’ouverture du detroit de Gibraltar 
et meme du Bosphore. Mais les rivages tout ä fait definitifs 
de la mer Mediterranee sont determines par les mouvements 
epirogeniques du Quaternaire qui ont eu comme consequence 
une regression plus ou moins considerable selon la pente du 
rivage respectif: sur les pentes plus abruptes la regression a 
libere une surface plus petite, dans le cas contraire—une surface 
plus grande. Cela n’a pas eu lieu seulement dans les regions qui 
ont ete affectees par les mouvements synorogeniques mentionnes 
plus haut et qui ont eu lieu pendant le Quarternaire.

Les mouvements epirogeniques pendant le Quaternaire se 
manifestent dans la region mediterraneenne par une regression 
sextuple de la mer et la formation de six terrasses maritimes 
auxquelles correspondent six terrasses fluviales d'une hauteur 
constante de 90, 60, 30, 15—18, 6 ä 8 et 2х/г a 3 metres. Les 
premiers qui ont etudie ces terrasses les ont mises en relation 
avec des mouvements eustatiques du niveau de la mer. Mais 
quand on prend en consideration le fait que les terrasses qu’on 
trouve dans la region mediterraneenne ne se trouvent avec cette 
hauteur constante nulle part ailleurs et surtout quand on prend 
en. consideration le fait que meme dans ladite region ces terras
ses ne se trouvent pas toujours avec la meme hauteur il est 
evident qu’elles ne peuvent pas etre attribuees ä un mouvement 
general du niveau de la Mer Mediterranee respectivement du 
niveau general des oceans. 11 est au contraire necessaire d’accep
ter que s’est la terre qui a bouge et que le mouvement a ete 
d’une portee invariable sur une grande etendue et que ces mouve
ments etaient de moins a moins forts vers le Nord et le Sud 
si Ton prend en consideration le fait que les terrasses dont il 
est question, dans ces directions, sont de moins ä moins 
hautes. Par consequent le resultat de ces mouvements pendant le 
Quaternaire a έίέ la formation d’un bombement de grande enver- 
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gure indique avec des isobases sur la deuxieme esquisse jointe ä 
la fin de cet ouvrage.

Les raisons pour lesquelles ces mouvements sont localises 
justement ä la place de la Mer Mediterranee doivent etre cher- 
ch£es, parait-il, dans le fait que cette mer coincide ä peu 
pres avec le Systeme alpin dans lequel une tendance constante 
de soulevement a ete innee par suite de l’accumulation tres con
siderable de masses legeres pendant les plissements et l’injection 
de nombreuses masses granitiques syntectoniques pendant les 
differentes orogeneses. D’autre part le Systeme alpin est situ? 
ä une distance dcnnee de la Fennoscandie qui a subi beaucoup 
de mouvements pendant le Quaternaire par suite de la charge des 
glaciers et la decharge pendant les epoques interglacieres. Ces 
mouvements se sont traduits dans les regions voisines comme des 
ondes dont la composante negative n’a pas pu affecter la region 
mediterraneenne etant donne la tendance de soulevement menti- 
onnee plus haut.

Dubois et autres geologues ont trouve en beaucoup 
d’endroits des traces de grandes transgressions et de grandes re
gressions et iis ont cru necessaire de donner une explication 
generale de ce phenomene. Ils les ont mises en relation avec 
la fonte des glaces du grand glacier scandinave; cette fonte 
devait contribuer ä la hausse du niveau de l’ocean et condition- 
ner une transgression generale. Mais ce n’est qu’une supposition 
theorique faite sans qu’on ait pris en consideration le fait que 
la fonte est conditionnee par la hausse de la temperature et que 
pendant cette hausse augmente aussi la capacite de fair d’absor
ber une plus grande quantite de vapeur. Les memes auteurs 
mettent les regressions en relation avec les glaciations, car, 
penssent-ils, le grand glacier nordique accapare beaucoup de 
l’eau de l’ocean. Mais les calculs que j’ai faits m’ont montre 
que la vapeur liberee de l’atmosphere pendant la baisse de la 
temperature est süffisante pour compenser la perte d’eau par la 
formation du glacier. Je suis d’avis que les regressions la oil 
elles etaient notees sont dues ä des mouvements locaux du type 
des mouvements synorogeniques.

2. Le climat de la region mediterraneenne
Apres la Mer Mediterranee qui est sans doute la liaison 

la plus etroite entre les differentes regions mediterraneennes 
c’est le climat mediterraneen qui lie ces regions tres intimement 
et qui doit etre pris en consideration pour la delimitation de 
cette region envers les regions voisines.

Le climat mediterraneen est un climat secondaire et qui 
montre ä cause de cela meme beaucoup de differences dans son 
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propre domaine. Il me parait necessaire d’expliquer tout d’abord 
ce que je comprend par les denominations „elimat primaire“ 
et „climat secondaire“.

On pourra appeler „primaires“ les types climatiques qui sont 
conditionnes par un facteur constant qui impose une Constance 
relative dans la marche annuelle des differents elements clima
tiques. Sont ä indiquer comme primaires les types climatiques 
suivants: 1° le climat equatorial, conditionne par le minimum 
barometrique sur les regions equatoriales; 2° le climat desertique 
tropique conditonne par le maximum barometrique constant sur 
les regions autour du 30 degres; 3° le climat tempere, condi
tionne par les cyclones dans la zone des vents d’Ouest; 4й»1е 
climat polaire, conditionne par la calotte d’air froid sur les poles. 
La position des dites maxima et minima barometriques, la posi
tion de la zone des vents d’Ouest ainsi que l’etendue de la ca
lotte d’air froid sont intimement lies avec la radiation solaire, 
e’est-a-dire avec le soleil qui change sa position au cours de 
l’annee. A cause de cela lesdits types climatiques migrent pen
dant l’annee ä proprement parier six mois vers le Sud et six 
mois vers le Nord. Theoriquement cette migration devrait se faire 
dans des limites bien determinees et assez larges, dans 47 de
gres, ce qui fait 5200 kilometres, si la terre etait dans le do
maine d’un climat solaire et tous les facteurs mentionnes plus 
haut pouvaient migrer librement. En verite cette migration se 
fait dans une bande de terre large de 4000 kilometres. Il est 
evident de ce qui a ete dit des climats primaires que certaines 
regions se trouvent pendant une partie de l’annee dans le do
maine d’un climat primaire, pendant le reste de l’annee — dans 
le domaine du climat primaire voisin. On observe dans ces re
gions l’echange constant de deux climats differents chaque annee. 
Le climat de ces regions est evidemment un climat compose, un 
climat secondaire. Il y a en verite settlement deux climats 
secondaires: le climat savanien, appele ainsi ä cause de 
l’association phytogeographique qui lui correspond et le climat 
mediterraneen appele ainsi car il est tres typique sur les 
bords de la Mer Mediterranee. Le climat savanien est constitue 
du climat equatiorial qui regne pendant l’ete et le climat deser
tique qui regne pendant l’hiver. Le climat mediterraneen est 
constitue de meme par le climat desertique qui regne ici pen
dant l’ete et le climat tempere qui regne pendant l’hiver. 11 est 
tres important de souligner que dans ces deux climats secon
daires entre comme composante equivoque le climat primaire deser
tique avec cette unique difference que dans Tun des cas il regne 
pendant l’ete dans l’autre cas pendant l’hiver. Cette ressemblance 
dans les parties composantes est d’une grande importance pour 
tous les processus et pour tous les faits qui sont conditionnes 
par lesdits climats. Les climats secondaires sont comme 
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les couleurs composees: ils peuvent avoir d’innombrables nuan
ces. C’est le cas aussi du climat mediterraneen. On trouve 
ici des regions oil le elimat desertique regne seulement pendant 
quelques mois, dans d’autres presque pendant toute l’annee.

