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Срѣдиземноморскитѣ земи.

Ill. Релефътъ на Срѣдиземноморскитѣ земи.

Въ първата часть на тази студия бѣха изследвани ха- 
рактернитѣ свойства на тритѣ фактора, които съ изиграли 
най-съществена роля за оформяване релефа на Срѣдиземно- 
морието: тектонскитѣ движения въ тази область, на които 
се дължи макрорелефътъ; медитеранския климатъ, на който 
се дължатъ часть отъ мезорелефа и микрорелефа; и Срѣдизем- 
ното море, отъ което се обуславятъ брѣговитѣ форми въ 
своитѣ подробности. Поради това ние можемъ да преминемъ 
вече къмъ изследване релефа на Срѣдиземноморието.

Задачата е твърде трудна поради необозримото на 
пръвъ погледъ разнообразие въ релефа на изучваната область. 
Това обстоятелство налага известно систематизиране, за ха
рактера на което е необходимо да се дадатъ нѣкои предва
рителни обяснения.

Пито една еднородна по генезисъ земноповръхна форма 
не съществува сама за себе си. Тѣзи форми се явяватъ ви
наги по нѣколко въ най-различни комбинации, на които 
именно се дължи и това голѣмо разнообразие, което виж
даме въ природата. При това взаимозависимоститѣ въ тѣзи 
комбинации съ толкова сложни, щото ние съ право можемъ 
да говоримъ за формени комплекси, въ които най-често взи- 
матъ участие както ендогенни, така и климатогенни форми. 
ГІоследнитѣ се явяватъ като орнаменти къмъ всѣки земно- 
повръшенъ форменъ комплексъ, като дори теоретически, 
а въ повечето случаи и въ действителности орнаментацията 
е цѣлостна. Отъ нейния характеръ зависи обаче много дали 
макрорелефътъ ще изпъкне повече или по-малко като създа
ние на тектонскитѣ движения. Въ следващитѣ страници 
моята цель ще бъде да анализирамъ релефа на Срѣдиземно
морието и се доближа по този начинъ до разбирането на по- 
постоянно явяващитѣ се формени комплекси въ тази область. 
При този анализъ азъ ще се ръководя отъ идеята, че всички 
главни типове на систематичната морфология съ явления зо
нални, които не се разполагатъ никога безразборно. Полагане
то на тази моя идея като основенъ принципъ при изследва
нето на релефа на Срѣдиземноморието се оказва целесъобразно 
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и плодотворно главно по две причини. Отъ една страна този 
принципи позволява интерполиране въ доста широки рамки, 
поради което представитѣ, които се добиватъ по този начинъ, 
сж много по-цѣлостни. Наистина, теоретически пълното изуча
ване безъ ііразднини трѣбва винаги да се предпочита предъ изу
чаването, попълнено чрезъ интерполиране. Характерътъ на 
морфоложкитѣ изучвания, обаче, едва ли ще позволи нѣкога 
прилагането на този іідеалъ, какъвто е впрочемъ случаять и 
съ много други науки. Отъ друга страна изтъкнатата идея за 
зоналностьта се явява като единъ извънредно сигуренъ кри
терий за контролиране на локалнитѣ геоморфоложки студии, 
написани въ едни случаи отъ неопитни начшіающи геомор- 
фолози, въ други случаи — написани подъ влиянието на 
предвзети чужди идеи, какъвтое случаять съ многобройнитѣ 
ученици иа американския геоморфологъ У. Μ. Дейвисъ и не- 
говитѣ по-видни европейски последователи. Th се опитватъ 
да намѣрятъ дедуктивно установснитѣ отъ него „ерозионни 
цикли" навсѣкжде, дори и тамъ,междето нѣма пито следа 
отъ тѣхъ. Гѣзи увлечения сљ въ тѣсна връзка съ субектив
ното виждане на земноповръхнитѣ форми, което се улеснява 
отъ обстоятелството, че науката за микрорелефа (бихме могли 
да я наречемъ микрогеоморфология) е още въ зародиша си. 
Системно съ нея не се е занимавалъ никой, а безъ съмнение 
вѣрното и правилно схващане на дребнитѣ форми, съво- 
купностьта на които съставя сдритѣ линии на релефа, е 
единствената основа за частичното отстраняване на субектив
ното въ морфоложкия анализъ, за обективизиране на геомор- 
фоложкото наблюдение. Тази е една отъ причипитѣ, поради 
които въ настоящата глава ще бжде обърнато не малко вни
мание на микрорелефа, покрай обстоятелството, че неговото 
влияние върху нѣкои други географски елементи е не по- 
малко, дори по-важно отъ влиянието на едритѣ земно- 
повръхни форми.

Въ по-нататъшиото си изложение азъ ще различавамъ 
два вила морфоложки зони : 1. Морфоложки зони, обусловени 
отъ тектонскитѣ отношения, и '2. Морфоложки зони, обусло
вени отъ климагичнитѣ отношения. Ще различавамъ освенъ 
това и морфоложки региони, които зависятъ пакъ отъ кли- 
матичнитѣ отношения и по-конкретно отъ наличностьта на 
долна и горна граница на всѣки климатиченъ поясъ, което 
обстоятелство отъ своя страна създава климатичнитѣ региони 
въ по-богато разчлененитѣ въ вертикална посока земи. На 
всѣки климатиченъ регионъ отговаря не само бпогеографскн 
но и морфоложки регионъ. Въ следващото изложение ще 
бждатъ разгледани преди всичко морфоложкитѣ зони, които 
еж обусловени отъ тектонскитѣ отношения, следъ това ще 
бждатъ раз'ледани общитѣ белези на формитѣ отъ различ- 
нитѣ ■ ектоь :ки обусловени морфоложки зони, придобити по
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ради това, че спадатъ въ една и сжща климатично обусло
вена морфоложка зона — средиземноморската морфоложка 
зона, като най-после ще бжде разгледана и диференциацията 
на еднороднитѣ форми подъ влиянието на различни морфо- 
ложки региони. Разглеждането на азоналнитѣ елементи въ 
релефа на Срѣдиземноморието — разглеждането на брѣго- 
витѣ форми е оставено въ края на тази часть съ цель да се 
подчертае обстоятелството, че тѣзи форми като азонални не 
само не слз въ състояние да допринесатъ за характеризиране 
на Срѣдиземноморскитѣ земи като отдѣлна географска об- 
ласть, но напротивь имъ даватъ еднотипния видъ на всички 
крайморски земи.

Следъ тѣзи предварителни бележки можемъ да преми- 
немъ къмъ разглеждане на поедритѣ и по-дребнитѣ формени 
комплекси въ обсега на Срѣдиземноморието и въ нѣкон слу
чаи, за яснота и за сравнение, и на форменитѣ комплекси въ 
съседнитѣ земи

1. Тектонски обусловенитѣ морфоложки зони
Очертанието на първостепенните тектонски зони въ 

Срѣдиземноморието ни е познато вече отъ главата, въ която бѣ 
разгледанъ генезисътъ на Срѣдиземно море. Най важниятъ 
фактъ е безъ съмнение приежтетвието на алпийския орогенъ, 
заграденъ отъ северъ и югъ отъ две стабилни зони, на мѣ- 
стото на които сж се явявали отъ време на време континен
тални морета и еж ставали само слаби тектонски движения. 
Само въ южната отъ тѣзи две оградни зони се наблюдава 
прпежтетвието на една силно засѣгната отъ тектонски дви
жения широка ивица земя, известна подъ името източно- 
африканска i рабенова зона, която, знаемъ вече, обуславя и 
образуването и очертанията на голѣма часть отъ източния 
дѣлъ на Срѣдиземно море.

н) Земноповръхнитѣ форми въ зонипиь на нластонитѣ 
стхаіала.

Двегѣ стабилни зони на северъ и на югъ отъ ал
пийския орогенъ, кратогенитѣ, се характеризиратъ, отъ мор
фоложка гледна точка, съ повсѣмѣстното явяване на пластови 
стжпала, които владѣятъ надъ цѣлия пейзажъ и правятъ той 
да се отличава коренно отъ картината, която ни се представя 
въ който и да било дѣлъ на алпийския орогенъ. Причината 
за това масово явяване на пластови стжпала се крие въ об
стоятелството, че върху тѣзи стабилни зони сж били отложени 
отъ континенталните морета плиткоморски органогенни и те- 
ригенни наслаги съ различна устойчивость спрямо ерозията. 
Седиментацията е била силно диференцирана въ вертикална 
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посока и твърде еднообразна въ хоризонтална посока, поради 
което тукъ земноповръхнитѣ форми иматъ извънредно голѣми 
размѣри, извънредно пространни сж, а това е въ пълна хар
мония съ размѣритѣ на морфоложката зона, въ която се 
срѣщатъ.1)

Органогеннитѣ и теригеннитѣ наслаги на континентал- 
нитѣ морета върху кратогенитѣ не биха могли да дадатъ 
никакви пластови стжпала, ако не бѣха слабо денивелирани 
отъ тектонски движения, които се явяватъ само като далечно 
отражение на мощнитѣ тектонски движения въ алпийския 
орогенъ. При това, поради нееднаквото консолидиране на раз- 
личнитѣ части на кратогенитѣ, тѣ еж реагирали по разли- 
ченъ начинъ на споменатитѣ движения, поради което и 
денивелирането е било съ различни размѣри. Колкото дени- 
велацията е по-силна, толкова измоделираното следъ това отъ 
външнитѣ сили пластово стжпало е по-малко по хоризонтални 
размѣри, но по-импозантно поради по-голѣмата му височина, 
която въ нѣкои рѣдки случаи моА<е да е толкова голѣма, че 
стжпалото да се яви и като климатична граница. Следователно, 
ако искаме да установимъ второстепенни морфоложки зони 
въ дветѣ голѣми зони на пластовитѣ стжпала, ще трѣбва да се

') Въ алпийския орогенъ всичко с по-дребно, съ по-малко хоризон
тално разпространение, което съотвстствува па размѣритѣ на този орогенъ 
въ сравнение съ кратогенитѣ, които го ограждатъ. Това различие е отъ го- 
лѣмо значение при всички случаи, когато е въпросъ да се опредѣли грани
цата на Срѣдиземноморието. На много мѣста, както ще видимъ въ края на 
този очеркъ, тая граница съвпада приблизително, а повѣкога и точно съ 
границата на орогена, и тогава въпросътъ е много лесенъ. Но ние знасмъ 
вече, че на югоизтокъ Срѣдиземно море, а заедно съ него и Срѣдиземномо
рието излизатъ далеко извънъ предѣлитѣ на алпийския орогенъ. Поради 
това се налага тукъ границата на Срѣдиземноморието да бжде теглена 
презъ морфоложка зона, въ която формитѣ, пластовитѣ стжпала, сж не 
само пространни, по и еднообразни, поради което не сж годни да улесняватъ 
прокарването на нѣкаква граница. Ето защо, противно на другитѣ 
части на Срѣдиземноморието, тукъ неговата граница трѣбва да бжде про
карана само съ огледъ на климата и въ пъленъ разрезъ съ морфологията 
Последното се налага не само поради обширностьта и голѣмото подобие 
на пластовитѣ стжпала, но и поради обстоятелството, че последнитѣ, поради 
свонтѣ ограничени вертикални размѣри, не се явяватъ почти никога като 
климатични граници. Точно такъвъ е случаятъ съ Триполитапия, която се 
явява като единъ малъкъ срѣдиземноморски островъ, захвърленъ между две 
пустини : Ливийската пустиня отъ югъ и водната пустиня на Срѣдиземно 
море отъ северЬ. Въ Триполитапия границата на Срѣдиземноморието се 
налага да бжде опредѣлсна съ помощьта на линията, която ограничава отъ 
северъ зсмитѣ съ годишенъ ингексъ па сухотата по-малъкъ отъ 5. А тази 
линия пресича напрѣки нѣколко пластови стжпала, на северъ и на югъ отъ 
които макрорелеЛът е напълно еднакъвъ.



Срѣдиземноморскитѣ земи 7

обърнемъ пакъ къмъ тектониката, да потърсимъ мѣстата, кж- 
дето движенията следъ консолидирането са; били по-интен
зивни или по-слаби и да провѣримъ дали на границата между 
тѣзи второстепенни тактонски зони не се явявать и морфо- 
ложки различия въ указания по-горе смисълъ, нѣіцо което 
действително се установява въ повечето случаи. Именно съ 
огледъ на това обстоятелство не е безинтересно да се отбе
лежи, че разположениятъ на северъ отъ алпийския орогенъ 
кратогенъ се е проявилъ като по-лабиленъ въ сравнение съ 
африканския, поради това, че първиятъ се състои въ близость 
съ орогена отъ по-млади части, които иматъ доста голѣмъ 
обхватъ: Мезоевропа и Палеоевропа. Праафрика, напро^ивъ, 
допира почти непосредствено до Срѣдиземно море. Тъкмо 
поради това пластовитѣ стжпала върху африканския кратогенъ 
сл\ извънредно обширни, но сравнително низки, поради което 
не могатъ да се използуватъ за опредѣляне границитѣ на 
Срѣдиземноморието, защото не представятъ климатични 
граници.

Следъ този кратъкъ прегледъ на главнитѣ общи линии 
въ морфологията на кратогеннитѣ зони можемъ да преминемъ 
по-конкретно къмъ проследяването на земноповръхнитѣ отно
шения въ тѣзи зони, при което изказанитѣ по-горе общи 
мисли ще станатъ много по-ясни.

Мезета. — Централната часть на Иберийския или Пи- 
ренейски полуостровъ, заградена на северъ отъ Гіиренейскитѣ 
планини и на югъ отъ Бетскитѣ Кордилиери, е известна съ 
испанското име Мезета1). Тя съставя, както може да се види 
на „Тектонската скица на Европа, Северна Африка и Предна 
Азия“, приложена къмъ първата часть на този очеркъ, часть 
отъ кратогена, разіюложенъ на северъ отъ алпийския орогенъ, 
и то по-точно часть отъ Мезоевропа. Консолидирането на 
Мезета, както и на цѣла Мезоевропа, е станало презъ варис- 
цийския орогененъ цикълъ и то предимно по време на астур- 
ската орогенеза, наречена така тъкмо по името на областьта 
Астурия, която се намира въ северозападния край на Мезета. 
Тази консолидация, обаче, не е била пълна, поради което при 
различнитѣ фази отъ алпийския орогененъ цикълъ цѣла Ме
зета или пъкъ части отъ нея еж били обхванати отъ възходящи 
епирогенни, въ нѣкои случаи и отъ синорогени движения, а по- 
рѣдкодори отъ германотипни орогенни движения. Това обстоя
телство е допринесло отъ една страна за силното денивелиране,

>) Думата „Мезета“ значи „маса" и се употрѣбява отъ испанцитѣ 
само за означаване високитѣ и равни части на Старокастилската и Ново- 
кастилската висока равнина. Доста неправилно това име е разширено отъ 
гсографитѣ и особено отъ геолозитѣ, които означаватъ съ него цѣлата хер- 
цинска часть на Пиренейския полуостровъ. 
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разкриване и отнасяне на триаскитѣ, лиаскитѣ, доі ерсклтѣ и 
долно- и срѣдноюрски наслаги и отъ друга страна не е 
дало възможность за образуване на горноюрски и кредни 
наслаги на по-голѣмо пространство и съ достатъчна мощность, 
поради което въ по-голѣмата часть отъ Мезета липсва най- 
важната предпоставка за образуване на пластови стъпала. 
Поради това по-гол Ьмата часть отъ Мезета представя изклю
чение за зоната, въ която се намира.