La migration du climat desertique sur la region mediter
raneenne est tres evidente sur les esquisses publiees ä la fin de 
cet ouvrage et qui nous montrent les indices d’aridite calcules 
d’apres la formule de de Martonne pour chaque mois. Sur une 
esquisse ä part sont indiquees les regions oil au moins un mois 
a un indice d’aridite au-dessous de 10, les regions avec deux mois 
avec indice d’aridite au-dessous de 10 etc. De cette esquisse on 
peut voir l’extension du type climatique mediterraneen vers le 
Nord. Sur une autre esquisse sont indiques les isocontinentales 
d’apres la formule de Gorczynski. On voit d’une part l'influence 
generale de la mer Mediterranee et d’autre part une diminution 
progressive de l’oceanite du climat vers l’Est.

De toutes les esquisses on peut tirer la conclusion que la 
Mer Mediterranee influence non seulement les differents elements 
du climat mediterraneen mais qu’elle determine aussi son etendue. 
Si la position generale de ce climat est conditionnee par la cir
culation generale de l’atmosphere, les details en sont conditionnes 
par la Mer Mediterranee et c’est une raison süffisante pour ap- 
peler ce climat „mediterraneen“.

Les limites du climat mediterraneenne se trouvaient pas tou- 
jours dans les memes endroits. Elies ont change. Nous n’avons pas 
encore une paleoclimatologie de la region mediterraneenne ce qui 
est en relation avec les grandes difficultes quand il s’agit de faire 
des etudes paleoclimatiques. Elies deviennent de moins en moins 
sures tant que nous nous eloignons dans le passe geologique. 
Pour ne pas m’occuper des epoques pour lesquelles nous savons 
peu de choses oil meme rien je m’occuperai dans ce resume du 
climat de la region mediterraneenne de l’Eocene jusqu’ä 1’epoque 
actuelle. Et meme j’ai l’intention de donner des indications de
taillees seulement pour 1’epoque du commencement du Miocene 
car c’est de cette epoque qu’on trouve destemoins paleoclimatiques 
plus stirs. Je m’occuperai de cette epoque enfin parce que c’est 
ä ce laps de temps que se rapportent mes propres etudes pale
oclimatiques.

Pendant l’Eocene les relations thermiques dans la region 
mediterraneenne ont differe sensiblement des relations thermiques 
actuelles. La temperature moyenne annuelle a ete plus haute de 
5 ä 7 degres et cela principalement a cause du fait que les 
temperatures d’hiver etaient beaucoup plus hautes ce que prou- 
veut les plantes fossiles de l’Eocene moyen. D’autre part la pre
sence d’importants gisements de bauxites et de mineral de fer 
d’äge eocene moyen (p. ex les bauxites de la Dalmatie et les 
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„Bohnerze“ du Jura Suisse) qui ne different pas beaucoup au 
point de vue chimique de la laterite actuelle ä qui iis doivent re- 
sembler aussi au point de vue genetique prouve’que les preci
pitations ä cette epoque lä etaient tres semblabtes, surtout en ce 
qui concerne la repartition annuelle, aux precipitations dans la 
zone de transition entre le climat equatorial et Ijb climat savanien. 
Pour la plupart des auteurs la laterite est un produit de decom
position dü au climat savanien. C’est une affirmation que 
je ne peux pas accepter. C’est un fait incontestable que la 
region au climat savanien propre presente des conditions minima 
pour la formation de la laterite et celle-ci apparait dans cette re
gion comme une croute mince et seulement sur les roches les 
plus faciles ä lateritiser: sur les basaltes et autres roches basi- 
ques. 11 parait que les conditions optima pour la lateritisation 
sont presentees par la region transitoire entre le climat savanien 
et le climat equatorial. Dans cette zone de transition les precipi
tations sont tres abondantes — partout au dessus de 1400 mill- 
metres, avec une periode seche d’hiver tres bien prononcee ä laquelle 
on doit attribuer la formation de la croute lateritique. Par conse
quent nous pouvons supposer avec une assez grande certitude 
que pendant le Lutecien et l’Oversien, en general vers le milieu 
de l’Eocene le climat de la Mediterranee a ete tres semblable au 
climat des regions qui se trouvent aujourd’hui a la marge entre 
le climat savanien et le climat equatorial. En faisant cette com- 
para ison je ne dois pas oublier de souligner que pendant le mi
lieu du Eocene dans la region mediterraneenne la periode seche 
pouvaitetre pendant l’ete aussi bien que pendant l’hiver: les crou- 
tes de decomposition, dans ce cas la laterite ne penvent nous 
donner ancune indication, car dans le cas de petite amplitude 
de la temperature et quand la marche de celle-ci n’est pas con- 
ditionnee par la position du soleil mais par la marche annuelle 
des precipitations, il est sans importance pendant quelle saison 
se place la periode seche. Cette observation est tres importante 
pour nous car si nous acceptions que pendant le milieu du Eocene 
dans la Mediterran£e la periode seche se pla^ait pendant l’ete, 
il ne resterait qu’une difference quantitative entre les 
conditions thermiques et les precipitations de cette epoque lä et 
l’epoque actuelle. Cette difference quantitative pourra etre expliquee 
sans que nous soyons contreints de faire migrer les poles. Il sera süffi
sant d’accepter un changement dans la constante solaire au sens 
positif; ce changement a du provoquer aussi des changements 
dans les precipitations de meme dans le sens positif, surtout 
quand on prend en consideration le fait que la quantite de la va- 
peur de l’atmosphere est proportionnelle ä la temperature des 
couches d’air pres de la surface terrestre. Il est vrai que la quan
tite de la vapeur est en rapport aussi avec d’autres facteurs, 
en premier lieu la reparition des mers et des terres. Sur ce 
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point aussi les conditions pendant le milieu de Г Eocene ont ete 
tres favorables pour une plus grande quantite de precipitations 
etant donne la grande etendue des mers luteciens et oversiens 
dans la region mediterraneenne.

J’ai souligne, que je parle de l’epoque du milieu de l’Eo- 
cene, car ä la fin de I’Eocene, pendant le Bartonien 
et surtout au commencement de l’Oligocene, pendant le 
Ludien, en general pendant le Priabonien se sont produits 
des changements climatiques tres importants qui sont, pa^ 
rait-il, en relation avec les mouvements orogeniques pyrre- 
neens qui se placent principalement entre le Bartonien et le Lu
dien. C’est un fait bien connu que chaque orogenese est suivie 
si non de la formation directe de montagnes, comme on pourra 
juger d’apres le nom et ce qui se passe parfois, au moins par 
^augmentation de la superficie de la terre ferme. Cela se passe 
soit directement par l’exhaussement d’une region audessus du 
niveau de la mer soit par le fait que les orogeneses condition- 
nent des disturbations tres importantes dans l’equilibre isostatique 
ce qui provoque ensuite des mouvements epirogeniques presque 
toujours avec une tendance positive. C’est ce qui s’est passe aussi 
apres l’orogenese pyrreneenne et c’est pour cela que nous ne 
devons pas nous etonner qu’immediatement apres eile nous trou- 
vons dans la region mediterraneenne assez de traces d’un climat 
semidesertique semblable au climat des parties centrales du pla
teau d’lran et au climat des regions ä l’Est de la mer Caspienne, 
autour du golfe de Karabugaz. Tous ses regions ont la meme 
position par rapport ä l’Equateur comme la Mediterranee et tout 
de meme leur climat n’a absolument rien de commun avec les 
traits caracteristiques du climat mediterraneen ce qui est en re
lation avec le fait que le centre du plateau d’lran ainsi que les 
region a l’Est de la Mer Caspien sont tres eloignes des mers 
d’oii les grands systemes des vents peuvent apporter des precipi
tations. Et ce sont notamment les mers ä l’Ouest, dans notre 
cas la Mer Mediterranee. Probablement ä cause de cette meme 
raison — restriction de l’etendue des mers eocenes au commen
cement de l’Oligocene que le climat de la region oil se trouve au- 
jourd’hui la mer Mediterranee est devenu semidesertique. L’est 
en liaison avec ce climat que se sont formes les grands depots 
de gypse et de sei pendant l’Oligocene et surtout pendant le 
Ludien. La diminution de ces depots et l’apparition de depots 
de bauxite ä la fin de l’Oligocene montre qu’ä cette epoque—la 
la situation du milieu de I’Eocene a ete retablie au moins par- 
tiellement. Les mers ont couvert une surface plus grande si non 
aussi grande que pendant la transgression eocene, ä juger d’apres 
les depots bauxitiques qui sont de moindre importance et les 
plantes fossiles qui indiquent un climat avec moins de precipita
tions et de temperatures un peu plus basses. Ce climat de la fin 
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de lOligocene pourra etre tres bien explique d’une part par une 
diminution de la constante solaire, d’autre part par l’elargis- 
sement de quelques bassins maritimes ä la fin de lOligocene, 
comme c’est le cas avec la mer oligocene qui couvrait des par
ties considerables de la Peninsule Balkanique, de 1’Italie, la 
France Meridionale, la Peninsule Iberique, 1’Afrique du Nord et 
a Syrie.

4 Au commencement du Miocene, ä juger d’apres 
les depots de gypse et de sei de 1’Aquitanien et le Burdigalien, 
le climat de la region qui nous interesse est devenu de nouveau 
sec, се qui devra etre mis en relation avec l’orogenese entre 
1’Oligocene et le Miocene; cette orogenese a contribue beaucoup 
fi la diminution considerable des mers: les depots marins 
aquitaniens et burdigaliens sont tres rares dans la region de la 
Mediterranee.

Vers le milieu du Miocene, pendant le Helvetien et 
leTortonien les changements dans le climat s’expriment 
aussi par l’arrivee d’epoques plus seches et des epoques plus 
humides; les premieres apparaissent regulierement immediate
ment apres les mouvements orogeniques qui se sont produits entre 
le Burdigalien et le Helvetien et le Helvetien et le Tortonien. 
De cette epoque datent quelques grands depots de sei et de 
gypse en Espagne et en Afrique du Nord. L’existence d’un cli
mat assez chaud pendant le Tortonien est prouve entre outre 
par la presence de coraux de riffs dans la faune tortonienne.

Pour le Särmä tien et les epoques qui suivent j’ai pre
sente assez de materiel dans un article, paru en 1936, mais dans 
lequel je peux faire dejä assez de corrections apres les etudes 
que j’ai pu entreprendre dans le Sahara et la region savanienne du 
Sudan Fran?ais en 1937. J’ai emis dans 1’article dont il est ques
tion l’opinion suivante: la zone climatique savanienne se trouvait 
pendant le Sarmatien en Europe Centrale d’oti cette zone a 
migre consecutivement vers le Sud et pendant le Pontien eile 
s’est trouvee ä la place de la Mediterranee actuelle, pendant le 
Levantien — dans ses parties les plus meridionales et dans le 
Sahara du Nord, ä la fin du Pliocene — dans le Sahara meme, 
tandis que pendant le Quaternaire cette zone se stabilise ä sa 
place actuelle — le Sudan. L’idee principale dans cette hypothese 
est que la zone climatiqne savanienne a migre consecutive
ment vers le Sud et ceci en liaison avec le deplacement de 
l’equateur ä cette longitude vers le Sud par suite d’une migra
tion des poles. Cette idee d’une migration des zones climatiques 
est tres proche ä l’idee directrice de Koeppen et de Wegener. 
Seulement je dois souligner que cette idee s’est imposee ä moi 
non pas sous l’influence des hypotheses de ces deux auteurs 
mais sous le poids de nombreux faits qui parient avec une certi- 
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tude assez grande pour l’apparition consecutive d’un climat ä 
traits savaniens de plus en plus vers le Sud, en commen?ant 
par l’Europe Centrale et en finissanf avec les parties les plus 
meridionales de la region mediterraneenne actuelle. Comme j’ai 
souligne dans l’article cite plus haut, il n’etait pas possible de 
prouver le passage de cette zone par le Sahara, mais ce pas
sage a ete accepte par moi pour deux raisons: d’une part on 
trouve dans la region mediterraneenne dans beaucoup d’endroits 
de croütes calcaires „d^sertiques“ de la fin du Pliocene ce qui 
m’a fait croire qu’ä cette epoque-la le climat de la region me
diterraneenne etait desertique et d’autre part la presence actuelle 
de cette zone au Sud du Sahara me faisait croire qu’elle pouvait 
se trouver ici seulement en passant ä travers le desert.

A present je peux faire ä moi meme les objections suivantes: 
tout d’abord les croütes calcaires ne sont pas des croütes de 
desegregation desertiques, ce ne sont pas en general des croü
tes de desagregation mais une sorte de travertin qui se forme 
dans des conditions semidesertiques qui existent dans beaucoup 
des regions meridionales de la Mediterranee mais non dans lc 
veritable desert. Par consequent la presence de croütes calcaires 
d’äge levantien ne prouve pas l’existence du climat desertique ä 
cette epoque-la dans la region mediterraneenne actuelle, mais 
seulement un climat mediterraneen avec precipitations limitees. 
Au Sud d’un tel climat il est tout ä fait naturel de chercher la 
zone desertique ce qui veut dire qu'a cette epoque-lä ä la 
place du Sahara se trouvait de meme le desert. Ce qui est 
beaucoup plus interessant c’est que dans ce desert je n’ai pu 
trouver aucune trace de produits de decomposition qui 
soit attribuable au climat savanien, aucune trace de laterite 
faiblement developpee quoique je l’ai cherchee lä oü eile devait 
se conserver theoriquement, dans des meilleurs conditions si eile 
a jamais existi. Par consequent non seulement nous n’avons 
pas de bases theoriques pour accepter un passage de la zone 
climatique savanienne ä travers le desert actuel, mais il nous 
manquent aussi toutes preuves de fait. Elies peuvent nous 
conduire seulement a la conclusion contraire que du Miocene 
jusqu’ä l’epoque actuelle la zone du climat savanien n’est pas 
passee par le Sahara. En prenant en consideration cette stabilite 
relative de la zone climatique ä sa place actuelle et le fait que 
dans la zone climatique savanienne la laterite est fortement 
developpee ce qui suppose un arret assez long de ladite zone 
un peu au Nord de sa place actuelle, nous sommes contraints 
d’accepter la stabilite relative de toutes les zones climatiques 
depuis le Levantien jusqu’ä nos jours.