Всички споменати тектонски движения въ Мезета но 
време на алпийския орогененъ цикълъ сж били не само съ по
следици върху тектонскитѣ отношения, но съ действували 
поради своя характеръ и прѣко като създатели на видимия 
релеф):. Поради това въ Мезета малкитѣ геотектонски еди
ници отговарятъ въ общи черти на геоморфоложкитѣ единици. 
Отнравнитѣ линии на изброенитѣ три вида движения въ 
Мезета съ били обусловени отчасти отъ старата варисцийска 
тектоника, отчасти отъ съсекнитѣ части на алпийския орогенъ. 
Пресичането на варисцийскитѣ отправни линии съ алпийскитѣ 
е обусловило многоъгълната форма на морфоложкитѣ единици. 
По важнитѣ отъ тѣхъ съ: I алиция, вь най-севсрозападния 
жгълъ на полуострова; астурската висока земя, на изтокъ отъ
I алиция; Старокастилската висока равнина (включително и 
областьта Леонъ), на югоизтокъ отъ сіюменатитѣ две области; 
планинскиятъ блокъ на Сисра де ла Деманда, на изтокъ отъ 
старокастилската висока равнина; кастнлскиятъ планински 
блокъ, на югъ отъ старокастилската висока равнина'); ново
кастилската висока равнина, въ срѣдата на Полуострова, на 
югъ отъ кастилския планински блокъ; Естрамадура, на западъ 
отъ Новокастилската висока равнина; планинскиятъ блокъ на 
Монтесъ Универсалесъ, на изтокъ отъ същата висока равнина.2)

Галиция, Астурия, групата на Сисра де ла Деманда, 
групата на Сиера де I ата — Сисра ле Гвадарама, групата на 
Монтесъ Универсалесъ и Естрамадура представятъ издигнати 
многоъгълни блокове съ твърде подобен ь релефъ, който отъ 
друга страна се отличава основно отъ релефа на Старока- 
стилската и Новокастилската равнина, които заематъ стабилни 
или относително потънали блокове. Въ издигнатитѣ блокове 
съ се образували широки но не много високи планини, на
рязани отъ дълбоки долини, между които се простиратъ аб
солютно равни би*іа,  които представятъ най-често остатъци 
отъ една силн^ денивелирана миоцснска, предтортопска по- 

*) Тази планинска редиш е известна въ испанската научна литература
II 2,1 ' - .ентралпи Кордплпсри*. Іоза име не е много подуодящо, за-
іцото д;мата „Кордилиерн" значи „вериги“, а въ случая нѣмаме работа съ 
вериги.

2) Въ часть отъ географската и геоложката литература тТ.зи планини 
сж известни и съ името „КелтибериПски“.
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връхнина. Най-често връзката на тази миоценска повърхнина 
съ корелатнитѣ й седименти въ ограднитѣ низини е загубена 
и то поради това, че издигането на планинскитѣ блокове е ста
нало пе само по флексури, но твърде често и -по разсѣди, 
часть отъ които личатъ и до днесъ въ релефа. Стръмнитѣ и 
праволинейни разсѣдни откоси, разнообразявани тукъ-таме отъ 
ерозионни и флексурни откоси, заедно съ високо издигнатитѣ 
денудационни повръхнини, cat най-типичнитѣ черти въ макро- 
релефа на планинскитѣ блокове па Мезета. Този макрорелефъ 
чма много меки черти, когато е изработенъ отъ гранитъ или 
. къ мощни неустойчиви на ерозията седиментни комплекси, 
h когато е изработенъ и въ палеозойски скали, въ които се 
явяватъ на смѣна по-устойчиви партии, тогава съответната 
часть отъ планинския блокъ добива твърде грубъ релефъ 
съ многобройни дребни форми, които се отразяватъ неблаго
приятно върху възможноститѣ за стопанско използуване на 
повръхнинитѣ.

Стара Кастилия (заедно съ източната часть на областьта 
Леонъ) и Нова Кастилия иматъ отъ своя страна сжщо така 
много подобенъ релефъ, които може да се характеризира 
общо взето като стжпаловиденъ. Тази стжпаловидность се 
дължи на ерозионната дейность на тритѣ голѣми рѣки Дуеро, 
Тахо и Гвадцяна и тѣхнитѣ притоци, които пресичатъ дветѣ 
високи равнини, за които е дума. Послсднитѣ се състоятъ 
отъ три концентрично разположени части :

1. Рампа се нарича отъ испанскитѣ геолози и морфо- 
лози1) една обширна денудационна повръхнина, която опасва 
като истинска рампа ограднитѣ високо издигнати планински 
блокове, като на много мѣста се вдава и дълбоко въ тѣхъ. 
Тази повръхнина е била образувана презъ Сармата и довър
шена презъ Понтиена, следъ като по време на щирийската 
синорогснеза сж били издигнати за първи пжть споменатитѣ 
по-горе планински блокове.

2 Тази сарматско-понтийска денудационна повръхнина 
по къмъ срѣдата на дветѣ равнини е нарѣзана дълбоко и на 
повечето мѣста напълно унищожена и замѣстена отъ една 
по-млада срѣдноплиоценска денудационна повръхнина. Тя е 
покрита съ пространни чакълни маси и пресича косо нагі,- 
натитѣ по време на роданската синорогенеза понтийски и 
сарматски наслаги-'), корелатни на по-старата денудационна

') Сравни напримѣръ Ed. Hernandez - Pacheco, Edad y ori
gen de la Cordillera Central de la Peninsula Iberica. Asoc. Esp. para el Pro
greso de las Ciencias, Congr. de Salamanca, Madrid, 1923, стр. 133.

2) .1. Royo y (à o niez, Notes sur la géologie de la Péninsule Ibérique, 
C.-r. S. Géol. Er., 1925, стр. 47, доказа и подържа пръвъ обстоятелството, че 
така наричаннтѣ отъ него „постнонтийски" движения сж размѣстили даже 
и пластове съ I lipparion gracile, т. е. положително понтийски. Това е 
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повръхнина, която образува рампата. По-младата срѣдноплио- 
ценска денудационна повръхнина образува отъ своя страна, 
когато е изрѣзана въ устойчиви варовикови терциерни на- 
слаги, и е могла да се запази отъ по-къснешнитЬ ерозионни 
процеси, обширни равни плата, известни на мѣстн,," насе
ление съ името „мезета“, т. е. .маса“, понѣкога наричани и 
„парамосъ“ или „ляносъ“. Тѣ сж отдѣлени една отъ друга 
отъ дълбоки до 200 м. долини, и когато човѣкъ се намира 
въ последнитѣ остава съ впечатление, че се намира въ нѣкоя 
хълмиста земя. Това впечатление се усилва още повече отъ 
обстоятелството, че на мѣстата, кждето „мезетитѣ“ сж изрѣ- 
зани въ по-неустойчиви терциерни наслаги, последнитѣ сж 
нарѣзани отъ хиляди суходолия, твърде подобни на амери- 
канскитѣ .badland“, въ връзка съ степено-медитеранския кли- 
матъ, който отличава и дветѣ обширни равнини. И тѣ все 
пакъ заслужаватъ названието равнина, защото, щомъ се изка- 
чимъ на една отъ мезетитѣ, всички долини се скриватъ отъ 
погледа и въ замѣна на тѣхъ изпъква сливащата се въ едно 
цѣло повръхнина на отдѣлнитѣ „маси“. Трѣбва да се отбе
лежи, че една часть отъ тѣхъ сж на по-низко ниво, тъй като 
въ срѣдоплиоценската денудационна повърхнина е врѣзана 
една сжщо тъй добре изработена и покрита съ рѣчни чака- 
лища горноплиоценска флувиатилна денудационна повръх
нина. И тази по-низко разположена повръхнина е нарѣзана 
на отдѣлчи „маси“.

3. Въ близость съ главнитѣ рѣчни артерии, особено 
около мѣстата, кждето се събиратъ повече рѣки, тѣзи дену- 
дационни повръхнини сж напълно унищожени и замѣстени 
отъ пространни рѣчни тераси, конто иматъ нормалната ви
сочина на всички срѣдиземноморски тераси, такава, каквато тя 
бѣ посочена въ първата часть на този очеркъ1). Твърде 

именно роданската орогенеза. Гомецъ смѣта, че тѣзи движения сж въ 
връзка съ синхроничнитѣ пропадания, конто били дали днешния образъ 
на Срѣдиземно море. Сжіциятъ авторъ на следната година посочи, че 
денудационната повръхнина, за което е дума, пресича нагънатитѣ пон
тийски наслаги и е следователно постпонтийска (J. R о.у о y G о гп е z, Tertiaire 
continental de Burgos. Guide publié à l’occasion du XIV Congrès Géol. In
tern. Madrid 1926). Съ това ce слага началото на модерната геоморфология 
въ Испания. По-рано на тѣзи повръхнини е била приписвана херцинска 
възрасть!

’) Обстойно сж разгледани тсраситѣ въ цѣлия Пиренейски полу- 
островъ отъ Ed. Hernândez — Pa с lie co, Los cinco rios princi
pales de Espana y sus terrazas, Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., série geol., Ma
drid, 1926. Спорсдъ този авторъ само тераситѣ на 12, 30 и 50 м. (мѣрени 
отъ най-долна^ тераса) сж кватернерни, а най-горната — плиоценска. 
Тритѣ кватетнергіи тераси на този авторъ се поставятъ отъ него въ 
връзка съ нѣкакво трикратно заледяване, което е абсолютно неприемливо. 
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често най-високата тераса на 100 метра и съвременното до- 
линно дъно заематъ най-голѣмо пространство. Тѣзи обширни 
най-низко разположени благо терасирани и плодородни за- 
равнености са; известни между испанското население съ 
името „кампиня“. Срѣдъ тѣхъ се издигатъ твърде често 
усамотени красиви ерозионни остатъци отъ нѣкогашни по- 
голѣми мезети.

Следъ този общъ погледъ върху характернитѣ черти 
на дветѣ групи въ релефа на извъналпийската часть на Пи- 
ренейски полуостровъ заслужава да се спремъ съ нѣколко 
думи псотдѣлно на всѣка една отъ по-голѣмитѣ географски 
области.

Г а л и ц и я представя отъ себе си отъ морфоложка гледна 
точка твърде интересна пространна планиниста земя съ за- 
равнени била, забележителна още и съ своя риасовъ брѣгъ, 
за който ще бжде дума въ кр ч на тази глава. Заравнено- 
ститѣ представятъ предтортоні а денудационна повръхнина, 
която е била издигната въ разл. нитѣ чаеги на Галиция на 
различна височина. Въ Северна 1 лиция, на северъ отъ гор
ното течение на р. Миньо, тази повръхнина се намира на 
1200 м., като къмъ северъ се снишава до 1000 м., а къмъ 
малката вжтрешнопланинска котловина на Лухо до 450 м. Въ 
Южна Галиция сжщата повръхнина се издига въ Сиера Се- 
хундера отъ 1300 до 1700 м. Тукъ се намира върху нея като 
изолирано възвишение най-високиятъ връхъ на Галиция, Мон- 
калво, 2045 м. На това мѣсто се вдава въ планинския блокъ 
една по-низка заравненость на 600 — 700 м., която прави та
зи планинска земя много лесно достжпна.

Астурия се явява отъ морфоложка гледна точка като 
северо-източно продължение на Галиция. Сжщата предтор- 
тонска денудационна повръхнина пресича астурскитѣ планини

Нъленъ брой кватернерии тераси се приема отъ J. Royo у Gomez 
(въ обяснителнитѣ текстове къмъ геоложкитѣ карти на околноститѣ на 
Мадрадъ, издадени на 1928 и 1929 година). R. Stickel, Die geographi
schen Grundzüge Nordwestspaniens einschliesslich von Altkastilien, Verb. 23 
deutsch. Geographentages zu Magdeburg, 1929, Breslau 1930, подчерта 
най-ясно, че по време на Кватернсра πιε да е станало „едно твърде рав- 
номѣрно спирогснно издигане па цѣлия иберийски маечвъ, както може да 
се заключава отъ твърде голѣмитѣ аналогии между височиніпѣ на тера- 
ситѣ въ разнитѣ части на масива“ (стр. 119). Въ сжішія смисълъ се из
казва и .1. Schwenzner, Zur Morphologie des zcntralspanischen Hoch
landes, Geogr. Abb. III Reihe, H. 10, 1937, стр. 61 и 116, който дава тераси 
съ постоянна височина, закржглена на 10, 20, 30, 60 и 100 метра, както 
отъ Стара Кастилия, така и отъ Нова Кастилия. Интересно е, обаче, че 
никой не прави пито намекъ за голѣмото подобие на тѣзи данни съ дан- 
нитѣ, които имаме отъ други Срѣдиземноморски земи. 
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и ги прави леснодостъпни, което е отъ много голѣмр значе
ние за рударството въ тази испанска область. Къмъ' изтокъ, 
обаче, голѣмото петрографско разнообразие и явяването на 
много тектонски единици на едно мѣсто не сж позволили по
добно заравняне, поради което тукъ релефътъ е много по- 
оживенъ.

Стара Кастилия се състои отъ пространна „рампа“ 
отъ сарматско-понтийска дснудационна повръхнина, развита 
особено добре на югъ отъ Сеговия, въ северното подножие 
на Сиера де Гвадарама и на югоизтокъ къмъ планинския блокъ 
на Монтесъ Универсалесъ, на около 1550—1600 м. Въ тази 
повръхнина е врѣзана на 1100 до 1220 м. срѣдноплиоценската 
дснудационна повръхнина, която образува многобройнитѣ ме- 
зсти въ тази обширна равнина. Въ тази повръхнина пъкъ въ 
срѣдата на равнината е била врѣзана горноплиоцснската де- 
нудационна повръхнина, която е била денивелираназначително 
въ края на Плиоцена, като е била наклонена точно къмъ 
центгра на равнината, при Валядолидъ. Етозащо тукъ тя е била 
унищожена най-лесно, при което се образувала пространна 
„кампиня“ на Валядолидъ — Медина делъ Кампо, съ срѣдна 
височина 680—720 м. Стара Кастилия е безъ съмнение една 
много типична висока равнина.

Планинскиятъ блокъ на Сиера де ла Де- 
ма нда се състои отъ многобройни изолирани възвишения, 
разположени върху „рампената“ сарматскопонтийска денуда- 
ционна повръхнина.

Кастилскиятъ планински блокъ се състои, оть 
западъ къмъ изтокъ, отъ следнитѣ планини : Сера да Ветрела, 
Сиера де Гата, Сиера де Гредосъ, Сиера де Малахонъ, Сиера 
де Гвадарама, Сомосиера и Сиера де Гредо. 1 Іоотдѣлно взѣта 
всѣка една отъ тѣзи планини представя блокъ, издигнатъ било 
по разседи или по флексури по време на щирийската сино- 
рогенеза непосредствено преди Тортона, поради което всички 
сж коронясани отъ заравнености, които сж части отъ пред- 
тортонска денудациона повръхнина. Въ Сомосиера тя е из
дигната на 2200 м., следъ това тя се снишава въ Източна 
Гвадарама по една доста рѣзка флексура до 1800 м., за да се 
изкачи постепенно въ срѣдната часть на тази планина до 
2200 м.; тукъ като изолирано не много маркантно възвишение 
върху тази повръхнина се намира най-високиятъ връхъ на 
цѣлия кастилски планински блокъ, ГІенялара, 2430 м. ; отъ 
тукъ сжщата повръхнина показва значителенъ наклонъ къмъ 
югозападъ, ка.о .постепенно достига до 1600 м. абсолютна 
височина, при і .,ето улеснява връзката между Стара и Нова 
Кастилия чрезъ Мадридско-Авилския проходъ, който се на
мира точно на това мѣсто. Отъ този проходъ чрезъ една 
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повръхиа флексура сжщата повръхнина постепенно се сни
шава къмъ брѣга на Атлантически океанъ.

Н о в а Кастилия е съ морфоложно устройство, твърде 
подобно на устройството на Стара Кастилия, съ тази раз
лика, че първата е срѣдно около 100—150 м. по-низка. Така 
напримѣръ „рампата“, представяна отъ сарматско-понтийската 
денудационна повръхнина и явяваща се като твърде характерно 
преднлашшеко стжпало на югъ отъ кастилския планински 
блокъ, е съ 1200—1500 м. абсолютна височина; най-забеле- 
жителното за Нова Кастилия е, обаче, по-низката срѣдно- 
плиоценска денудационна повръхнина, изобилно покрита съ 
квзрцитни чакълища. Тя е нарѣзана въ северната часть на 
Нова Кастилия, както въ цѣла Стара Кастилия, отъ севернитѣ 
притоци на Тахо на отдѣлни „мезети“, на отдѣлни „маси“, съ 
срѣдна абсолютна височина отъ 750 —1000 м., докато въ юж
ната часть на Нова Кастилия, известна и съ името Ла Манча, ел
шата повръхнина е напълно запазена и с чазува днешната по
връхнина на пространната степь на Ла Мі. ча, отводнявана отъ 
началнитѣ притоци на Гвадияна. Понеже жъ тази повръх- 
ность сѣче много слабо денивелиранитѣ пластове на Понтиена, 
дълго време се е смѣтало, че тази степь представя самата 
понтийска седимснтационна повърхнина1). По-низко разполо
жена горноплиоценска повърхнина е могла да се образува 
само въ северозападната часть на Нова Кастилия, съ абсо
лютна височина отъ 650 до 970 м. Разликата отъ 320 м. е 
значителна и се дължи на издигането на северозападъ по 
една флексура, успоредна на блока на Сиера де Гвадарама. 
Наклоняването на тази повръхнина къмъ югъ е дало отъ друга 
страна възможность за образуване по течението на притоцитѣ 
на Тахо: Харама, Хенаресв и Манзанаресъ на пространната 
Мадридска камшшя, висока 620 до 640 м, цѣла засѣта съ 
жито и насадена съ лозя, между които се издигатъ малки 
изолирани възвишения, нѣкогашни по-голѣми „мезети“, коро
нясани отъ срѣдновѣковни крепости, единствената отмора за 
окото срѣдъ безкрайнитѣ жълти поля. И по други два при
тока на Тахо: Гвадарама и Рио Алберче има нѣколко про
стрени „кампиня“ съ височина отъ 400 до 500 м., пригодени 
за всѣкакъвъ видъ земедѣлски култури2).

Естрамадура е единъ невисокъ планински блокъ, 
презъ който протичатъ съвсемъ свободно Тахо и Гвадияна,

>) Така смѣта напримѣръ О. Jessen, La Mancha, ein Beitrag zur 
Landeskunde Neu-Kastiliens. Mitt. Geogr. Ges. Hamburg, Bd. XLI, Hamburg. 1930.

a) За релефа на Нова Кастилия вж. J. Schwenzner, пит. съч., и 
Н. Lau te nsa eil, Cuenca und die Ciudad Encantada, ein Baustein zur spa
nischen. Landeskunde. Jalirb. fiitlB.iOder Geogr. Ges. Hannover, стр. 97—124.'

23 Историко-фил. годишникъ — 3



14 Д. Яранопъ

които отводняватъ Нова Кастилия. Между тѣзи две рѣки се 
издига невисоката планина Сиера де Гваделупе.

Планинскиятъ блокъ на Монтесъ Универса- 
лесъ може да бжде подѣленъ на две основно отличаващи 
се по своя релефъ части: на западъ се простира като източна 
оірада на Нова Кастилия по-низката часть, която се характе
ризира съ присжтствието на сарматско-понтийската денудаци- 
онна повръхнина, разположена на 1150 до 1250 м. абсолютна 
височина и то като източно продължение на подобната по 
форми и по възрасть северна рампа на Нова Кастилия. Тази 
повръхнина се разнообразява само отъ нѣколко отдѣлни оста
тъчни височини върху нея, съ относителна височина едва сто
тина метра. По време па роданската синорогенеза тази сар- 
матско-тюнтийска денудационна повръхнина е била слабо угъ- 
наіа. Въ нея следъ това се е врѣзала като малка низка те
раса въ долинитѣ на рѣкитѣ срѣдноплиоценската денудаци
онна повръхнина. Поради това общо взето тукъ сарматско- 
понтийската денудационна повръхнина е отлично запазена, 
което се дължи на голѣмата отдалеченость на долния ерози- 
оненъ базисъ — Атлантически океанъ; който се намира по 
права линия на 660 клм., а по течението на Тахо на 1000 клм. 
Въ източната часть на сжщия планински блокъ сж били от
ложени много дебели постхерцински седименти, които при 
това не сж били денивелирани много силно, поради което 
тукъ единствено въ цѣла „Мезета" въ широкия смисълъ на 
тази дума сж могли да се образуватъ пластови стжпала съ 
посока северозападъ — югоизтокъ. Тѣ сж обусловени главно 
отъ устойчивия на ерозията Мушелкалкъ и отчасти отъ 
Рета.

Отъ този прегледъ на земноповръхнитѣ форми въ из- 
въиалпийската часть на Пиренейския полуостровъ пролича 
-нърде голѣмото подобие особено на издигнатитѣ планински 
блокове съ срѣдногерманскитѣ планини, което е лесно обяс
нимо, като Се има предъ видъ, че и тѣ спадатъ въ сжщата 
тектонска зона — въ евроазиятския кратогенъ и то точно 
въ Мезоевропа. Известно подобие ще се забележи и съ земно
повръхнитѣ форми на междиннитѣ земи отъ алпийския оро
генъ, съ които ще се занимаваме по-пататъкъ. Но спрямо 
тѣхъ се наблюдаватъ и нѣкои твърде характерни разлики, 
които ще бждатъ отбелязани на съответното мѣсто.

Никоя друга часть отъ европейския кратогенъ не влиза 
въ обсега на Срѣдиземноморието. Централното френско плато, 
твърде поде ию на кастилското плато, се явява само като 
северозападі ·, ограда на средиземноморската долина на дол
ното течение на р. Рона, а Парижкиятъ и Швабско-франкон- 
скиятъ басейнъ, съ типичнитѣ за тѣхъ и за всички извъноро- 
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генни земи пластови стжпала, сж вече доста далеко на северъ, 
за да се спираме на тѣхъ. Ето защо трѣбва да минемъ къмъ 
разглеждане релефа на земитѣ отъ африканския кратогенъ.

Северна Сахара и Ливия. — Въ първата часть на на
стоящия очеркъ бѣ подчертано много силно обстоятелството, 
че при атласкитѣ земи морфоложката граница, създадена отъ 
южнитѣ склонове на най-южнитѣ атласки вериги, съвпада на
пълно съ климатичната граница, поради което пластовитѣ 
стжпала, които характеризиратъ съседнитѣ части на Маро
канска и Алжирска Сахара, не могатъ да бждатъ обектъ на 
очерка. Пие ще трѣбва да спремъ вниманието си само на 
пластовитѣ стжпала, които заематъ най-севернитѣ, срѣдйзем- 
поморскитѣ части на Триполитания и съседната южна часть 
на Гунисъ. Въ тѣзи две области надъ карбонскитѣ наслаги 
се явяватъ юрски пѣсъчливи и варовикови наслаги, надигнати 
отъ една голѣма плоска антиклинала, разположена на грани
цата между Дивия и Тунисъ. Така надигнатитѣ юрски пла
стове образуватъ едно не много ясно изразено пластово стж- 
пало, обърнато къмъ североизтокъ. Много по-ясно изразено 
въ релефа и по-високо е пластовото стжпало, образуват отъ 
креднитѣ наслаги, разполагащи се конкордантно върху ІС зта. 
Това импозантно стжпало, обърнато на северъ къмъ брѣ. на 
Сиртския заливъ, започва отъ Юженъ Тунисъ и отива j jto 
висока стена на и.зтокъ чакъ до Киренайка. Върху себе си 
носи една пространна хамада, типична за тропическитѣ пу
стини. Само на мѣстата, кждето това стжпало се приближава 
повече къмъ морето, климатътъ му е преходенъ пустинно- 
степснъ срѣдиземноморски и въ такъвъ случай и съответната 
часть отъ стжпалото може да се вземе като часть оть релефа 
на Срѣдиземноморието. Това стжпало не само въ неговитѣ 
срѣдиземноморски, но и въ пустиннитѣ му части е нарѣзано 
дълбоко отъ сухи рѣчни долини, които се явяватъ като обща 
черта и въ двата дѣла на стжпалото. Това сж долинитѣ, из
вестни въ науката съ арабското име „уедъ“, което значи рѣка >). 
Тѣзи сухи долини смекчаватъ прехода между релефа на Срѣ- 
диземооморието и на разположенитѣ на югъ отъ него тропи
чески пустини. Дължатъ се на климатичнитѣ промѣни и по
ради това ще бждатъ разгледани обстойно въ втората часть 
па тази глава.

’) Наричането на тѣзи сухи долини съ арабското име за рѣка е 
правилно, тъй като въ тѣхъ все пакъ отъ време па време, презъ много 
години единъ пжть, потича вода и тогава тѣ заприличватъ на голѣми рѣки 
съ страшна разрушителна сила. Не е правилно писането на това име подъ 
формата „вади", папр. Вади Халфа. Тази неправилна ортография се дължи 
па неправилното четене на английската транскрипция на арабската луна.
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Киренайка и Мармарика. — Частьта отъ италианската 
колония Линия, която с разположена на изтокъ отъ Голѣмия 
Сиртски заливъ, е известна съ общото име Киренайка, по 
името на старата гръцка колония Кирене. Тази администра
тивна единица се състои отъ две различни и все пакъ тѣсно 
свързани една съ друга географски области, дѣлове отъ Срѣ- 
диземноморието : сжщинска Киренайка на западъ между Го
лѣмия Сиртски заливъ и залива Бомба, и Мармарика на из
токъ, до границата на Египетъ. И въ дветѣ области, изгра
дени отъ Креда и Терциеръ, съ субхоризонтални пластове, 
сж на лице всички условия за образуване на пластови спъ
нала. Выірѣки това такива се намиратъ само по на югъ. Това 
се дължи на активнитѣ тектонски движения, които сж за- 
сѣгнали крайморскитѣ части на тѣзи земи въ най-ново време, 
въ връзка съ обстоятелството, че тѣ се явяватъ като най- 
занаденъ дѣлъ на източно-африканската разломна область.

Релефътъ на Киренайка и Мармарика се отличава, отъ 
морфографска гледна точка, съ голѣма близость на вододѣла 
до брѣга па Срѣдиземно море, като при Кирене въ Джебелъ 
Ахдаръ достига най-високата си точка — 868 м. на 26 кв. 
отъ брѣга. Това се дължи на обстоятелството, че тѣзи две 
земи представятт, единъ моноклиналенъ хорстъ, съ обща, на- 
клонъ къмъ югъ. Отъ изтоіА, той е билъ издигната, при Мар
марика по единъ разсѣдъ, който се губи днесъ въ морето, 
докато на запада, издигането е било по-интензивно и то по 
два концентрично разположени разсѣди-флексури, отъ които 
по-южниятъ и по-високиятъ се явява като много ясно изра
зено стжпало въ релефа на северна Киренайка, съ около 400 
м. надморска височина1). Този разсѣдъ-флексура е и по-ста- 
риятъ, за всѣки случай посттортонски, ако се ежди по факта, 
че е засѣгналъ и тортонски наслаги и че създаденитѣ едри 
чер·*· . въ релефа сж се запазили и до день днешенъ. Следъ 
тлва е станало задържане на издигнатия и наклоненъ на югъ 
блокъ на едно положение лоста дълго време, защото Срѣди
земно море е могло да образува пространна абразионна тераса. 
Следъ това е настъпило още едно и то неравномѣрно изди
гане съ елшата тенденция, при което споменатата повръхнина 
по единъ успореденъ на брѣга разсѣдъ-флексура, който се 
намира подъ морското равнище, е била издигната въ Кире
найка на 150 м., а въ Мармарика, кждото тази тераса е из
вестна като тераса на Порто Бардия, на 85—100 м.2)

Следъ известенъ застой въ тектонскитѣ движения, при 
което е могла да се развие една пространна алувиална по-

’) Вж. Léon Moret. L. Cyrénaïque. Revue de géographie alpine, 
vol. XXVI, 1936, стр. 541—5.0.

’) Вж. A. De si o, Resultati scientific! della inisione alla oasi dl Gi.ira- 
bûb (1926—1927), Rorna, 1928, стр. 21—24. 
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връхнина покрай морето, която дори била покрита съ дюни, 
които еж имали време да се споятъ, е настжпило едно много 
слабо потъване, при което часть отъ тѣзи консолидирани 
дюни сж се намѣрили подъ морското равнище, нападнати сж 
били отъ ерозията и превърнати на малки прибрѣжни ска
листи островчета, Тамъ пъкъ, кждето брѣгътъ е билъ абра- 
зионенъ и въ морето сж завършвали дълбоки долини, долнитѣ 
части на последнитѣ сж били превърнати при това потъване 
на риаси.

Съ изключение на споменатото твърде скорошно потъ
ване на блока Киренайка — Мармарика другитѣ движения, 
които сж го засѣгнали, сж имали като общъ резултатъ наклоня
ване на горномиоценската седиментационна повръхнина на 
югъ. Това е усилило ерозионнитѣ процеси по нея, особено въ 
северната й часть, както поради достигнатия поголѣмъ на- 
клонъ, така и поради по-голѣмитѣ валежи въ тази часть на 
Киренайка. Това е предизвикало появяването на рѣчни долини 
върху тази седиментационна повръхнина съ посока отъ северъ 
къмъ югъ. Въ тази посока казанитѣ долини обаче навлизатъ 
въ друіъ по-сухъ климатъ, водата имъ бързо се изпарява и 
транспортната имъ сила се унищожава напълно; поради това 
още преди да постигнатъ до ерозионния си базисъ тѣзи рѣки 
натрупватъ носения отъ тѣхъ материалъ по такъвъ начинъ, 
че образуватъ точно на климатичната граница неголѣми ~а- 
творени басейни, дълбоки само нѣколко метра, известни ъ 
арабското име „балтетъ“, Възможно е часть отъ тѣзи не і- 
тивни земноповръхни. форми да сж плитки валози, каквито ’ 
образуватъ въ нечистъ варовиковъ теренъ, както е случаятъ 
съ варовито-пѣсъчливитѣ тортонски наслаги на Киренайка1),

На около 150 м. на югъ отъ тѣзи „балтетъ“ простран
ната субструктурна горномиоценска повръхнина, която запазва 
една срѣдна надморска височина отъ около 100 м., завършва 
съ единъ доста стръменъ откосъ до една редица отъ депресии, 
наредени по една права линия отъ западъ къмъ изтокъ. На 
западъ започва съ оазиса Елъ-Джофра (известенъ и съ 
името Куфра) въ Триполитания и презъ оазиситѣ Джало въ 
Киренайка и Джарабубъ въ Мармарика достига до оазиситѣ 
Сиуа въ Египетска Мармарика. 'Гѣзи депресии, заедно съ спо
менатата субструктурна повръхнина, образуватъ единъ недѣ- 
лимъ форменъ комплексъ — едно типично пластово стжпало. 
То, подобно на всички пластови стжпала, се придружава отъ 
свидетелни възвишения, които тукъ иматъ твърде често много 
правилна форма на кржгла маса и носятъ специално арабско 
име „гара“, множествено число „гуръ“. На югъ отъ тѣзи де
пресии се намира голѣмиятъ ливийски ергъ, съ привидна висо
чина на отдѣлнитѣ дюни до 150 м. Твърде приемливо е пред-

') I) е s і о, цит. съч. стр. 31. 
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положението на Десио, че въ случая имаме работа съ затру- 
панъ отъ пѣсъци стжпалснъ пейзажъ, появилъ се поради об
разуването на пластови стжпала въ връзка съ слабо дениве- 
лиранитѣ миоценски седименти съ различна устойчивость1)· 
Изобщо колкото се отива по на югъ толкова значението на 
пластовитѣ стжпала за пейзажа става по-голѣмо. Само въ не- 
посрѣдствено съседство съ гребена на Левантийско море 
тектонскитѣ форми взиматъ връхъ.

’) D с s і о, цит. съч стр. 74.
2) Възрастьта на тѣзи пѣсъчници е спорна, поради което и азь 

възприехъ локалното название. Вж. Μ. В1 а п с k е п h о г и , Ägypten. Handb. 
<1. regionalen Geologie, I”. /III, Abt. 9, Heidelberg, 1923.