Cette constatation impose la question aparamment assez 
difficile, comment pouvaient exister ä deux endroits avec de la
titudes tres differentes deux climats de type savanien: ä la place 
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actuelle et dans les parties meridionales de la Mediterranee actuelle. 
Cette question pourra etre resoke, me paralt-il, en prenant en 
consideration се qui etait dit des qualites des types cli- 
matiques secondaries parmi lesquels comptent le climat savanien 
et le climat mediterraneen et entre lesquels existent de tres impor
tantes resemblance au point de vue genetique. A l’un comme 
dans 1’autre type climatique participe comme partie integrante 
le climat primarie desertique, avec cette difference que dans 
la zone savanienne il rfegne pendant l’hiver, dans la zone medi
terraneenne — pendant l’ete. Mais, comme il a etd dit quand 
il etait question du climat pendant 1’Eocene, cette difference 
est sans importance dans les cas ou il s’agit de regions avec 
une petite amplitude de la temperature et surtout quand la 
marche annuelle de la temperature riest pas conditionnee par 
la position du soleil mais par la repartition annuelle des preci
pitations, comme c’est le cas avec la zone climatique savanienne 
actuelle oil les temperatures les plus basses surviennent juste ä 
l’epoque ä laquelle le soleil est au zenith, ce qui est facile ä 
expliquer car justement quand le soleil est au zenith il provoque 
les precipitations qui font baisser la temperature moyenne 
diurne ce qui conduit ä la baisse de la temperature moyenne 
mensuelle.

Par suite des considerations exposees plus haut je suis 
d’avis que pendant le Sarmatien aussi que pendant le Pliocene 
le climat de la region mediterraneenne a ete „mediterraneen“, 
cela veut dire que le regime des precipitations a ete le meme comme 
aujord’hui, avec cette difference qu’au commencement elles 
etaient plus abondantes qu’ä l’epoque actuelle, ensuite, vers la fin 
du Pliocene elles ont diminue sous la quantite actuelle pour 
augmenter au commencement du Quaternaire jusqu’ä la quantite 
sous laquelle eile se presentent aujourd’hui. Le regime destempöra- 
tures etait aussi le meme, avec cette difference que toutes les 
temperatures, surtout les temperatures d’htver etaient plus hau- 
tes que les temperatures actuelles. Mais nous savons que ce riest 
pas la quantite absolue des temperatures, mais leur marche 
annuelle qui est caracteristique pour un climat donne. Mais il est 
tres important de noter que les changements quantitatifs dans 
les differents elements climatiques suffisent pour provoquer des 
changements dans le processus de decomposition, de les transfor
mer et les assimiler aux processus qui se produisent dans des 
climats genetiquement semblables, ce qui c’est passe justement 
dans la region mediterraneenne oil le climat mediterraneen a pris 
les traits du climat savanien.

En general je suis d'avis que <depuis l’Eocene dans la region 
mediterraneenne regne, du point de vue genetique, le meme type 
climatique, mais qui a ete soumis ä des modifications sous l’in- 
fluence de differents facteurs. Les elements du climat etaient 
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influences non pas dans leur caractere essentiel, mais plutot quan- 
titativement. Ce changement de moindre importance au point de 
vue theorique est tres considerable pour les processus de 
desagregation et pour les rapports phytogeographiques et c'est 
pour cela que les temoins pedologiques et phytogeographiques 
du passe perdent beaucoup de leur importance quand on ne les 
considere pas avec la reserve necessaire.

Apres avoir expose ma derniere opinion sur le climat de la 
region mediterraneenne depuis l’Eocene jusqu’ä la fin du Pliocene- 
il convient maintenant de discuter brievement les causes qui ont 
conditionne les modifications dont il a ete question, Les deux 
causes principales etaient dejä notees sommairement quand il a 
ete question du climat depuis l’Eocene jusqu’au milieu du Miocene 
et il ne nous reste que de les souligner.

Une diminution constante quoique tres lente de la constante 
solaire depuis l’Eocene jusqu’ä la fin du Pliocene est la premiere 
cause qui devra etre acceptee comme tres probable en depit^du 
fait que nous n’avons que des preuves indirectes. Cette explica
tion restera malheureusement toujours une hypothese pour 
laquelle pourront etre donnees seulementdes preuves theoriques 
comme, par exemple, que le soleil est une etoile inconstante 
qui a pu theoriquement diminuer la quantite de la chaleur radiee. 
On ne doit pas oublier, d’autre part, que des changements dans 
la constante solaire peuvent etre provoques sans qu’ il y ait des 
changements dans la quantite de la chaleur radiee; dans ce cas 
des changements dans la forme de l’orbite terrestre, ainsi que 
d’autres changements, peuvent avoir la meme consequence. Ce 
qui est d’importance pour nous c’est que, au point de vue theo
rique, des changements dans la constante solaire sont possibles. 
L’acceptation de cette hypothese, emise aussi par d’autres auteurs 
est meme necessaire pour qu’on puisse expliquer d’une maniere 
satisfaisante les modifications climatiques dont il est question.

Comme une deuxieme et tres probable cause pour 
la modification d’un autre element climatique — les precipitations 
— peut etre indiquee la repartition horizontale des terres et 
des mers qui a change surtout pendant et apres les phases oro
geniques et c’est pour cela que nous constatons apres chaque 
orogenese des changements considerables dans la quantite des 
precipitations, changements toujours au sens negatif pour de 
causes que j’ai dejä expliquees plus haut.

Les changements climatiques pendant leQua- 
t e r n a i r e, quoiqu’ils n’aient pas eu dans la region mediterraneenne 
cette importance pour le relief et la vegetation comme en Europe 
Centrale et Septentrionale, necessitent un coup d’oeil, car ils sont 
etroitement lies avec le relief des hautes montagnes de la region 
qui nous interesse.
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Les donnees pour le climat de la Mediterranee pendant 
le Quaternaire sont tres riches et il nous est impossible meme 
de les enumerer. On doit citer en premier lieu les produits de 
decomposition qui refletent d’une mantere absolue 1’ambiance 
physique et qui ne sont aptes ä Tacclimatisation, comme 
c’est le cas avec les plantes, ni ä la migration, comme c’est le 
cas avec les anitnaux. Des donnees tres abondantes sur les sois 
fossiles sont connues du Maroc et de la Peninsule Balkanique, 
partiellement de la Palestine et de ,1’ltalie Meridionale. Ces don
nees paleopedologiques nous forcent d’accepter que pendant le 
Quaternaire dans la region mediterraneenne il a eu trois periodes 
de refroidissement ce qui a ete en relation evidente avec les 
trois glaciations en Europe Centrale et Septentrionale. La for
mation du grand glacier scandinave pendant ces trois glaciati
ons conditionnait toujours l’augmentation de l’etendu de la calotte 
d’air froid polaire ce qui provoquait la migration du front po- 
laire vers le Sud. C’est ce qui conditionnait la migration de toute 
la zone cyclonale de l’hemisphere septeatrionale vers le Sud. Cela 
suffisait pour que la Mediterranee ait ä cette epoque-la le climat 
actuel de l’Europe Centrale. C’est dans ce sens que nous devons 
interpreter aussi les plantes et les animaux fossiles qu’on trouve 
surtout en Italie et en Afrique Septentrionale. Au contraire les 
formes glacieres dans les hautes montagnes de la region medi
terraneenne ne temoignent que pour une unique glaciation qui 
parait correspondre ä la derniere glaciation würmienne dans les 
Alpes. On pourra s’expliquer cette contradiction si l’on prend 
en consideration les mouvements synorogeniques antewürmiens 
qui ont eu comme consequence des exhaussement surtout dans 
les zones anticlinoriales qui comprennent toutes les hautes 
montagnes. C’est-ä-dire immediatement avant le dernier refroi
dissement dans la region mediterraneenne les plus hautes mon
tagnes ont gagne de hauteur et ont pu depasser la limite des 
neiges pendant le Würmien, et que des glaciers y pouvaient se 
former.

Les trois refroidissements du climat de la region mediter
raneenne pendant le Quaternaire etaient de moindre importance 
pour le centre de cette region que pour les parties peripheriques 
et les regions de transition vers les climats voisins, c’est-ä-dire 
dans les pays mediterraneens de deuxieme et de troisieme 
ordre. Ici les trois refroidissements et les rechauffements entre 
eux qui etaient avec des temperatures meme plus hautes que les 
temperatures actuelles dans les regions respectives ont eu les 
consequences suivantes:

1° Dans les regions transitoires du Nord pendant les re
froidissements regnait le climat medio-europeen typique, respec- 
tivement le climat steppique de la Russie Meridionale, tandis 
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que pendant la hausse de la temperature les memes regions 
etaient englobees dans le veritable climat mediterraneen. C’est pour 
cela qu’on trouve dans ces regions une tres grande diversite de 
sols fossiles quaternaires qui se distinguent des sols actuels; on 
trouve ici aussi un tres grand nombre de plantes relictes, temoins 
d’autres conditions climatiques. Pour preciser on doit noter qu’on 
trouve ici tres souvent de la terra rossa qui se forme actu- 
ellement seulement dans les pays mediterraneens de premier 
ordre. La presence de la terra rossa fossile en grande quantite 
meme dans les pays mediterraneens de deuxieme et de troisieme 
ordre est, comme nous le verrons dans la troisieme partie de 
cet ouvrage, d’une grande importance pour revolution uniforme 
du paysage dans toute la Mediterranee. Cette uniformite souligne 
une fois de plus l’unite geographique de cette grande region. Le 
fait que dans ces regions transitoires du Nord on trouve beau- 
coup de plantes glaciales relictes qui se sont retiröes dans les 
hautes montagnes et le fait qu’on trouve aussi meme des ani- 
maux relictes est d’une moindre importance au point de vue geo
graphique.

2°. Dans les regions transitoires du Sud regnait pendant 
les refroidissements le climat mediterraneen typique tandis que 
pendant les hausses de la temperature elles se trouvaient presque 
completement dans le regne du climat semidesertique. C’est pour 
cette raison qu’on trouve iciaussi beaucoup desols fossiles duQuater- 
naire, principalement des crofltes calcaires qui s’intercalent avec 
de la terra rossa. De plus on trouve ici un modele pour la for
mation duquel sont necessaires beaucoup plus de precipitations 
par comparaison ä la quantite actuelle des pluies dans les 
regions respectives. Cela est facile ä expliquer par la mi
gration de la zone cyclonale pendant les refroidissements. Les 
glaciations en Europe Centrale et Septentrionale correspondent 
a des epoques pluviales dans la region mediterraneenne. Pen
dant les epoques „interpluviales“ se sont formees les croutes 
calcaires mentionnees plus haut et qui ont contribue ä la con
servation presque complete de toutes les formes du relief, comme 
par exemple les terrasses des oueds et les dunes le long de 
l’Ocean Atlaiitique.

11 est question ici des refroidissements pendant la premiere 
partie du Quaternaire — le Pleistocene. Mais de changements 
climatiques qui se sont exprimes dans de faibles baisses de la 
temperature ou dans de faibles refroidissements, dans d’augmen
tations ou de diminutions des precipitations se sont produits, quoi- 
que dans une moindre echelle, aussi pendant la deuxieme partie 
du Quaternaire — le Holocene. Nous pourrons diviser celui-ci 
justement en nous basant sur les changements climatiques. Ces di
visions sont classiques pour l’Europe du Nord-Ouest, mais elles 
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sont inaplicables pour les autres parties du monde, elles ne sont 
pas non plus tres pratiques pour la region mediterraneenne. lei 
on pourra distinguer, a 1’aide des documents' paleoclimatiques, 
les epoques suivantes: 1° Hausse de la temperature et seche- 
resse au commencement du Holocene qui coincide avec Ie Neo- 
lithique ancien et moyen. 2° Temperatures plus basses et plus 
de precipitations qu’ä l’epoque actuelle pendant le Neolithique 
recent jusqu’ä 5500 avant J. Christ. De cette date jusqu’ä l’e
poque actuelle nous n’avons pas de donnees convaincantes pour 
accepter de changements climatiques notables.

Le climat de la Mediterranee pendant les derniers mil- 
lenaires. — Quand au commencement du siede passe ont ete 
commenceeslesfouilles systematiques dans les foyers des anciennes 
civilisations mediterraneennes l’humanite a ete touchee par la 
grande culture materielle qui soutenait les civilisations de l’epo- 
que d’avant J. Christ. En meme temps a ete soulevee la question 
de savoir quelle a ete la cause de la decadence de ces anciennes civi
lisations. Parmi les differentes reponses l’opinion que ladite de
cadence est due ä un changement du climat, ä proprement par
ier ä une hausse des temperatures et une diminution des pre
cipitations, est acceptee le plus volontier. On a accepte sans hesi
tation l’hypothese que le desert a gagne sur la region mediter
raneenne. Je voudrais analyser tout ä fait brievement les arguments 
donnes pour cette assertion, arguments d’ordre historique et 
arguments d’ordre scientifique.

Beaucoup d’auteurs ont feuillete les plus anciens documents 
ecrits avec le desir de tirer si possible des conclusions sur le 
climat des regions ou se sont developpees les anciennes civili
sations pendant les epoques auxquelles se rapportent les docu
ments. Malheureusement la plupart des auteurs ont entreprisces etu
des avec quelque idee precon?ue et c’est ainsi qu'on pourra 
s’expliquer le fait que les differents auteurs sont arrives ä des 
conclusions tout ä fait contraires en depit du fait qu’ils ont 
employe les memes documents ecrits. Certes on est arrive ä des 
conclusions differentes non seulement ä cause des idees pre- 
con?ues, mais aussi a cause du fait que dans tous les anciens 
documents les donnees climatiques sont tres relatives comme 
s’est le cas avec les exposes populaires d’aujourd’hui, meme 
comme c’est le cas avec les travaux scientifiques dans lesquels le 
climat d’un pays est traite comme une question secondaire.