3) Въ този полуостровъ предтерциернитѣ наслаги сж интензивно 
нагънати, поради което не образуватъ стжпала. Еоценскитѣ наслаги сж, 
обаче, почти хоризонтални и много пригодни въ това отношение. Тѣ 
именно образуватъ пространното пластово стжпало на планината Джебелъ 
I идди и Джебелъ Товейла. Вж. Р. Range, Die Geologie der Istinnswnste. 
Zeitschr. d. deutschen geol. Ges., Monatsberichte. Bd. 72, 1912, стр. 233-242·

Египетъ и Синайски полуостровъ. — Египетъ на за- 
падъ отъ делтата на Нилъ е истинската страна на пластовитѣ 
стжпала, които сж обусловени главно отъ устойчивитѣ партии 
въ така наричания нубийски пѣсъчникъ.2) Тѣзи пластови 
стжпала лостигатъ до самия морски брѣгъ, но ние въпрѣки 
това не можемъ да кажемъ, че участвуватъ въ релефа на 
Срѣдиземноморскитѣ земи. Сжщото се отнася и за делтата 
на Нилъ като засебна морфоложка единица, която нѣма сжщо 
така нищо общо съ Срѣдиземноморието. Сжщото може да се 
повтори за пластовитѣ стжпала, които характеризиратъ Нубия 
на изтокъ отъ делтата на Нилъ и Синайски полуостровъ, на 
изтокъ отъ Суецкия каналъ.3) Явно е, че Триполитания и осо
бено Кирснайка и отчасти Мармарика се явяватъ като часть 
отъ Срѣдиземноморието поради издигането имъ по-високо 
надъ морското равнище. Колкото по-активни сж били възхо- 
дящитѣ тектонски движения въ една земя на югъ отъ Срѣди
земно море и по-точно на югъ отъ Йонийско и Левантийско 
море, толкова по-голѣма часть отъ нея чрезъ този процесъ 
е била причленена къмъ Срѣдиземноморскитѣ земи чрезъ 
прехвърляне долната граница на Средиземноморския климатъ.

Палестина. — Съ идването ни въ Палестина ние дости
гаме въ земя съ съвсемъ другъ релефъ. Успоредно съ низ
кия праволинеенъ брѣгъ съ ССИ-ЮЮЗ посока се простиратъ 
нѣколко низки планински редици, на изтокъ отъ които се 
намира прочутата котловинна редица, заета отъ 3 езера: Нулъ, 
Тиберия и Мъртво море, съединени помежду си съ рѣка 
Йорданъ. На изтокъ отъ тази котловинна редица се намира 
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друга планинска редица, която влиза въ обсега на Транс- 
йордания, която область нѣма да ни интересува, защото е 
изцѣло вънъ отъ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Релефътъ на Палестина въ днешния му видъ е започналъ 
да се очертава още презъ Миоцена. Следъ окончателното 
оттегляне на Срѣдиземно море отъ Палестина въ края на 
Еоцена презъ Олигоцена и Миоцена настжпва епоха на ин
тензивни ерозионни процеси, които докарватъ до образуването 
на едва пространна денудационна повръхнина. Нейнитѣ ко- 
релатни седименти се намиратъ непосрѣдствено на западъ’ 
въ видъ на виндобонски рифови гіѣсъчливи варовици съ кон
гломерати. Между Миоцена и Понтиена, по време на атий- 
ската орогенна фаза, която тукъ се проявява като синоро- 
генеза, ставатъ интензивни изкорубвания, при което се обра- 
зуватъ следнитѣ морфотектонски единици съ разпростране
ние отъ северъ къмъ югъ и разположени отъ западъ къмъ 
изтокъ въ следния редъ : 1) Приморската палестинска ни
зина; 2) ІОдейско-самаританско-галилейски антиклинориумъ, 
който се явява като низка плоска планинска редица съ 
северъ-южна посока; 3) Източно-галилейска — йерихонска вж- 
трешноконтинентална котловина; 4) Трансйордавска планин
ска редица. Въ вжтрешноконтиненталната котловина, затво
рена отъ всѣкжде (само по време на Астиена е съществувала 
слаба и краткотрайна връзка съ Срѣдиземно море), е за
почнала интензивна седиментация, подобна на плиоценската 
седиментация въ Софийската котловина. И както въ послед
ната, така и при отлагането на плиоценскитѣ наслаги въ из
точно-галилейската — йерихонска котловина се е образувала 
корелатната на гѣхъ денудационна повръхнина, врѣзана въ 
двата антиклинориума : юдейскосамаританско-галилейски отъ 
западъ и трансйорданския отъ изтокъ. Тази плиоценска де
нудационна повръхнина се е развила на мѣстото на миоцен- 
ската, поради което отъ последната сж се запазили твърде 
малко следи и то само въ най-високитѣ равни билй. Па 
една такава заравненость на 820 м. надъ морското равнище 
е разположенъ и градъ Иерусалимъ.

Въ края на Плиоцена и началото на Кватернера сж се 
случили, обаче, събития, които еж промѣнили чувствително 
релефа на библейската земя. Това е времето, когато сж ста
нали разсѣдания и то предимно съ меридионална посока, при 
което се е образувалъ известниятъ грабенъ на рѣката Ьор- 
данъ. Тази рѣка тече презъ редица отъ грабенови котловини, 
отдѣлени една отъ друга отъ низки прагове, а отъ ограднитѣ 
хорстове — съ разсѣдни откоси. Грабенътъ на Йорданъ се е 
образувалъ точно на мѣстото на нѣкогаіпната източно-гали
лейска — йерихонска плиоценска котловина,заема, обаче, само 
нейната срѣда, едва една трета часть отъ цѣлата нѣкогашна 
котловина. Поради това заедно съ образуването на спомена- 
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титѣ разсѣдни откоси, което е започнало между Плиоцсна и 
Кватернера и е продължило и презъ сицилийската посторо- 
генна фаза1), е наченало бързото разрушаване на неустойчивата 
седиментационна плиоценска повръхнина въ непотъналитѣ 
части на нѣкогашната плиоценска котловина. Разрушениятъ 
материалъ е билъ натрупанъ още по време на Долния Плей- 
стоценъ въ видъ на грамадни напоени кжжели въ подно
жието на разсѣднитѣ откоси, съ които тѣ представятъ единъ 
недѣлимъ форменъ комплексъ. Това сж така наричанитѣ отъ 
Пикаръ „Нахраимски чакъли“, които той се опитва да обясни 
съ нѣкакви си дъждовни периоди2), но които сж, както вече 
изтъкнахъ на друго мѣсто, въ връзка съ синхроничнитѣ тек
тонски движения и въ това отношение сж напълно анало
гични на сицилийскитѣ напоени кжжели, напримѣръ въ под
ножието на Витоша.

Образуваната въ началото на Плейстоцена редица отъ 
грабенови котловини е била заета отъ едно единно про
странно продълговато безотточно езеро, което е намалявало 
доста неравномѣрно своя обемъ, при което с,к се образували 
нѣколко езерни тераси и съответни на тѣхъ рѣчни тераси 
въ долинитѣ на вливаіцитѣ се нѣкога въ езерото рѣки. При 
последното оттегляне поради напреднало изсъхване единното 
нѣкога езеро се е разпаднало на три отдѣлни реликтнн езера, 
отъ който най-голѣмото е разположено най-низко и най-наюгъ 
и поради това е най-солено. Поради това въ него е неми- 
слимъ какъвто и да било животъ, сто защо заслужава напъл
но името си „Мъртво море“3).

Само на мѣсгата, кждето сж се излѣли по време на 
Средния Плейстоценъ голѣми базалтови потоци, както е 
случаятъ съ областьта на югозапада, отъ Тиберийското езеро, 
подъ тѣзи базалтови покривки сж могли да се запазятъ по
вече плиоценски земноповръхни форми. Общо взето днесъ 
земноповръхнигѣ форми въ Палестина се явяватъ въ следния 
порядъкъ, отъ морето къмъ вжтрешностьта, отъ западъ къмъ 
изгокъ:

1) Израелска крайморска равнина, заета отъ фосилни 
и съвременни брѣгови дюни (високи до 80 метра), прекжената

*) Вж. Μ. В I л п с k е и 11 о г п , Geologie Palästinas nach heutiger Auf
fassung. Zeitschr. d deutschen Palästina - Vereins, Bd. 54, 1931, стр. 36; 
вж. сжіпо и y D. Jara η o ff, Die altquartären Scliottermasscn auf der Bal- 
kanhalbinsel. Quartär, Bd. I, 1938, стр. 109— 110.

Вж. I.. Picard, Zur postmioeänen Entwicklungsgeschichte der Kon
tinentalbecken Nord-Palästinas. N. Jahrb. f. Mineralogie nsw., Beil. Bd. 70, 
Abt. B. 1933, crp. 102.

3) Впжъ за nero y Μ. В I a n c k e η h o r n, Der marine Ursprung des 
Toten Meeres und seine Saltze. Zeitschr. deutschen Geol. Ges. Bd. 81, 1929, II. 
3 4, стр. 81 - 93.
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само на югъ отъ Хайфа отъ планината Кармелъ, която пред
ставя едно уединено хорстово възвишение1. Споменатитѣ дюни 
сл\ насипали погьналитѣ подъ морското ниво плиоценски на- 
слаги. Ма изтоь ь тѣзи дюни преминаватъ въ пространната 
равнина, покрита отъ червени глинести пѣсъци, представящи 
най-вѣроятно смѣсь отъ навѣнъ отъ западъ дюненъ пѣсъкъ 
и довлечена отъ пзтокъ отъ височинитѣ terra iossa. Срѣдъ 
тази пространна равнина се издигатъ плоски дълги хълмове, 
успоредни на съвременнитѣ дюни. Това не сж нищо друго 
освенъ стари дюни2), който обуславятъ, едно твърде свое
образно разположение на хидрографската мрежа и па антро- 
погеографскитѣ елементи.

2) Тази крайморска равнина преминава незабелязано 
чрезъ една повръхна флексура3) въ плиоценската денудаци
онна повръхнина на юдейско-самаританско-галилейската пла
нинска земя, абсолютната височина на която е незначителна, 
поради което повръхнината е доста добре запазена. На са
мото било се намиритъ тукъ-таме остатъци и отъ още по
стара, миоценска денудационна повръхнина. Преминемъ ли 
билото, обаче, ние се изправяме изведнъжъ предъ много по· 
нарѣзанъ релефъ, въ който не могатъ да се търсятъ никакви 
( тари земноповърхни форми. Голѣмата относителна височина 
е изиграла тукъ своята роля. Рѣкитѣ на източния склонъ 
иматъ своя срозионенъ базисъ на 394 м. по-низко отъ рѣкитѣ, 
които се вливатъ въ Срѣдиземно море! Дълбокитѣ долини 
съ остри*  зжбести гребени между тѣхъ завършватъ съ про
странни напоени кжжели, изследването на които, по всичко 
изглежда, никога не е било задълбочено. А то ще ни даде безъ 
съмнение много интересни данни за развоя на грабеновитѣ

Ц Точи малъкъ трнљгълень планински блокъ съ срѣдна височина 
500 м. е получилъ днешния сп импозантенъ видъ едва по време на влаш
ката орогенеза, както може да се заключава по плиоцепскитѣ паслаги, 
които се намиратъ по склоноветѣ на планината па 100 м. височина (вж. 
L. P і с а r d, Über die Verbreitung des Pliozäns im nördlichen Palästina. Centralbl. 
f. Mineralogie usw. 1928, Abt. В., стр. 328—329), докато въ всички околни 
низини сліпіитт, наслаги сж били смъкнати огъ сжиіитТ, движения подъ 
морското равнище.

2) Вж. !.. Picard and Μ. А ν п i in е 1 е с h, On the geology of the 
central costal plain. Journal of the Palestine oriental Soc., vol. XVII. 1937, стр. 
266—279; L. P i c a r <1 and P. S o I o m ο n i c a. On the geology ot the Gaza-Bcr- 
sheba District. Journal nt the Palestine oriental Soc. Vol.XVI, 1936, стр.212 218

3) Тази флексура се дължи на епирогеннитѣ и орогении тектонски 
движения, които сж станали на това иѣсто (за тѣхъ вж. S. Low en gart 
Zur Geologie der Kiistenebene Palästinas. Centralbl. f. Min. usw. 1928, Abt. B., 
стр. 518). Тѣ сж причинили скљсванс на прѣката връзка между плиоцен
ската денуданционна п;>грьхнииа и плиоцепскитѣ седименти. 
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котловини на Йорданъ, които сж третата голѣма земно- 
повръхна форма въ Палестина.

3) Грабеновитѣ котловини сж заети отъ алувиални по
връхнини, оградени отъ езерни тераси, които смекчаватъ 
доста острия релефъ на ограждащитѣ ги разсѣдни откоси.

Южна и Срѣдна Сирия. — Морфотектонскитѣ единици, 
който образуватъ Палестина, сж продължение до известна 
степень на тѣзи, които се намиратъ въ северната часть на 
Червено море. Презъ Палестина тѣ се продължаватъ и въ 
Южна и Срѣдна Сирия, съ тази разлика, че равнината, която 
се вмъква въ Палестина между морето и антиклинориума, не 
сжществува-по на северъ вече никжде въ този си видъ. Па
лестина и Сирия се отличаватъ не само по историческата си 
сждба, но и по нѣкои детайли въ своя релефъ. Ето защо 
ако поискаме да проследимъ на северъ палестинскитѣ морфо- 
тектонски единици, ще трѣбва да започнемъ направо съ вто
рата; трѣбва да подиримъ северното продължение на юдейско- 
самаританско-галилейската планинска редица.

Галилейската планина се продължава на северъ въ много 
по-високата и импозантна откъмъ морето планина Ливанъ 
(най-високъ върхъ 3088 м., срѣдна височина на билата около 
2000 м.), изградена отъ горски и кредни предимно варовикови 
и ■'ѣсъчникови наслаги. Тектониката на планината е доста 
проста : тя представя една антиклинала, бедрата на която сж 
изтеглени на голѣмо разстояние до скжсване, при което е 
била превърната въ хорстъ. Това е станало по времето на 
роданската фаза, както може да се сжди по положението на 
младотерциернитѣ седименти при северозападния край на 
планината, за който ще стана дума по-нататъкъ. Поради доста 
отдавнашното издигане на тази планина разсѣднитѣ откоси, 
които сж се образували по време на споменатитѣ орогенни 
движения, сж били дълбоко нарѣзани и заличени отъ релефа, 
поради което последниятъ се характеризира съ дълбокитѣ 
долини на рѣкитѣ, които на едно много кжсо разстояние 
(билото се протака успоредно на морския брѣгъ и то само 
на 10—15 км. отъ последния!) иматъ падъ отъ 2000 до 3000 
метра! Само тукъ таме се срѣщатъ малки заравнености, ко
ито сж сигурно предродански, вѣроятно виндобонско-понтийски, 
ако се сжди по обстоятелството, че построданскитѣ плиоцен- 
ски наслаги въ непосрѣдствено съседство съ планината сж 
само издигнати на 300 м. безъ да сж били денивелирани, при 
което се е запазила часть отъ структурната повръхнина. При 
нейното проследяване може ла се види, че на нея не отго- 
варятъ никакви ерозионни форми. Това е впрочемъ лесно 
обяснимо, като се знае органогенниятъ произходъ на пове- 
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чето отъ плиоценскитѣ наслаги около планината, за която е 
дума ’).

Къмъ северъ, на северъ отъ паралела на Триполи, пла
нината Ливанъ се снишава бързо, като потъва, отъ тектонска 
гледна точка, подъ базалтовитѣ покривки въ долината на 
южния Нахръ елъ Кебиръ.2)

На северъ отъ този низъкъ коридоръ Ливанъ се про
дължава отъ Джебелъ Ансарие, изграденъ отъ кредни и 
еоценски наслаги, съ с,ъщата тектоника, както Ливанъ. Една 
разлика само заслужава да бжде изтъкната : разсѣдниятъ от- 
косъ, високъ 1100 м., който дѣли тази планина отъ долината 
на Габъ, която се намира отъ изтокъ, е толкова скорошно 
явление, че се е запазилъ напълно въ релефа, като праволи
нейна стръмна стена.1) И Джебелъ Ансарие се снишава по
степенно на северъ къмъ напрѣчната котловина на северния 
Нахръ елъ Кебиръ. На това мѣсто се прекжсва всѣкаква 
връзка на планинската редица, съ която се занимаваме до 
тукъ, съ планинитѣ, разположени nö на северъ по сжщия 
меридианъ, което е въ връзка съ обстоятелството, че послед
нитѣ сж обусловени отъ присжтствието на съвсемъ друга 
морфоложка зона въ Северна Сирия.