Quelques auteurs ont essaye de determiner indirectement 
les relations entre le climat des epoques protohistoriques et 
l’epoque actuelle en appliquant les principes de la phenologie. 
Dans beaucoup des anciens documents se trouvent des donnees 
sur la date ä laquelle fleurissent certaines fleurs, la date ä 
laquelle murissent certains fruits, la date ä laquelle on fait la 
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recolte de certaines cultures. On a compare ees donnees avec 
les donnees sur l’apparition de ees phenomenes ä l’epoque actuelle 
et ces comparaisons ont donne presque toujours des dates identi- 
ques, ce qui temoigne d’un climat constant depuis l’epoque 
protohistorique, de läquelle datent les premiers documents ecrits. 
Seulement dans quelques cas apparaissent des differences. Par 
exemple d’apres Nissen en Italie ä l’epoque immediatement avant 
J. Chr. la moisson devait se faire quelques semaines plus tard 
qu’ä l’epoque actuelle, ce qui indique, d’apres lui un changement 
du climat pendant ies deux derniers millenaires. On doit remar-., 
quer tout de suite que ces differences pourront etre expliquees 
d’une autre mantere. C’est un fait bien connu, par exemple, que les 
differentes sortes de froment murissent en differentes epoques et 
que cette difference peut etre parfois de l’ordre de deux se
maines. D’autre part nous n’avons ancune idee quel etait la sorte 
de froment cultive ä l’epoque romaine. 11 est evident que les 
etudes basees ä la phenologie eux aussi ne peuvent nous pro
curer sur la question qui nous interesse les donnees neces
saries.

Beaucoup d’auteurs profitent des donnees sur la quantite 
de la production agricole aux epoques protohistoriques pour 
constater que le climat a change considerablement. Dans ce cas 
aussi nous ne devons pas perdre de vue le fait que les donnees 
des anciens documents sont tres relatives et de ne pas oublier 
que l’hyperbole a ete toujours un instrument fortement utilise 
par les poetes et les ecrivains. Tout de meme on ne peut pas se 
soustraire a la conclusion qu’ä l’epoque immediatement avant J. Chr. 
dans beaucoup des regions de la Mediterranee la production 
agricole a ete plus grande en comparaison avec la production 
actuelle. Mais il n’est pas du tout necessarie de croire que cette 
diminution est due ä un changement dans le climat. On ne doit 
pas oublier que les canaux d’irrigation construits ä cette epoque-lä 
sur une grande echelle grace au Systeme de l’esclavage ne pou- 
vaient etre soutenu comme il faut plus tard ni etre construits 
de nouveau ä cause des guerres constantes entre les petits Etats 
sans forces constructives. Mais dans quelques endroits on doit 
accepter qu’il est survenu une veritable diminution de l’humidite 
avec laquelle pouvaient disposer les cultures agricoles. Je dois 
noter tout de suite qu’il n’est pas necessarie d’attribuer cette 
diminution ä un changement climatique respectivement ä une 
diminution des .precipitations et de l’humidite de Pair, il est 
arrive une diminution progressive du debit des sources qui 
etaient employees pour l’irrigation des cultures agricoles, par 
suite de l’epuisement de la nappe d’eau souterraine accumulee 
pendant les epoques pluviales mentionnees plus haut. Ces nappes 
ne peuvent pas etre retablies a l’epoque actuelle sensu latu, 
c’est-ä-dire pendant les derniers millenaires car le climat est 
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sans doute plus sec. Cette hypothese qui explique les change- 
rnents profonds dans le paysage mediterraneen pendant les der- 
niers millenaires seulement par lesdits changements hydrographi- 
ques est prouvee par le fait que sous nos yeux les sources 
dans la zone de transition entre la region mediterraneenne et 
le desert tarissent l’une apres l’autre en amenant la disparition 
de villages entiers.

Ces considerations coincident avec les conclusions d’figini- 
tis, de Leiter, de Dino Gribaudi et de tous ceux qui n’acceptent 
pas de changements considerables du climat dans la region medi
terraneenne pendant les epoques historiques, ce qui prouve la 
grande importance des relations hydrologiques pour le develop- 
pement du paysage dans cette region. C’est ce qui force de 
nous occuper de l’hydrologie de cette region. Mais pour entre- 
prendre cette etude il nous sera absolument indispensable la 
connaissance profonde du relief de la Mediterranee. Celui-ci 
sera l’objet de la seconde partie de cet ouvrage.



Годишенъ и месечни индекси на сухотата по формулата на de Martonne за по-важнитѣ метеорологи
чески станции въ Срѣдиземноморието и най-близкитѣ съседни земи 

(Indices d’aridite annuel et meusuel d’apres la formule de de Martonne pour les stations meteorologiques 
les plus importantes de la Mediterranee et les regions avosinantes)
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Станции — Stations
Месечни индекси на сухотата — Indices mensuels d’aridite Годишенъ 

индексъ 
Indice 
annuelI II III IV V VI VII Vili IX X XI XII

Иберийски Полуостровъ (Peninsle Iberique)

Лисабонъ (Lisbonne) . 53 50’3 46 37 23 8'8 2 2 22 33 57 51 29'5
Порто (Porto)......................... 90'8 74’8 70’7 62 41 17 9'5 8 28 59 90'1 80 49
Коруня (Coruna). . . . 43 54 47 39 24'8 16 9'9 12 19'6 40'5 49'9 55 32
Овиедо (Oviedo)· . . . 51 51 68 55 34'9 31 22 17 33 46 57 64 42
Валядолидъ (Valladolid) · 18 16 17 16 20 13 3 3 14 16 25’5 20 14
Саламанка (Salamanque) 17’5 15’1 14'9 14 16 10'4 5'2 0'7 13 17 22 21 13
Мадридъ (Madrid) . 29’6 26 26 27 19'5 14 4 4’6 17 22 33 30'4 19
Лерида (Lerida)· . , 21 23 19 17 14'5 18 4'5 8 20'1 10’4 14 10'1 14
Сарагоса (Saragosse). 13 12 13 14'5 17 11 5'2 5'2 9 16 18 15’5 12
Теруелъ (Terruel) . . . 16 14 14'8 24 29 21 9'8 9 16 19 22 18 18
Барцелона (Barcelone ). . 22 22 25 23 14 13 9'8 10'4 32 32 23 17 20'3
Валенция (Valence). 14 22 22 14 15'4 8 4’6 3 29'8 28 27 25 18
Аликанте (Alicante)· . . 16 20'1 20'5 15'5 16 6'4 3 4 27 26 22 21 16
Мурсия (Murcie). . . . 19 15 19'9 14 12 7'7 1'3 3 15 18 16 22 13
Картагена (Carthagene). . 26 18 21 9'5 10'4 6'5 0'7 2 12 15 22 19 13
Малага (Malaga). 43 29 38 27 9'4 3'3 0'7 1'3 12 31 41 45 21



Севиля (Seville) · . . 33 27 31 18 16 4’9 0’2 0’6
f

6 21 35 39 17
Гибралтаръ (Gibraltar) . • 66 58 59 31 18 4’6 0'3 11 13 33 76 71 33

Франция (France)

Перпинянъ (Perpignan) 41 31 29 24 26 16 7’4 10’1 18 28 34 28 23
Монпелие (Montpellier). 604 47 36 34’7 30’2 20’1 8’8 16’8 32 48 52 42 33
Марсилия (Marseille) . • 29 24 26 36 18 12 7 7'6 22 49 44 38 23
Ница (Nice) · · . . 44 44 42 33 33 20’3 6 9’8 26 72 76. . 51 35
Женева (Geneve) . . 49 51 40 39 38 33 33 35 43 72 68 63 45

Апенински полуостровъ (Peninsule appenine)

Сиракуза (Syracuse) . 53 40'6 21 19 8.6 1’7 3 2’5 17 37 52 55’2 23
Калтанисета (Caltanissette) 74’5 54'5 34 24’8 17 4 1’8 4 5 11 29 40’6 64 24’6
Палермо (Palerme) . . 57 48 37 32 14 6 3 4’8 13 39’8 47 63 27

Месина (Messine) . 53 46 37 32 14’8 7 4’5 7 19 42 53 56 28

Малта (Malte) . . . 44 33 19 11 4 0’6 0’3 1 11 28 41 46 18

Каляри (Cagliari) . . 26 21 29 20’3 11 9 0’7 2 10’2 22 50’3 40’2 14

Галиполи (Galipoli) 40 30’1 18 22 9’8 6 0’4 3 19 28 39 38 19
Потенца (Potenza) . . 67 46 40 39 25’5 17 9 11 21 39 52 61 31
Сасари (Sassari) 39 30'2 29'9 29 19’8 10’4 2 4’9 11’3 38 52 42 24

Неаполъ (Naples) . . 59 46 39 39 24 14 4’8 7’4 28 54 54 69’3 33
Вари (Bari) . . . · 40 29’5 23 25’5 20'2 10 6 11 19 9 28 36 43 23
Римъ (Rome). . . . 64 53 44 42 25’1 19 7’6 8 29 63 66 69 36
Аквила (Aquile). · . 58 46 41 29’8 30’7 23 12 14 16 45’5 57 50 33
Киети (Chieti) . . . 99 67 40’4 38 41 30 16 19 26 54’6 76 64’9 44
Пелагоза (Pelagose) 28 26 25’4 19 17 8 2’5 7 10’1 23 24 26 16
Перуджия (Perugia) 44 42 56 51 37 38 13 18 29 66 70’2 57 40’2
Ливорно (Livourne). . 48 44 42 •37 27 19 9 14 33 64’8 65 60’6 36
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Станции — Stations

Месечни индекси на сухотата — Indices mensuels d’aridite Годишенъ 
индексъ 
Indice 
annuelI II III IV V V, VII Vili IX X XI XII

Анкона (Ancöne) . 58 28 27 29 20'5 18 9’1 11 22 44 38 34 25’4
Генуа (Genes) . . . , . 70’9 71 65'1 55'5 39 34’8 17 17 48 78 104 76 52
Пола (Pola)........................ 41 42 42 39 30 26 23 20’5 37 57 53 65’3 38
Лугано (Lugano) . . . 67 64 84 116 88 76 64 73 81 119 104 76 84

Балкански полуостровъ (Peninsule Balkanique)

Сегединъ (Szeged) . . . 51 36 26 29 31 28 21 17 20 29 35 50 28
Букурещъ (Bucarest) . . 66 43 34 31 25 41 20’5 17 17'4 24 35 55 29
Кюстенджа (Constance). . 40 34 22 16 9’5 15 15 12 15 15 20 28 18
Браила (Braila) .... 43 25 26 17 19 24 16 13 15 18 18 29 20
Сулина (Suline) . - . . 29 28 22 17 15 20 16 11 13 18 17 25 18
Загребъ (Zagreb) . . . 56 47 41 40’2 36 41 31 32 38 54 60’4 63 43
Бѣлградъ (Belgrade) . . 43 36 27 34 32 30 23 20 19 30 36 44 29
Хваръ (Hvar) .... 50’2 47 42 29’6 17 14 7 14 24 42 58 62 30’I
Образцовъ чифликъ (Ruse) 42 35 29 23 27 37 24 20 17 22 46 40 28
Плѣвенъ (Pleven) . . . 40 35 30 27 32 34 29 17 19 29 44 32 29
София (Sofia) .... 37 37 32 32 40 35 27 21 25 31 42 33 32
Пловдивъ (Plovdiv). · · 39 30’5 26 22 25 24 18 14’9 16 19 9 36 31 23
Бургасъ (Burgas) · . 39 42 27 25'1 23 32 14 10’8 12 22 37 39 25
Петричъ (Petrie). . . 58 67 40 34 18 13 11 6’6 8 38 61 40 27
Трикала (Trikalla) , . . 68 49'9 38 24 25 14 6 7 9’5 33 62 62 27
Корфу (Corfe) .... 88 97 46 39'5 23 11 3 8 26 59 71 112 43
Ламия (Lamie) .... 41 37 23 17 18 12 6’6 8 9’9 25 44 51 22
Атина (Athenes) .... 34 28 19 11 8 5'1 3 4’6 6’6 15 37 37 15
Патрасъ (Patres) · . . 49 42 28 23 11 Ί 1’2 2 10’02 31 /55 61 24
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Андросъ (Andros) . . . 76 61 38 12 10’7 4'9 1 Гб 7 17 41 * 68 24
Занте (Zante) .... 91 71 40’3 24 14’7 4 0’6 3 12 41 96 129 39
Наксосъ (Naxos) 37 34 18 9’9 7’6 1’1 07 1’02 5’01 10'6 22 35’5 13
Спарта (Sparte) .... 68 50’4 39 23 19’8 13 5'4 67 12 31 59 85 29
Китера (Citere) .... 56 48 25 11 6 7 4 6 7 27 55 66 25
Санторинъ (Santorine) . 36 27 17 97 6'8 07 07 07 5’5 8’6 33 39 13
Кандия (La Canee) . . . 49 53 22 12 8 07 0’3 1'3 6 18 40 55 19

Смирна (Smyrne) . . . 80’2 67

Л

38

Лала-А

24’8

зия (А

30'4

sie Mi

3

neure)

4 0’5 6 48 37 50 25'5
Афионъ Карахисаръ (Ка- 

rahisar) ...... 28 38 33 41 21 21 12 2 4 6 41 38 19
Ески Шехиръ (Eski Chehir) 37 27 32 16 26 16 5'6 2 4’8 8 24 36 15'2
Коня (Сопіе). .... 32 38’7 17 16 25'2 13 1 0 4 6 18 30’4 13
Адалия (Adalie) .... 168 115 25'1 13’1 13’9 9 0 0’4 6’5 15’6 49 134 35
Адана (Adana) .... 37 37 37 30 14 12’6 2’6 1’3 5’6 15 17'6 48'5 18
Анкара (Ankara).... 32 31 27 22’3 23’8 12 27 5’5 3'8 4 19 39 14'6
Кастамуни (Kastamiini). 24 38 22’9 30'4 48 35 12 .12 8 15’9 277 26 24
Самсунъ (Samsune). 46 43 34’6 36 23’6 257 20’6 5’4 18’9 15'8 51’2 64'5 49
Ризе (Rize) . .. . . . 173 159 127 75'5 39 69 80 72'4 124 120 202 257 117