Редицата отъ грабенови котловини на р. Иорданъ се 
продължава на северъ въ котловината на Нахръ Литани, раз
положена на изтокъ отъ планината Ливанъ. Това е една го- 
лѣма синклинална долина, въ която тенденцията за потъване 
се е проявила още отъ срѣдата на Кредата. Презъ Еоцена 
тази сннклинала е била заливъ на Срѣдиземно море. Такъвъ 
е билъ случаятъ и презъ Горния Терциеръ. Отъ това време 
сж останали и днешнитѣ хидрографски отношения: Нахръ 
Литани отводнява котловината на юго-западъ въ Срѣдиземно 
море, като по пжт.ч си проломява южния край на доиздигна- 
тия въ края на Плиоцена антиклинала-хорстъ на планината 
Ливанъ.

Въ северната часть на котловината на Нахръ Литани 
се наблюдава твърде интересно разположение на рѣчната 
мрежа. Тукъ е горното течение на рѣката Оронта, което е

') Вж. L. D н b е r t г с t, 11. V а u t г а і η et Λ. К е 1 1 с r, La stratigraphie 
du Pliocène et du Quaternaire marins de la côte syrienne. Notes et mémoi
res publiés par le Haut-commissariat de la Rép. Fr. en Syrie et au Liban. T. 
II, 1937, стр. 93—121.

2) „Нахръ" c mLctiio арабско название за рТ.ка. Името .Нахръ елъ 
Кебиръ", т. е. „Рѣка Кебиръ', се носи отъ две р+.ки, една отъ които се 
се намира на югъ отъ планината Ансарие, а другата на северъ отъ тази, 
планина. Ето защо въ френската литература върху Сирия е възприето ед- 
•ната да се нарича .северна“ а другата „южна'.

’) Вж. R. T h ou in in, Le üliab. Revue de Géographie alpine, t. XXIV 
1936, erp. 470.
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отивало, може да се предполага по нѣкои белези, чрезъ близ
кия юженъ Нахръ ел4- Кебиръ направо въ Срѣдиземно море 
Диесъ този прѣкъ отгикъ е възпрепятствуванъ отъ простран- 
нитѣ базалтови плата на мѣстото на нѣкогашната плиоценска 
напрѣчна котловина. Самцитѣ тѣзи базалтови плата отклоня- 
ватъ самата Оронта далеко на изтокъ, като я принуждаватъ 
да прекоси пространното плато на Хомсъ и Хама. Сжщитѣ 
тЬзи базалтови маси прекжеватъ, най-после, и връзката на 
котловината на Нахръ Литани съ грабеновата котловина на 
Габъ, разположена по на северъ и явяваща се като продъл
жение на първата.

I абъ представя типична грабенова котловина съ мери- 
дионална посока, въ връзка съ общата посока на разсѣдитѣ 
на източно-африканската грабенова зона. Тукъ разсѣдането 
е станало толкова скоро, че рѣката Оронта, въпрѣки изобилно 
носенитѣ отъ нея седименти, не е могла да затрупа образу
ваната отъ тектонскитѣ движения негативна форма, поради 
което цѣлата котловина представя зиме и напролѣть сжщинско 
езеро, а лѣте, когато изпарението е по-силно — непроходимо 
блато. Все поради младостьта на тектонскитѣ движения кот
ловината се състои само отъ една много пространна алувиална 
повръхнина, която граничи непосредствено до стръмнитѣ раз- 
сѣдни откоси. По този си белегъ тази котловина се отличава 
отъ всички останали сирийски и отъ всички палестински кот
ловини, като се приближава до сжщинскитѣ грабенови кот
ловини на Източна Африка.

Като напустне котловината I абъ Оронта продължава 
своето течение на северъ, като преминава единъ малъкъ прагъ 
преди да достигне до котловината на Амукъ. И последната е 
заета отъ едно голѣмо езеро-блато— Амукъ, което мѣни посто
янно формата си. Тази пространна котловина, противно на всички 
останали, има много/кгълна форма, което е въ връзка съ об
стоятелството, че точно на това мѣсто се пресичатъ две раз
лични морфотектонски единици : отъ една страна тази на из- 
точноафриканскага грабенова зона и отъ друга страна една 
първична структурна форма отъ зоната на първичнитѣ струк
турни форми, които ще ни занимаватъ по-нататъкъ специално.

Планинитѣ на Грансйордания се продължаватъ отвъдъ 
базалтовитѣ плата па /Іжебелъ Друзе въ планината Антили- 
вань, разположена на изтокъ отъ котловината на Нахръ Ди
гани, точно срещу Ливанъ. Отъ тукъ и името Антиливапъ. 
И по i еоложки строежъ и по тектоника приликата между 
тѣзи две планини е много голѣма. И по височина Антиливапъ 
не отстжпва много: най-високиятъ връхъ достига 2529 м. 
Слабо изкоруоенитѣ пластове на Антиливапъ сж измоделирани 
по такъвъ начинъ, че сж се образували нѣколко изоклинални 
iребена съ много плоско разположени субструктурни повръх- 
нини, което обстоятелство ги приближава къмъ пластовитѣ 
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стж.пала. Па изтокъ отъ Антиливанъ впрочемъ сс явяватъ и 
множество сжщински пластови стжпала, въ връзка съ лекитѣ 
денивелации, на които сж били подложени креднитѣ и еоцен- 
скитѣ наслаги на сирийската пустиня.

Южна и Срѣдна Сирия се намира теоретически въ зо
ната на пластовитѣ стжпала, и такива наистина се намиратъ, 
но само въ източната й часть, далеко отъ Срѣдиземно море. 
Както въ Киренайка, Мармарика и Палестина така и въ Южна 
и Срѣдна Сирия Срѣдиземно море и свързанитѣ съ него тек
тонски форми, които се явяватъ като азонални, внасятъ дис- 
сонансъ въ еднообразието, което цари въ зоната на пласто
витѣ стжпала. Ще видимъ по-нататъкъ, че срѣдиземномирски 
тектонски форми се вмъкватъ като азонални и въ нѣкои 
други морфоложки зони, при което се явяватъ понѣкога 
твърде неочаквани комбинаци.

ό) Земнопов<>рхнитѣ форми въ зонитѣ на предзсмнитѣ 
низини.

Следъ като бѣ разгледанъ релефътъ на извъналпийскитѣ 
Срѣдизсмноморски и съседни на Срѣдиземноморието земи, би 
трѣбвало ла пристжпимъ къмъ разглеждане на много по- 
разнообразнитѣ морфоложки отношения въ обсега на алпий
ския орогенъ. Преди това обаче трѣбва да се спремъ на 
морфологията на преходната тектонска зона, на предземията, 
които заематъ голѣми пространства въ предѣлитѣ на Срѣди
земноморието. Въ него влизатъ, проследени отъ западъ къмъ 
изтокъ, следнитѣ предземия: Андалузия; Арагонската низина; 
части отъ долината на Гарона и Рона ; на югъ отъ орогена : 
долинитѣ меж^у Рифъ и Средния Атласъ; Южноатласката 
предземна низина на шотитѣ; долината на рѣка По и цѣла 
Източна Италия. За генезиса на тѣзи предземни низини като 
геотектонскч единици стана дума въ една по-предишна глава1). 
За сега е важно да подчертаемъ обстоятелството, че следъ 
тѣхното образуване като едри земноповръхни форми при една 
или друга орогенна фаза тѣ въ повечето случаи сж били запъл
нени бързо отъ морски, езерни и рѣчни теригенни наслаги, 
които сж въ повечето случаи много слабо устойчиви на еро
зията и поради това формитѣ лесно се поддаватъ на пре- 
оформяванс. Въ тѣзи области се виждатъ най-лесно последи
ците отъ последователнит е равномѣрни издигания : тукъ се 
явяватъ най-типичнитѣ стжпални пейзажи, обусловени не отъ 
тектониката и петрографията, както е при пластовитѣ стж
пала, а стъ ерозионнитѣ процеси и последователните изди
гания. Тукъ теорията за ерозионнитѣ цикли на Дейвисъ е 
най-лесно приложима.

’) Вж. първата часть на този очсркъ, стр. 19.



26 Д. Ярановъ

Числото на ерозионнитѣ стжпала — денудационни по- 
връхнини и рѣчни тераси1) -- въ тѣзи области е въ тѣсна 
зависимость отъ времето, по което сж останали последнитѣ 
орогенни и синорогенни движения и особено последнитѣ не
гативни епирогенни движения въ . ...;ъ. Тукъ обикновенно се 
вижда по най-високитѣ мѣста една повече или по-малко за
пазена седиментационна повръхнина, която датира отъ вре
мето непосрѣдствено следъ последнитѣ орогенни движения 
въ най-близкитѣ части на орогена, въ които се намиратъ и 
корелатпи денудационни повръхнини. Понѣкога дори само по
следнитѣ с,ъ запазени и ни свидетелствуватъ за нѣкогашната 
височина па предземието. Нодътѣзи повръхнини се редуватъ 
ерозионни стжпала въ всички случаи, когато съответната 
предземна низина е била подложена на издигания. Това ще 
проличи най-добре отъ следящия прегледъ, който ще об
хване не само релефа на предземнитѣ низини, които спадатъ 
въ обсега на Срѣдиземноморието, но и на осганалитѣ пред- 
земни низини отъ алпийския орогенъ, съ цель да се изясни 
по-добре връзката па срѣдиземноморския релефъ съ орогена.

Андалузия. — Тази пространна низина има формата на 
нсправиленъ трижгълникъ, който опира на югозападъ на брѣга 
на Атлантическия океанъ, на северъ - - до Сиера Морена, юж
ната ограда на Естрамадура и I Іова Кастилия, на югоизтокъ 
до пай-севернит 1> предбеіски вериги. Андалузия заема една 
типичнз предземнз снишсность, разположена между кастил- 
ския извъналпийски блокъ на северъ и Бетскитѣ Кордилиери 
на югоизтокъ. На изтокъ тѣзи две основно различни тектон
ски единици идватъ въ непосрѣдственъ допиръ и не оставя гъ 
мѣсто за никаква предземна снишеность. На западъ, напро- 
тивъ, разстоянието между тѣхъ остава все по-голѣмо, въ 
връзка съ гибралтарската джга, поради което въ тази посока 
Андалузия е широко отворена къмъ Атлантически океанъ, 
докато къмъ изтокъ тя постепенно изклинва и не достига до' 
Срѣдиземно море.

Както всички равнини, които се намиратъ на мѣстото 
на предземни снишавания, и Андалузия се отводнява отъ една 
единствена голѣма водна артерия — наследница на отдръп
налия се горноплиоценски заливъ — р. Гуадалкивиръ. На го-

’) Спорсдъ иѣкои автори между дветѣ понятия : рѣчна денудационна 
повръхнина и рѣчна тераса не трѣбвало да се прави разлика, тъй като 
между тѣхъ не съществували квалитативни а само квантитативпп разлики. 
Гова обаче не е тъкмо така. Докато терасата е една злравненость. която се 
дължи на дейностьта на една рѣка, рѣчната денудационна повръхнина е 
с бо ръ огъ ерозионнитѣ терминанти па много рѣки, при което никога не се 
получава така равна повръхнина, каквато може да бъде въ иѣкои случаи 
повръхнината на една рѣчна тераса.
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лѣмо протежение тази рѣка тече, по правило, което се от
нася за всички подобни рѣки, непосрѣдствено до северната 
— предземната ограда на Андалузия, и то въ връзка съ про
цеси, които ще бъдатъ споменати малко по-долу.

Въ посоченитѣ граници Андалузия се състои отъ две 
съвсемъ различни части : по-голѣмата източна часть (на из- 
токъ отъ меридиана на Севийя) е стъпаловидна земя, нарѣ- 
зана дълбоко отъ Гуадалкивиръ и неговитѣ притоци ; по-мал
ката югоизточна часть, непосрѣдствено допираща до Атлан
тически океанъ, представя пространни блата, известнитѣ Las 
Marisnias, отдѣлсни отъ океана чрезъ високитѣ дюнни редици 
Arenas Ciordas. Намираме се предъ единъ нсокончателно за- 
пълненъ отъ наноситѣ на Гуадалкивиръ заливъ на Атланти
чески океанъ. Какъвъ контрастъ между дветѣ части на Анда
лузия! Отъ една страна на изтокъ стъпаловидна райска гра
дина, гъмжаща отъ люде, отъ друга страна отъ западъ без
брежна равнина, лишена, поради маларията, отъ каквито и да 
било обитатели.

Развоятъ на релефа въ тѣзи две различни части на Ан
далузия може да се скицира по следния начинъ:

Носледниті', тектонски движения въ Бетскитѣ Кордилиери 
и образуването на най-външнитѣ антиклинали е станало по 
време на родаиската орогенна фаза1), за която вече знаемъ, 
че е изиграла решителна роля и за оформяването на релефа на ка- 
стилскитѣ земи; последнит е впрочемъ само съ реагирали на тѣзи 
движения въ орогена. Тѣзи движения съ причинили, възъ ос
нова на закона за предземнитѣ низини, интензивни потъвания на 
мѣстото на днешната Андалузия, която непосредствено следъ 
това, по време <іа Горния ІІлиоценъ, е била запълнена, пре
димно откъмъ Бетскитѣ Кордилиери, отъ груби рѣчни наслаги, 
които съ докарали до образуването на пространна плиоценска 
седиментационна повръхнина, върху която по-моі.цнитѣ лѣви 
притоци съ изтикали рѣката — наследница въ дѣсно. На
стъпилото въ края на Плиоцена общо издигане е изнесло 
тази седиментационна повърхнина въ периферията на източ
ната часть на Андалузия на 400 м. абсолютна височина, 
което е станало причина за бързо накъсване на тази 
повръхнина на огдѣлни хълмове, между които рѣкитѣ съ 
образували пространни долини, известни и тукъ, както въ

') Вж. Μ. В I и ni е п t li a I, Über das Alter der ersten postorogcnetischen 
Sedimente in den westlichen befischen Kordilleren und die dadurch festgelegte 
llauptfasc der Gebirgsbildung. Geologische Rundschau, Bd. 20, 192!), стр. 
205—210.P. F a I I o t, Ft,-it de nos connaissances sur la structure des chaînes 
bétiques et subbétiques. Livre jubilaire de la Soc. Géol. Fr. 1930. стр. 300. 
P. Fallot, Sur la date des derniers phénomènes de plissements dans 
les zones subbétique et bétique à hauteur de Caravaca, C.-r. Ac. Sc. Paris, t. 
188, 1929, стр., 717.
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Кастилия, съ името „кампиня“. Презъ Кватернера Източна 
Андалузия е била издигната още нѣколко пжти подъ влия
нието на епирогеннитѣ движения,типични за алпийскияорогенъ, 
съ което на цѣлата тази земя е билъ придаденъ стжпалови- 
денъ изгледъ. Въ сжщото време Андалузия на занадъ отъ 
меридиана на Севийя е оставала постоянно подъ морското 
равнище — проявявала се е като часть отъ атлантическата 
геосинклинала и Гуадалкивиръ е трѣбвало да полага, а и 
днесъ полага голѣми усилия, за да образува на това мѣсто 
днешната блатиста заравненость. Това е въ връзка съ об
стоятелството, че и тукъ, както навредъ по атлантическия 
брѣгъ на евроафриканския блокъ, континенталната флексура 
се мѣсти въ днешно време къмъ и°тикъ.1). Изследването на 
морфоложкитѣ отношения на мѣстото, кждето допиратъ една 
до друга дветѣ тъй различни части на Андалузия, се явява 
като единъ отъ вай-интерсснитѣ въпроси отъ морфологията 
на Испания.

Арагонъ. — Така се нарича отъ испанцитѣ Арагонската 
низина, единъ голѣмъ трижгълникъ, положенъ между кастил- 
скитѣ земи на югозапада,, Пиренеитѣ на северъ и Каталон- 
скитѣ планини на изтокъ. Къмъ занадъ низината изклинва, 
зашрто въ тази посока кастилскиятъ блокъ идва въ непосрѣд- 
ственъ допира, съ Пиренеитѣ,. И тази низина представя про
странна предземна снишеность, която се е проявявала на 
нѣколко пжти като такава, за последенъ пжть по време на 
I орния Плиоценъ, когато всички по-стари наслаги сж били 
засипани отъ изобилни чакълища2). Образуваната по този 
начинъ горноплиоценска седиментационна повръхнина се явява 
корелатна на горноплиоценската денудационна повръхнина, 
която може да се намѣри въ всички оградил земи и която 
вече бѣ посочена като важенъ елементъ въ релефа на съсед- 
нитѣ кастилски земи. Настжпилитѣ въ края на Плиоцсна из
дигания сж накжсали споменатата седиментационна повръхнина 
на отдѣлни ридове, нѣкои отъ които иматъ вида на обширни 
пластови стжпала, поради това, че изподъ горноплиоценскитѣ 
чакъли излизатъ въ тѣзи случаи миоценски слабо нагънати 
устойчиви наслаги. Епирогеннитѣ издигания презъ Кватернера 
сж довършили стжпаловидната скулптура въ тази область и 
съ това подобието й съ Източна Андалузия е станало пълно.