Кирения (Сігепіе) . 63 59 22

Остро

8’1

въ Ки

6’1

тьръ (

Го

Chypre

0
)

0 Г9 8 27 68 17
Никозия (Nikosie) . . . 48 36 17 9 10’7 2’8 0’3 0’3 2’8 77 19'6 42 13
Фамагуста (Famaguste). 50’3 37 18 9'2 5’5 2’1 0’4 0’4 Г9 11*1 23 56 14'8
ЛЯрнака (Larnake) . . . 59 39 21 8’9 6’1 2’5 0’3 0’3 2’5 10'3 22 62 16
Лимасолъ (Limasol). 58 46 22 10'1 5’5 2’5 0 0 1Ί 10’2 20'5 59 16

Александрета (Alexandrette) 36’3 47 37 24
Сирия

15
(Syrie)

16 8 6 14 24 34 36 23
Алепъ (Alep)........................ 5Г5 64 29 29 4’3 0 4 0 0 13 21 35’3 13
Бейрутъ (Beyrouth) . . . 86’5 117 29 21 5’6 1’5 0 0 2'4 87 47 94 24
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Станции — Stations

Месечни индекси на сухотата — Indices mensuels d’aridite Годишенъ 
индексъ 
indice 
annuelI II III IV V VI VH VIII IX X XI XII

Kcapa (Ksara) .... 114 115’3 33 24 6 1’8 Г4 1’4 1’1 9’4 36’5 88’5 26
Деиръ есъ Зоръ (Delr es zor) 24 19 7 6

Пале<
Г35

:тина i
о 1 о

Palestine)
0 0 1’2 11’5 16 5’2

Хайфа (Haifa) .... 91 70’1 10’8 7 1’1 0’4 0’4 0 0 4 27 80’2 19’8
Йерусалимъ (Jerusalem) . 67 86 14’7 12 Г1 0 0 0 0’4 2’4 14 42 ' 14’7
Йерихонъ (Jericho) · . 17 15’6 2’2 3’4 0’9 0 0 0 0 0’7 3’9 14 37
Газа (Gaza)........................ 47 44’8 8 7’3 0'7 0 0 0 0 2’9 14 44 12
Бесршеба (Beercheba) . 24’5 30 8 4

Еги
1

петъ I
0

Egypt«
0

O

0 0 0’7 9 19’5 6’6

Мансура (Mansura) 7'5 6 3’5 21 0’7 0 0 0 0 *0’4 2'4 2’8 1’6
Александрия (Aiexandrie) · 26 10’3 5’1 1’3 0’4 0 0 0 0’3 1’8 10 28 6
Хелиополисъ (Heliopolis) . 2’1 1’5 1’3 0’3 0’3 0 0 0 0 0 3’9 0’9 0’5
Сиди Барани (Sidi Barani). 17 16 5’4 1’3 0’8 0 0 0 0 6’2 9 17 5’5
Salum (Salum) .... 13 11'5 4’5 Г2

J
0’7

ивия
0

’Libie)
0 0’3 0 1’3 5’6 11’2 3’5

Бенгази (Bengazi) . 36 18 9’8 1’3 1’1 0’4 0 0 1’1 4'2 20’4 32 9
Триполи (Tripoli) 46 24 10’4 5’5 1 3’2 1 0’6

Тунисъ (Tunisie
0’3

)

0 4’1 17 26 59 14

Тозьоръ (Toseur) . . . 9'6 4’7 8 16 2’2 Г2 0 0 1’3 2’7 3’5 6’5 3’5
Габесъ (Gabes) .... 13 12 12 7’8 Г9 0’7 0’3 0’3 4’6 9’8 10’1 11 6
Кайруанъ (Kairouan) . 24 19 18 18 18 3’5 1’9 0’9 13 14 19 16 12
Сусъ (Sousse) .... 30'7 20’8 13 15’1 8 4 1’9 3'4 14 21 29’5 22 14
Аинъ Драхамъ (Ain Draham) 246 123 124 99 45’2 16 59 8’6 18 68 106 154 68

D
im

itri Jaranoff



Тунисъ (Tunis) ....
Бизерта (Bizerte) . . .

34
66

29
38

32
34

22
23

9’5
10’3

5’8
4'8

2’8
21

3’4
1’7

8
15’2

t
16
21

28
40’3

36
60'3

16
23

Гардая (Ghardaia) ■ . ■ 15’6 3’4 8

Ал

2’9

жиръ

2’2

[Algeri

0’2

e)

0 0’5 1’9 1’9 3’5 12 3’4
Бискра (Biskra) .... 7’6 10'1 9’5 9 16 3’1 1’1 0’9 4’5 7’9 5’3 9 6
Батна (Batna) .... 39 28 30’3 26 15’2 9 2’3 8 10’2 26 37 29 17
Лагуатъ (Laghuat) . · · 15'5 13'7 9’6 10 7’5 2’8 1’7 2’9 6’6 9 67 9 * 7
Жеривилъ (Gerivylle) . · 20’9 23 41 24 27 7 2 4 12 20’1 21’3 30'6 17
Константинъ (Constantine) 47 40’2 40'4 36 17 12 2’3 4 9 25’2 29 61 22
Омалъ (Aumale) . . . 40 31 47 47 23 14’8 4 5’1 14’9 26 30 53 24
Тлемсенъ (TIemcen) . · 56 44 53 43 26 10’7 rl 1’1 9’6 22 35 57 25
Лакалъ (La Calle) . . . 54 36 52 27 12 12 Г1 21 12 41 54 82 29
Алжиръ (Alger) .... 59 42 44 27 14 5’7 0’7 2’2 10’3 32 50’3 71 28
Оранъ (Oran) .... 54 40’1 37 20'3 18 2’7 0’4 0’8 6 19’5 39 51 21

Фесъ (Fes) ..... 26 43 39

M.

32

ipOKO

12

Maroc

6 0’4 0’7 4'4 25’5 48 35’1 19
Мекнесъ (Meknes) · · . 30'5 47 40’4 36 12 5’3 0’7 03 5’7 33 44 38 22
Тарудантъ (Taroudant) · . 6’1 7'9 20’4 6’5 Г9 0 0 0’8 1'1 10'3 19 7’5 6
Маракешъ (Marakech) . . 12 13 20’2 14 3’5 3’8 0’3 Г6 3’5 9’8 18 10’3 8
Сафи (Safi)......................... 15’1 19 23 15’1 2’9 2’6 0 0 2'4 11 22 28 11
Казабланка (Casablanca) . 18 27 29 29 4’5 4’4 0 0 2’2 14’8 36 28 14
Рабатъ (Rabat) .... 22 37 39 24’8 8'1 5’1 0 0 3’9 18 49 39 19
Портъ Лиоте (Port Lyautey) 25’1 42 40 27 9’8 3’8 0 0 4’1 27 57 47 29
Танжеръ (Tanger) . . . 27 63 54 50’8 13 10’1 0’4 0’4 8’8 42 88 56 32
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