Аквитания. — И тази предземна низина представя единъ 
голѣмъ неправиленъ три/¥,гълникъ, твърде подобенъ на раз-

’) За най-близкитѣ брѣговс това напредване на океана бѣ доказано 
по геоложки нжть. Вж. J. Bourcart, Le Quaternaire marin dans dans le 
Golfe de Cadix, C.-r. Ac. Se. Paris, 1935, t. 201, стр. 1493—1495,

2) Споредъ Панцеръ. Вж. дискусията къмъ R. Stickel, нит. статия. 
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гледанитѣ до тукъ две предземни низини. На югъ Аквитания 
опира на Гіиренеитѣ, на североизтокъ— на Централното френ
ско плато, а на западъ е отворена къмъ Атлантически океанъ. 
На изтокъ изклинва постепенно, заіцото въ тази посока се
вероизточната и южната ограда идватъ въ непосрѣдственъ 
допиръ. Аквитания се състои сама по себе си отъ областьта 
Гаскония и отъ западната часть на Лангедокъ. „Аквитания“ не 
е географско поплгие, не означава една цѣлостна гео
графска область, а е име, заето отъ античната география и 
упоірѣбено вече лоста отдавна въ геоложката литература за 
означаване на единъ пространенъ нѣкога появилъ се въ на
чалото на „Аквитаниена“ заливъ на Атлантически океанъ. 
Този заливь е пресжществувалъ тъкмо въ означенитѣ по горе 
i раници до края на Терциера, като е билъ наследенъ отъ 
една голѣма рѣка - Гарона и нѣколко по-малки: Адуръ и 
др. Съ името „Аквитания“ се разбира именно басейнътъ на 
всички тѣзи рѣки — наследници на терциерния океански за
ливъ, който е изпълвалъ една предземна снишеность. Тя е 
била затрупана предимно отъ нанося, свлечени отъ Гіиренеитѣ, 
поради което всички рѣки сж. били изтикани къмъ северъ, 
както бѣше и случаятъ съ Гуадалкивиръ.

Следъ подновеното издигане въ края на Плиоцена 
образуваната презъ тази епоха плиоценска седиментационна 
повръхнина е била накжсана и унищожена поради голѣмата 
податливость на неустойчивитѣ на ерозията моласни наслаги, 
Презъ Кватернера задълбаването на долиннтѣ е продължило, 
и то въ връзка съ епирогеннитѣ движения, приежщи на ал
пийския орогенъ. при което сж се образували тиничнитѣ 
„срѣдиземномооски“ тераси, височината на които въ Акви
тания е 80, оО- 60, 30 .35, 15 20 и 10 м. Отъ тѣхъ 
въ Аквитания може да се датира по палеонтологиченъ пжть 
само предпоследната, и то като вюрмека (възъ основа на 
находки на Elephas primigenius), докато за възръстьта на 
другитѣ трѣбва да се ежди по тѣхнитѣ хипсометрични отно
шения ’) На много мѣста въ долината на Гарона има като 
че ли и тераси съ по-друга височина. Но ІІІапю доказа по 
много очевиденъ начинъ, че това не сж сжщински рѣчни те
раси, т. е. нѣкогашни рѣчни дъна, а нарѣзани по единъ или 
другъ начинъ нѣкогашни напоени кжжели и свлачища, които 
сж нѣщо обикновено въ тази земя на меласата, кждето тъкмо 
поради това всички остри форми сж като че ли изкуствено 
загладени, кждето монотонията на леко хълмистия пейзажъ 
е въ пъленъ контрастъ съ остритѣ зжбери на близкитѣ 
Пиренеи.

Като се взематъ предъ видъ само по-едритѣ земнопо-

') Вж. Е. Chap ut, Recherches suri’ évolution des terrasses de l’Aqui
taine. Bull. Hist. nat. de Toulouse, t. LV1, 1927,.стр. .59 и 93. 
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връхни форми, Аквитания представя една голѣма ясно изра
зена геоморфоложка цѣлость. Вземемъ ли, обаче, подъ вни
мание и климатогеннитѣ форми, съ които ще се занимаваме 
въ края на тази часть, тогава вече се забелязватъ значителни 
различия между най източната часть, която влиза въ срѣди- 
земноморския Лангедокъ и останалата по-голѣма часть на Ак
витания, която образува Гаскония, съ типиченъ срѣдноевро- 
пейски релефъ. Въ този случай климатътъ не само прѣко но 
и чрезъ въздействието му върху мезорелефа и микрорелефа 
позволява да прокараме границата на една голѣма географска 
область — Срѣдиземноморието — напрѣко презъ една единна 
въ своя макрорелефъ область, каквато е .тквитания. Грани
цата между Гаскония и Лангедокъ е и граница между Атлан
тическа Франция и Срѣдиземноморието.

Низината на Рона и Сона. — тази пространна тѣсна и 
дълга низина съ меридионална посока се намира между Юра 
и Французкитѣ Предалпи на изтокъ и Централното френско 
плато на западъ. Отводнява се въ северната си часть отъ 
рѣка Сона, която се влива при Лионъ въ Рона. Тази низина 
се е явила на мѣстото на единъ терциеренъ заливъ, дошелъ 
да запълни една предземна снишеность, явяваща се предъ запад- 
нитѣ Алпи и подновена на нѣколко пъти. За първи пжть се поя
вява презъ Долния Еоценъ, задълбочава се особено много презъ 
Срѣдния Еоценъ, а презъ Олигоцена, поради издигания и нагъ
вания въ разположенитѣ на изтокъ алпийски земи, този заливъ се 
превръща на отдѣлни лагуни. По време на савската синороге- 
нсза става ново издигане въ Алпитѣ и същевременно пони
жаване на предземната снишеность, която, обаче, намалява 
чувствително размѣритѣ си и се превръща въ тѣсенъ мио- 
ценски заливъ. По време на роданската орогенна фаза (наре
чена така тъкмо по латинско име на р. Рона) и тукъ, както 
въ Бетскитѣ Кордилиери, настъпватъ нагъвания въ Француз
китѣ Предалпи и въ Юра, при което е станало повторно не
равномерно потъване и заливане на низината отъ водитѣ на 
горноплиоценското море1). Споредъ Болигъ горноплиоценското

’) Горноплиоценскиятъ седимсптациоиент, цикъ.п. (обхваща морския 
ІІлезансиснъ и Астисиъ и континенталния Вилафранкиенъ) се е завъріпилъ 
сь отлагането на мощни вилафранкски чакълища, които сж образували 
безъ съмнение една пространна седиментационна повръхнина, отъ която, 
поради неустойчивостьта на плиоценскитѣ наслаги, не сж останали ни
какви следи въ днешния релефъ, но която е изиграла за задълбіването 
на Рона въ Централния френски масивъ сжіпата роля, която сж изиграли 
плиоценскитѣ наслаги за положението на Гуадалкивиръ. За подробности 
върху Плиоцсна и плиоценскитѣ земноповръхни форми вж. старата но и 
до днесъ валидна въ своіітѣ общи заключения статия на С li. Dep ère t, 
Aperçu sur la structure generale et Г histoire de la formation de la vallée du 
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море се е задържало на височина 380 м. надъ съвременното 
морско равнище дълго време, поради което заравненоститѣ, 
които се намиратъ като денудационни повръхнини на тази 
височина отъ дветѣ страни на Рона, трѣбва да се смѣтатъ 
за горноплиоценски. Горноплиоценски сж, споредъ сжщия 
авторъ, и заравненоститѣ, които се намиратъ на 24П и 175 м. 
надъ съвременното морско равнище Въ долината на Рона сж 
се образували и всички кватернерни „срѣдиземноморски“ 
тераси1), поради което тази низина има на много мѣста съ- 
вършенъ стжпаловиденъ пайзажъ.

Горнодунавската равнина. — Не'би трѣбвало да се 
спираме никакъ на релефа на Горнодунавската или бавар
ската равнина, тъй като тя не притежава нито една черта, 
която да я приближава къмъ Срѣдиземноморскитѣ земи. По- 
трѣбно е, обаче, да изтъкна нѣкои нейни подобия съ до 
тукъ разгледанитѣ предземни низини, за да дамъ чрезъ 
това по-закржглена представа за морфоложкитѣ отношения 
и специално за хода на морфоложкитѣ зони въ алпий
ския орогенъ. И Баварската равнина се намира на мѣстото 
па една предземна снишеность, която е била замѣнена отъ 
миоценското предземно море до края на Миоцена. Презъ 
Илиоцена настава само нормална рѣчна седиментация, въ 
връзка съ която сж нѣкои плиоценски седиментационни и 
денудационни заравнености. При това свличането на наноси 
откъмъ Алпитѣ, точно както въ Андалузия, Аквитания и ни
зината на Рона и Сона, е било по-интензивно, отколкото отъ 
северъ, поради което Дунавъ е билъ измѣстенъ на северъ и 
принуденъ да се задълбае чрезъ суперформационни проломи 
въ Швабскитѣ 'и Франконски стжпала и въ Бохемския ма- 
сивъ. И въ Баварската низина презъ Кватернера сж настж- 
пили епирогенни издигания, поради което сж се образували 
нѣколко тераси, съ относителна височина по-малка, отколкото 
въ сжщинскитѣ орогенни земи и то по причини, които бѣха 
разгледани въ първата часть на този очеркъ. Въ южната при- 
алпийска часть на равнината така получениятъ стжпаленъ пей- 
зажъ е билъ, обаче, значително заличенъ отъ вюрмекитѣ лед-

Rliôiie, Ann. de Géographie, 1895, стр. 432-452, съ нѣкои добавки отъ И. 
Bailli g. Le plateau central de la France et sa bordure méditerranéenne, Paris, 
1928, erp. 410-514. Само що ce отнася до плиоценската трансгресия ще 
трѣбва да се съгласимъ повече съ D . Faucher, Plaines et Bassins 
du Rhône Moyen, Grenoble 1927, стр. 89-93, който смѣта. че тя се дължи 
не само на спирогенно потъване, но и на локални тектонски движения.

*) Вж. Général de Lamothe, Les anciennes nappes alluviales et 
ies terrasses . . . dans la région de Valence, Bull. Soc. Géol. Fr., 1915, стр, 
1—89; id. Les anciennes nappes alluviales . . . du Rhône en aval de Lyon, 
Bull. Soc. Géol. Fr., 1921, стр. 97 — 115.
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никови наслаі и, които тукъ сж изобщо най-характерната 
черта на релефа.1) И тукъ, както въ Аквитания, разликитѣ въ 
мезорслефа и микрорелефа на две области отъ една и сжща 
морфоложка зона се дължатъ на климатични, респективно 
палеоклиматични разлики.

Долнодунавската низина. — Тази низина, наричана още 
и влашко-българска, е сжщо така йзвънъ обсега на Срѣди- 
земноморскитѣ земи, поради което на нея нѣма да се спи- 
рамъ. Интересно е само да се отбележи, че тя показва из
вестни отлики при сравняването й съ всички до тукъ споме
нати предземни низини на северъ отъ алпийския орогенъ,и 
то не само поради изобилната льосова покривка, но и поради 
твърде младитѣ негативни движения, които сж засѣгн.іли осо
бено силно северната часть и които сж по всѣка вѣроятность 
въ връзка съ кватернернитѣ и съвременнитѣ пот' напия въ 
съседното Черно море.

Следъ този кратъкъ прегледъ на предземнитв низини на 
северъ отъ алпийския орогенъ следва да разгледаме подоб- 
нитѣ низини, и на югъ отъ този орогенъ, както и тѣзи, които 
се намиратъ около самостоятелния атласки орогенъ, който 
по-нататъкъ ще бжде третиранъ отъ мене като часть отъ 
алпийския.

„Коридорътъ на Таза“. Между най-южнитѣ вериги 
на Рифъ отъ северъ и платата на Срѣдния Атласъ отъ югъ 
се простира една равна низка земя въ видъ на коридоръ 
между тѣзи две планини. На най-тѣсното мѣсто на този ко
ридоръ се намира градътъ Таза, по името на който и кори
дорътъ е известенъ въ френската научна литература като 
„Couloir de Taza“ — Коридоръ на Таза. Той се намира точно 
на мѣстото на една двойна предземна снишеность: на Рифъ, 
като часть отъ алпийската геосинклинала, и на Срѣдния Ат
ласъ, като часть отъ атласката парагеосинклинала. Като та
кава снишеность тя е функционирала още отъ началото на 
Миоцена, та чакъ до началото на Тирепиена. 1 Ізучвапията, 
които имахъ възможность да направя на 1935 г. въ всички 
части на този коридоръ, посочиха, че пространнитѣ седимен- 
тационни повръхнини, които се явяватъ на мѣстото на нѣко- 
гашнитѣ „шоти“, напримѣръ „шотитѣ" на Саисъ и Герсифъ 
сж отъ тиренска възрасть,2) а самитѣ шоти сж били образу-

‘) За повече подробности върху релефа па тази равнина в.к. R. 
Grad mann, Süddeutschland, Stuttgart, 1931.

2) Вж. D. Jara no ff, L’évolution morphologique du Maroc Atlan
tique pendant le Pliocène et le Quaternaire. Revue de Gcogr. phys. géol. dyii., 
Vol. IX, 1936, erp. 327—328. Въ тази своя статия азъ изтъквамъ, че наела- 
гитѣ на Саисі» С/К ашолски по възрасть, но като се има прелъ видъ, че
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вани като плоски синклинали, каквито сж всички предземни 
снишености, по време на тирснскитѣ орогенни движения. ’) 
Цѣлата тази области е била засѣгната само отъ последнитѣ 
три посттиренски епирогенни издигания, поради което доли- 
нитѣ, които сж се врѣзали въ тѣзи мѣста, иматъ по-слабо 
изразепъ стжпаленъ пейзажъ. Отъ друга страна голѣмото 
участие на варовици въ изграждането на този „коридоръ“ не 
позволява развиването на голѣма хидрографска мрежа, по
ради което тирепскага седиментационна повръхнина се е за
пазила на голѣмо пространство непокътната. Поради това, 
вьпрѣки неголѣмата ширина на „коридора“, пътникътъ остава, 
съ впечатлението, когато се движи изъ тѣзи мѣста, че се 
намира въ нѣкоя голѣма степна равнина.

Южноатласката предземна низина па шотитѣ. — Още 
па 1911 година френскиятъ геологъ Фламанъ посочи, че 
Аг.таскитѣ планини сж отдѣлени отъ Сахара чрезъ една не
прекъсната флексура, която образува същинска стена, наре
чена отъ него „muraille saharienne“, сакарска стена.2) ІІрисжт- 
ствието па тази флексура бѣ доказано впоследствие отъ раз
лични автори за цѣлото разстояние отъ 2000 кв. отъ Атлан
тически океанъ при Агадиръ до Малкия Сиртски заливъ на 
Срѣдиземно море при Габесъ.3) Най-интересното е, обаче, че 
тази флексура не отдѣля въ същности Атласъ отъ пласто- 
витѣ стъпала на Сахара, а отъ една редица отъ котловини, 
отъ които заслужава гь особено споменаване на западъ кот
ловината па Сусъ, пресичана отъ Уедъ Сусъ, който извира 
отъ пайвисокитѣ, дѣлове на Високия Атласъ и се втича въ 
Атлантическия океанъ; и на изтокъ голѣмага котловина на 
шотитѣ, която се простира отъ Елъ Абиодъ Сиди Шеихъ, на 
западъ, до Габесъ на изтокъ и се заема отчасти отъ про
странни безотточнп басейни, запълнени отъ солени езера съ 
много непостоянни размѣри, известни съ арабското име „шотъ“.

иѣ.того развитие на апюлската култура се пада презъ Тирснпена, явно е, 
че тѣііі наслаги сж и тиренски. За възрастта на апіолскитГ, наслаги 
вііжъ моята работа : Опитъ за парале.іизация на Кватерпера отъ балкански 
полуостровь, Черно море, Срѣдиземно море и Атлантическия брі.гъ на 
Евроафриканския блокъ, въ Гол. Соф. Унии., ист.-фил. фак., кн. XXXV, 1939.

') По-подробни данни за тѣзи движения се намиратъ въ цитираната 
моя студия Опитъ за ііарале.чизация и нр.

2) (і. В. Μ. Г 1 a tn а η <1, Keclierclies géologiques et géographiques sur le 
Haut-Pays de l’Oranie et sur le Sahara. Lyon, 1911, стр. 616.

’) Вж. особено работата на N. М е n с h і k о f f, Études géologiques 
sur les confins Algêro-inarocains du Sud, Bull. Soc. géol. Fr., 1936, стр. 131 

118; IL Laffitte, Les plissements post-numintllitiques das l'Atlas saha
rien, Bull. Soc: géol. Fr„ 1939, стр. 13' -1=0, лппа напоследък:· емтг- чл 
н.а в.-ички гр-.доге по чо::і ι·ι іг і ici.
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Отъ геоложкитѣ наблюдения, които могатъ да се напра- 
вятъ въ тѣзи две котловини, може да се установи съ сигур- 
ность, че тѣ еж функционирали като предземни снишавания 
още въ началото на Миоцена, но че презъ време на родан- 
ската орогенеза северната, по близката до Атласъ часть на 
тѣзи предземни снишавания е била причленена къмъ планин
ската система, по закона за напредване на нагъването къмъ 
предземията. А на две мѣста може да се установи съ поло- 
жителность, че нагъването, респективно премѣстването на 
флексурата на югъ, е било подновено още единъ пжть по 
време на посттиренскитѣ орогенни движения. На западъ то се 
е изразило по-скоро въ угъване, което е образувало отъ една 
страна, отъ северъ, антиклинориума, който се заема отъ пла
тото Аферни и образува носъ Риръ, и отъ друга страна, отъ 
югъ, счнклинориума, който представя котловината Сусъ.1) 
Отъ изтокъ посттиренскитѣ движения сж се изразили като 
сжщинеки орогенни движения, планинообразуващи и въ мор- 
фоложки смисъль на тази дума.2) Тъкмо поради това грани
цата между тѣзи новородени първични структурни форми и 
тѣхната предземна низина на югъ е, както въ всички подобни 
случаи, зигзаговидн'а.

Ние видѣхме, че на северъ отъ Срѣдния Атласъ сж били 
образувани тъкмо по това време голѣми негативни форми, 
които сж били заети отъ шоти, обаче последнитѣ бързо сж 
били запълнени отъ наноси, докато на югъ отъ Атласъ това 
не е било тъй лесно, поради което тукъ образуванитѣ презъ 
Тирениена шоти сжществуватъ и до днесъ като пространни 
солени езера, които пресъхватъ презъ лѣтото съвършенно и 
се превръщатъ въ „себка“ — типични алувиални повръх- 
нини. Както котловината на Сусъ, така и низината на шотитѣ 
на югъ отъ Атласъ:|) представятъ обширни алувиални по- 
връхнини, плитко нарѣзани само въ периферията си отъ уедитѣ. 
Това, което се каза въ първата часть на настоящия очеркъ 
за намаляване относителната височина на тераситѣ къмъ югъ, 
когато тѣ напускатъ Атласъ, се отнася само за простран
ството между котловината Сусъ и Елъ Абиодъ-Сиди-Шеихъ,

) Вж. D. Jaranoff, пит. с. ; cat πιο D. Jaranoff, L.t udes de géologie dy
namique au Maroc, dans les confins algéro-marocains et en Afrique occidentale 
française, Revue de géogr. pliys. géol. dyn., vol. X, 1937, стр. 132—133; J. 
Bourcart, Résultats d’ensemble d’ une étude du Quaternaire et du Plio
cène marin du littoral atlantique du Maroc et du Portugal, C.—r. du IV-e 
Congrès des Géogr. etliogr. slaves, Sofia, 1936, стр 57—69.

2) Вж. R. Vaufrey, Les plissements acbeuléo-moustiériens des allu
vions de Gafs.i, Revue de Geogr. pliys. geol. dyn. vol. V, 1932, стр. 299—34

3) Потрѣбно е да ce подчертае изрично, че ce говори за шотитѣ на 
югъ отъ Атласъ, защото има шоти и вљтре въ самия Атласъ, които ще 
бждатъ поменати по-нататъкъ на съответното мѣсто. 
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едно градче въ най-западния край на низината на шотитѣ. 
Само тукъ тиренскитѣ и посттиренскитѣ орогенни движения 
не сж се проявили и не сж се намѣсили въ дейностьта на 
кватернернитѣ епирогенни движения.

Низината на По и Източна Италия. — Относно поло
жението на предземието на Апенинитѣ сжществува известенъ 
споръ. Една часть отъ италианскитѣ геолози, на чело съ Ро- 
верето, ’) смѣтатъ. че то се намира на западъ отъ тѣзи пла
нини. По-приемливо е, обаче, мнението на тѣзи, които смѣтатъ, 
че това предземие се намира на изтокъ отъ Апенинитѣ. Този 
възгледъ бѣ защитени и обосновани особено добре отъ Тайх· 
мюлеръ.2) Потвърждава се и отъ геоложкитѣ и морфолож- 
ки отношения на западъ и на изтокъ, респективно на се- 
веро-изтокъ отъ Апенинитѣ. Тъкмо на северо-изтокъ отъ пос- 
леднитѣ се намира низината на По, затворена между Алпитѣ 
на северъ и западъ и Апенинитѣ на югозападъ, а широко отво
рена и незабелязано прехождаща къмъ Адриатическо море.

Тази предземна снишеность функционира като такава 
още отъ Еопена и до день днешенъ, като е била много изра
зителна презъ Горния Плиоценъ. Презъ това време предземното 
Адриатическо море се е разстилало на мѣстото на цѣлата 
днешна низина на рѣка По, като е заливало и почти цѣлата 
Монфератска хълмиста область, която дѣли днесъ Пиемонт- 
ската низина отъ Ломбардската. Следъ отлагането на финитѣ 
пиачентински и астийски наслаги върху тѣхъ като последенъ 
членъ отъ горноплиоценския седиментационенъ цикълъ сж се 
отложили дебели вилафранкски чакъли. Тѣ сж образували 
една пространна седиментационна повръхнина, която про
тивно на това, което установихме въ повечето отъ досега раз
гледани предземни низини, не се е запазила почти никжде 
въ или около низината на По, а само на югоизтокъ отъ Болоня. 
Унищожаването на тази седиментационна повръхнина се дължи 
на обстоятелството, че тя е била подложена на силно изко- 
рубване, поради подновеното образуване на предземна снише
ность въ края на Плиоцсна, по време на влашката орогенеза. 
Последната е снишила тази плиоценска повръхнина въ срѣ- 
дата на низината на повече отъ 200 м. подъ днешното морско 
равнище, а въ периферията на Алпитѣ и Апенинитѣ сжщата 
повръхнина е била издигната неравномѣрно до 520 м. 
надъ морското равнище3). Поради това угъване въ срѣдата

і) G. Ro vere to, Geoniorfologia. Milano, 1923. vol. I и II passim.
’) Вж. R. T e i c li m ii 11 e r, Über das Vorland des Apennin, Nachrichten 

V. d. Ges. d. Wiss. zu Gottingen, Math.—phys. Kl., 1932, стр. 8-52.
3) Вж. G. Ric chi е ri, II canon del Medio Adda in relazione coi 

movinienti tettonici della valle Padana e dei Mari Adriatico e Ligure, Збор- 
ник р.дова, посвеіісн .Іовапу Пви)иііу, Ііеоград, 1924, стр. 253 — 285. 
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повръхнината е била затрупана, а въ периферията — разру
шена (въ Алпитѣ между другото и съ помощьта на ледни
ци гѣ презъ Кватернера), поради което въ низината на рѣка 
Но, може да се каже, липсватъ стари, плиоценски черти въ 
релефа. А пъкъ отъ началото на Кватернера развоятъ на дветѣ 
части — приалпийска и приаиенинс.ка — тръгва по съвсемъ 
различни пжтища, поради което се явява и тази асиметрия, 
която виждаме днесъ въ низината.

Релефътъ на цѣлата приалпийска часть на низината на 
По е обусловенъ отъ една страна отъ заледяването на Ал- 
питѣ и отъ друга страна отъ постоянното подновяване на 
предземната снишеность. До сега сж намѣрени въ прпалпнй- 
ската часть въ низината на По положителни следи само отъ 
две заледявания. Отъ тѣхъ вѣроятно е първото да отговаря 
на риското заледяване, а второто на вюрмекото. Първото 
е било по-силно и затова неговитѣ челни морени се нами
ратъ по-низко, въ самата низина. Тѣ преминаватъ въ зарав- 
нености отъ чакълища, които сж силно промѣнени, фери- 
тизирани, поради което сж известни съ плюто „Eerretto“. 
Гова сж пространни риски рѣчно-ледникови напоени кжжели, 
въ които слизащитѣ отъ Алпитѣ рѣки с,ж били принудени 
да се задълбаятъ съ каньоновидни долини, отъ които долината 
на рѣка Ала е най-типична. До скоро това задълбаване на рѣ- 
китѣ въ тѣзи рѣчно-ледникови наслаги се обясняваше съ уве
личена і а ерозионна сила на рѣкитѣ презъ междуледииково и 
следледниково време. Рикиери доказа, обаче, съ много поу
чителни примѣри и правдиви разсжждения, че това задъл
баване се дължи на тектонски движения следъ Риса, които 
сж се изразили въ потъване на низината и издигане на I Іред- 
алпитѣ (днешното морско ниво взето като ренеръ). При това 
издигане единната нѣкога повръхнина на рискитѣ рѣчно-лед
никови наносни кжжели е била нарѣзана на отдѣлни плата 
съ явно видимъ наклонъ къмъ югъ. Отъ дветѣ страни на 
рѣка ГІиаве тѣзи наслаги сж били засѣгнати дори отъ сжіцин- 
ски орогенни движения, които сж създали на мѣстото на 
нѣкогашната седиментапионна повръхнина първични структурни 
форми, на които ще се спремъ на съответното мѣсго. 1 Іонсже 
на сжщитѢ мѣста вюрмекитѣ наслаги сж били засѣгнати само 
отъ едно общо потъване на югъ, явно е, че това нагъване, 
както и споменатото подновяване на потъването въ предзем
ната снишеность, е станало по времето на посттиренското 
(предвюрмекото) орогенно движение.

Презъ време на последвалото тектонско затишие е 
настжпило вюрмекото заледяване, челнитѣ морени на което 
сж били отложени непосрѣдствено на северъ, отъ вжтрешната 
страна на по-старитѣ риски морени. Съ вюрмекитѣ морени сж 
свързани вюрмеки рѣчно-ледникови наносни кжжели, състоящи 
се отъ груби чакълаци, които образуватъ обширна равнина, 



Средиземноморски! h земи 37

заемаща приблизително половината отъ поврьхнината на при- 
алпийската часть на низината на рѣка По. И тази повръхнина, 
следъ нейното образуване, по време на следвюрмскитѣ тек
тонски движения, е била денивелирана, издигната къмъ 
северъ, при което, поради понижаване нивото на подпочвената 
вода въ водопропускливитѣ чакълни маси, много нѣкогашни 
рѣчни корита сж останали на сухо, или пъкъ се пълнять съ 
вода само презъ време на проливни дъждове. Други отъ рѣкитѣ 
сж останали да сжществуватъ като такива, обаче, съ явно 
намалени размѣри : днешното водно количество не е въ състо
яние да образува широката долина, въ която протича.

Ііодиръ споменатата следвюр.мска денивелация срѣд- 
вата часть на низината отново е била залѣта отъ водитѣ 
на Адриатическо море, при което долината на рѣка По 
се е намѣрила иодъ морското равнище. Отъ тогава на- 
самъ, за краткото време отъ около 15,000 години, тази рѣка 
е успѣла отново да завладѣе значителна часть отъ морето. 
Бързото напредване на делтата на рѣка По въ днешно време 
(около 25 клм. за две хилядолѣтия) ни обяснява нейния бързъ 
напредъкъ и въ миналото. При това трѣбва да Се има предъ 
видъ прогресивното намаляване на транспортната сила на 
рѣката въ връзка съ нейното удължаване и намаляване на 
наклона. Ако затрупването на северната часть на това море 
не е отишло още по-далече, то е само защото неговото по
тъване е било подновено въ историческо време1), съ това на
сипването е било за известно време компенсирано.

Насипаната по този начинъ повръхнина е отдѣлена отъ 
вюрг^ската чрезъ единъ jjcho изразенъ но не много високъ 
(10 12 м.) откосъ, който се дължи,главно на меандрирансто
на рѣка I Іо въ лѣво и дѣсно въ много голѣми размѣри, както 
това може да се установи и съ исторически свидетелства, 
както и чрезъ сравняване на старитѣ карти на Пиемонтъ и 
Ломбардия. Тази холоцепска алувиална повръхнина на рѣка 
Но и нейнитѣ притоци се състои, противно на разгледанитѣ 
до тукъ две повръхности, отъ фини водонепропускливи маге- 
риали, които сс явяватъ като подпора на нивото на подпоч
вената вода на по-високо разположенитѣ чакълни погоъхнини. 
Поради това откосътъ между вюрмеката суха чакълна зарав- 
неность и алувиалната повръхнина на рѣка По личи и на 
всѣка хидрографска карта : тукъ сж локализирани многобройни 
извори, „ѣопіапіііі“, отъ които протичатъ мноі очислени пълно
водни но кжеи рѣки —- притоци на рѣка По. Поради това 
рѣчната мрежа на алувиалната повръхнина е много по-гжета 
отъ рѣчната мрежа върху новръхнината, образувана отъ сли-

’) Вж. Д. Ярлновъ, Опитъ за нлрллелпзацня на Кватернсра отъ 
Балкански нолуостровъ, Черно море, Срѣдиземно море и пр. Год. Соф. 
унии., истор.-фил. фак., кіі. 35, стр. 20—21. 
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ването на віормскитѣ рѣчно ледникови напоени кжжели и 
отъ рѣчната мрежа върху рискитѣ заравнености, които сж 
съ много по-ограничено разпространение.

Общо може да се каже, че приалпийската часть на ни
зината на рѣка По се отличава съ приежтетвието на две 
равнини, еднакво голѣми по заеманото отъ тѣхъ простран
ство, съ малки разлики въ височиннитѣ отношения, но съ 
основни разлики въ хидроложкитѣ отношения и отъ тамъ съ 
основни антропогеографски и особено стопанско-географски 
различия.

Въ източната часть на приалпийския дѣлъ на Лом
бардската низина се откройватъ на хоризонта Е в га не γι
ο кит ѣ хълмове, съ прочудливи форми, които се дължатъ 
на особения начинъ на извѣтряне на трахита, отъ който се 
състоятъ.’) И по външния си видъ и по положението си тѣзи 
хълмове напомнятъ много на базалтовитѣ м тили между Су- 
хиндолъ и Свищовъ, въ дунавската платформа. И еднитѣ и 
другитѣ се срѣіцатъ въ една и сжіца морфоложка зона,

Приапенинската часть на низината на рѣка По е била 
засѣгната много по-слабо отъ кватернернитѣ орогенни дви
жения, поради което епирогеннитѣ движения, приежщи на 
орогена, сж успѣли и тукъ да създадатъ, както на толкова 
други мѣста, разположени една надъ друга тераси, които, 
споредъ Липарини, иматъ въ ІЗолонскитѣ Апенини следната 
височина: 1—6, 10-15, 30-40 и 70 -80 м. Споредъ този ав- 
торъ сицилийската тераса (той я нарича „гюнцка“, защото 
употрѣбява алпийската хронология) е застжпена отъ на
нос'111 кжжели2), което, както имахъ случая да посоча на 
друго мѣсто3), е нѣщо обикновено за орогена. Тѣзи наносни 
кжжели на отдѣлнитѣ рѣки се сливатъ въ едно и образу
ватъ отъ Пиаченца до Адриатическо море една простран
на наклонена къмъ низинитѣ равнина отъ феритизирани 
чакълища’), която поради това напомня извънредно много 
на риската чакълна заравненость въ подножието на Алпитѣ. 
А пъкъ дветѣ тераси на 30—10 и 70 80 м. се намиратъ 
на по-голѣма височина явно подъ влияние на издигането,

*) I.. de Marcii і, Idrografia cd evoluzione morfologica dei Colli Euga
nei. Atti e Mernorie della R. Accadenda di Sc. etc. in Padova, vol. 51, 1935.

2) Вж. T. Lippa ri ni, I terrazzi fluviali del I Ίίπιί 1 ia (sintesi di uno stu
dio di tutte le valli dell’Appcnnino emiliano della Trebia alla Mareccliia); 
id., Il paleolitico inferiore sui terrazzi fluviali dei torrente Tarugo presso 
Isola di Fano (Marche). И дветѣ статии сж напечатани въ сборника „RI- 
cerclie sui terrazzi fluviali e marini d’Italia’, отпечатъкъ отъ (jioriiale di 
üeologia, Bologna, 1934, vol. IX bis.

;l) IJ. Jara noff. Die altquartären Schottermassen auf der Balkanlialb- 
insel, Quartär, Bd. 1938, стр. 103—111.

4) Вж. I. Lippa rin i, I terrazzi fluviali etc., стр. 37. 
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което е станало въ сжіцото време, въ края на Тирепиена, не- 
посрѣдствено преди Вюрма, и въ Алпитѣ, при което е била 
издигната феритизираната презъ рисъ-вюрмското междулед- 
никово време чакълна риска повръхнина. Запазването на ква- 
тернерни тераси въ приапенинската часть на низината на По 
се дължи обаче и на обстоятелството, че тукъ заледяването, 
и то само вюрмеко, е било толкова слабо, че не е упражнило 
никакво влияние върху земноповръхнитѣ форми на предзем- 
ната низина. Поради това въ нея се вижда на много мѣста 
стжпаловиденъ пейзажъ, типиченъ за неподновенитѣ презъ 
Кватернера предземни низини.

По на югоизтокъ, поради активната проява на Адриати
ческо море и до день днешенъ като предземие едновременно 
и на Динаридитѣ и на Апенинитѣ, низината на По е застж- 
пена само отъ една тѣсна приапенинска стъпаловидна земя, 
която се простира отъ Римини на Адриатическо море до об- 
ластьта Таволиере, между Предапенинитѣ и Моите Гаргано, 
въ едноименния полуостровъ. Съставена изключително отъ 
неустойчиви плиопенски наслаги, тази земя е дълбоко нарѣ- 
зана отъ многобройнитѣ къси но съ голѣмъ наклонъ притоци 
на Адриатическо море, между които сж се запазили на много 
мѣста по билата следи отъ плиоценската седиментационна 
повръхнина. Поради многобройнитѣ свлачища, известнитѣ 
„frane“ ч „саіапсііе“, тукъ почти никжде не сж се запазили 
кватернерн.. тераси. Петрографскитѣ отношения сж повлияли 
по такъвъ начинъ, че сж създали релефъ доста различенъ 
отъ релефа на дотукъ разгледанитѣ предземни низини.

По на югоизтокъ издигането непосиѣдствено следъ 
Плиоцена е било нищожно, може-би таково издигане не е 
имало, порадй което плиоценскиятъ седиментационенъ ци- 
кълъ се е продължилъ и презъ Долния Плейстоценъ, когато 
плитко солено-бракично море е отложило върху неустойчивитѣ 
плиоценски седименти една дебела органогенна варовикова 
кора отъ 5 — 15 м. Когато впоследствие и тази область е 
била извадена подъ влияние на епирогеннитѣ движения jia 
сухо, и е била нарѣзана, споменатата варовикова кора, явя
ваща се като пространна седиментационна повръхнина, е за
пазила отъ унищожаване плиоцепскитѣ наслаги. Този плио- 
ценско-староплейстоценски седиментационенъ комплексъ об
разува тукъ многобройни плоски земи, сжщински „маси“, съ 
височина отъ 80 до 100 м., отъ кждето иде и името на обла- 
стьта — „Tavoliere“ Понеже въ Италия и други области се 
наричатъ съ сжщото име, прието е тази, за която е дума, да 
се нарича „Таволиера на Фоджия“, по името на главния градъ 
на областьта. Тя се намира на мѣстото на типична предземна 
снишеность, обаче доста тѣсна сама по себе си. На югоза- 
падъ отъ Таволиерата на Фоажия се издигатъ Предапенинитѣ, 
а на североизтокъ — Монте Гаргано, въ едноименния полу-
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планинска земя (най- 
1056 м.), съ заоблени форми, 
заравнености: една на около

,, съответна на 
заливало полуострова 

i че той се е явя- 
по-високитѣ части 

сармат-

островъ, „шпората“ на 
часть отъ същинското 
и ако не бѣ споменато
іо е защото тя е напълно отдѣлена отъ останалитѣ предземни 
земи и плътно причленена, следъ осушаването на Таволиерата 
на Фоджия отъ епирогеннитѣ кватернерни движения, къмъ 
Апенинския полуостровъ и специално изцѣло включена къмъ 
неговата предземна низина.

Моите Гаргано е срѣдно висока 
високъ връхь Моите Калво, - 
въ коя го се забелязватъ две 
300 м., отъ срѣдно и горноплиоценска възрасть, 
предземното плиоценско море, което е ;----
до тази височина отъ всички страни’), така 
валъ срѣдъ това море като островъ. Въ 
се намира още една заравненость, която е вѣроятно <......
ско-понтийска и която е била издигната по нѣколко разсѣдни 
откоса. II постплиоценското издигане ще да е станало от- 
къмъ изтокъ и югоизтокъ по разсѣди2), които сж дали тѣзи 
стръмни откоси на полуострова къмъ Адриатическо море, 
които го отличавать днесъ отъ цѣлата останала приадриати- 
ческа часть на Апенинския полуостровъ.

италианския „ботушъ“. Това е вече 
южно предземие на алпийския орогспъ, 
нищо за нея на съответното мѣсто,

Апенинската предземна снишеность се продължава отъ 
Таволиерата на Фоджия па югоизтокъ презъ низината на р. 
Брадано въ Гарантския заливъ. Последниятъ се проявява и до 
днссь като предземна снишеность, а презъ Плиоцена този 
заливъ се е продължавали като предземно море презъ ни
зината на Брадано до Таволиерата на Фоджия и отъ тукъ 
на севсрозападъ. I ова море е отложило седименти, които 
образувать една и до днесъ добре запазена седиментационна 
повръхнина, нарѣзана на отдѣлни равни ридове отъ р. Брадано 
и нейнитѣ, притоци. Тази повръхнина запазва дори и въ бли- 

...... - -..... а — 500 м., което 
чостплиоценско издигане въ 
съвсемъ близу до морето и 

повръхнина по- 
200, дори до 

па р. Брадано, 
и високи равни 
приежтетвието 

м.е опредѣлена

зость съ Ионийско море значителна височина 
е въ връзка съ 
съседство съ Апенинитѣ. 
въ посока къмъ Таволиерата 
казва значителенъ наклона, и 
120 м. Стжпалниятъ пейзажъ 
която се състои отъ широки 
плата между тѣхъ, се усилва 
на кватернерни тераси, отъ който тази на 30

интензивното
Едва

на Фоджия тази 
се снишава до 
на „низината“ 
низки долини 

още повече отъ

’) Вж. G eremi а d’ Erasino, II mare pliocenico nclla Puglia, Mcniorie 
geologiclic e geografiche <11 Giotto Dainelli, vol IV, I-'irenzc, 1931, стр. 23 — 36 
на отдѣлния отпечатъкъ.

2) Іова обстоятелство бѣ изтъкнато още отъ Е. G r a in z о w, Geotnnr- 
phologische Untersuchungen im Monte Gargano, Zeitschr. f. Naturwiss. B:l. 
81, 1913, стр. 97.
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като тиренска възъ основа на намиращитѣ сс въ изобилие 
Stronibiis bubonius L.1

„Низината“ на Брадано е заградена отъ североизтокъ отъ 
областьта Мурджие, часть отъ Апулия. Тази страна, дѣлъ отъ 
прецземието на Апенинитѣ, е била включена по-слабо въ 
предземното море, поради което то е било тукъ много по- 
плитко. Поради това и сфектътъ отъ неговото задържане 
на това мѣсто презъ Плиоцена е билъ съвсемъ другъ. Цѣ- 
лата области не е била залѣта, поради което тя е била под
ложена на абразионната дейность на споменатото море, обра
зувана е била плиоценска абразионна повръхнина, която имахъ 
възможность да прекося напрѣки отъ Таранто за Бари, Тя е 
изрѣзана въ много устойчиви кредни варовици. Поради това 
тази повръхнина, силно окарстена, се е запазила и до днесъ, 
макаръ че е била издигната отъ постплиоценскитѣ тектонски 
движения на около 300 м. надъ морското равнище, при единъ 
общъ наклонъ къмъ Адриатическо море, въ близость съ което 
повръхнината сс снишава на около 50 м. Тя е основниятъ 
елементъ въ морфологията на тази часть отъ Апулия. Надъ 
тази повръхнина се издигатъ само отдѣлни много плоски 
възвишения, които не нарушаватъ общия равниненъ изгледъ 
на цѣлата земя, контрастиращъ рѣзко съ стъпаловидния пей- 
зажъ на същинскитѣ предземни низини.

И къмъ югоизтокъ въ Салентинския полуостровъ (съ 
това име е известна земята между Отрантския протокъ и 
Тарантския залиь.) споменатата абразионна повръхнина се 
снишава, като се задържа срѣдно на 200 м. На много мѣста 
преминава въ плиоценска седиментационна повръхнина, обра
зувана отъ зоогененъ варов^къ. Полъ нея на 115м. се намира 
първата кватеріФрна тераса, на 70 м. — втората, на 35 м. — 
третата, на 15 м. --· четвъртата, на 6 м. — петата. Явно е, че 
самостоятелното постплиоценско издигане на Салентинския 
полуостровъ, „токътъ“ на италианския „ботушъ“, е продъл
жило и презъ Кратернера и е станало причина гіървитѣ три 
тераси да се явяватъ съ все по-голѣма височина, колкото по- 
стари съ. Тукъ съ се проявили много ясно синепирогенни 
кватернерни движения. Биасути смѣга, че между най-високата 
кватернерна тераса на 115 м. и абразионната заравненость на 
200 м. е установилъ и една заравненость па 147м.2) Не е из
ключено той да предполага за нейното съществуване само 
възъ основа на изучвания върху картитѣ, тъй като въ дейст-

0 Вж. Μ. üignoux, Les formations marines pliocènes et quaternaires 
de l’Italie du Sud et de la Sicile, Ann. de Γ Univ. Lyon, fasc. 36, Lyon, 1913, 
стр. 248 и ca.

2) Вж. R. ВЪа s u 11 i, Note morfologiclic e idrograficlic sulla Terra 
d’Otranto, Rivista geograf. ital., vol. 18, I frcnze, 1911, стр. 508. 
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вителность тя не съществува. Поне авторътъ на този очеркъ 
не можа да я намѣри никъде въ Салентинския полуостровъ.

Отъ този прегледъ на предземнитѣ низини въ обсега на 
алпийския орогенъ е явно, че въ тѣхъ релефътъ е толкова 
по-еднообразенъ, по-равниненъ, колкото по-млади съ послед- 
нитѣ негативни тектонски движения отъ една страна и кол
кото по-плитко е било предземното море отъ друга страна.

Следъ като разгледахме земноповръхнитѣ форми въ зе- 
митѣ около орогена, можемъ да минемъ вече къмъ изследване 
на земноповръхнитѣ форми въ самия орогенъ, като започнемъ 
отъ неговата^периферия и навлизаме все по-дълбоко въ срѣ- 
дата му.

в. Релефътъ въ зонатѣ съ първични структурни форми.
Първични структурни форми ще наричамъ тѣзи части 

отъ макрорелефа, които се дължатъ на прѣкото действие на 
орогеннитѣ движения върху утаечни скали, не засѣгани до 
тогава отъ нѣкакви тектонски процеси и не подлагани на 
активното действие на денудационнитѣ процеси. Въ този 
случай тѣзи движения съ орогенни, планинообразуващи, и въ 
морфоложкия смисъль на думата. Такива съ на първо мѣсто 
антиклиналнитѣ възвишения и синклиналнитѣ долини. Нѣма 
съмнение, че тѣзи форми подлежатъ на промѣна подъ дей
ствието на екзогеннитѣ процеси още по време на тѣхното обра
зуване, поради което чисто структурни форми въ действител- 
ность е абсолютно немислимо да се намѣрятъ нѣкъде. Тѣ 
винаги съ субструктурни форми, съ повече или по-малко за- 
пазенъ първоначаленъ видъ. Ето защо и по-нататъкъ, когато 
става дума за първични структурни форми, ще трѣбва да се 
разбиратъ именно такива, въ които, въпрѣки действието на 
денудационнитѣ процеси, общиятъ видъ се дължи на нагъва- 
телиитѣ движения.

Неминуемата съдба на всъко правилно актиклинално 
възвишение, подложено на действието на субаерилнитѣ дену- 
дационни процеси, е да се превърне на симетрично разполо
жени изоклинални гребени, които съ на брой толкова двойки, 
колкото съ и по-отпорнитѣ на ерозията пластове въ анти- 
клиналата. Ако единиятъ пласть е по-устойчивъ, но има и 
други сравнително устойчиви пластове, тогава отъ дветѣ 
страни на осьта на антикилиналата ще се образуватъ две 
голѣми гледащи единъ срещу други гребени съ по-малки гре
бени въ видъ на стъпала πο-тѣхъ. При това, понеже скоро· 
стьта, съ която се извършва тази трансформация, зависи не 
само отъ дължината на времето, презъ което съ действували 
субаерилнитѣ процеси, но и отъ разположението на рѣчната 
мрежа и на долния ерозионенъ базисъ и отъ петрографския 
съставъ на възвишението, то твърде често въ една едновре
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менна по генезисъ редица отъ антиклинали трансформацията 
може да напредне повече или по-малко. Поради това добре 
запазени антиклинални възвишения се срѣіцатъ винаги редомъ 
съ типични изоклинални гребени. Ето защо по-нататъкъ и 
еднитѣ и другигѣ ще бждатъ схващани съ общото име пър
вични структурни форми.

Не много дебелитѣ неритични и теригенни утайки въ 
периферията на нѣкогашната алпийска геосинклинала, отло
жени върху флексурата между геосинклиналата и ограднитѣ 
кратогени и отчасти върху съседнитѣ дѣлове на тѣзи крато- 
гени, не сж били въ състояние да подмладятъ геоложки под- 
лежащитѣ блокове, консолидирани презъ разнитѣ фази на 
варисцийския (херцинския) орогененъ цикълъ. Поради това 
тѣзи наслаги сж били подложени предимно на нормални на
гъвания, безъ много чести полегания на антиклиналитѣ и безъ 
никакви надхлъзвания. Въ това нагъване не сж взѣли участие 
основнитѣ блокове, станало е повръхно нагъване на не много 
мощни мезозойски и терциерни наслаги, плъзгащи се върху 
стабилна основа. Ето защо тектонскитѣ форми, образувани 
по периферията на нѣкогашната алпийска геосинклинала, сж 
съ правилни форми и малки размѣри. Това е улеснило до го- 
лѣма степень тѣхното запазване, защото ерозията не търпи 
високо издигнати земноповръхни форми. Запазването на тѣзи 
тектонски форми и като земноповръхни първични структурни 
форми е било улеснено и отъ други две обстоятелства :

1. Неритичниятъ варовникъ фациесъ отъ геосинклинал- 
ната периферия, който се явява най-често като гжстъ и като 
черупчестъ варови,., ъ презъ почти всички времена на мезо- 
зойската и кенозойската ера (най-типиченъ е така иаричаниятъ 
титонски и ургонски варовикъ) е една отъ най-отпорнитѣ на 
денудационнитѣ процеси скала.

2. Законътъ за напредване на орогенезитѣ къмъ пред- 
земията, заедно съ закона на Жанти за отслабване на тек
тонскитѣ движения къмъ предземията, правятъ іцото нагъва
нията да настжпятъ най-късно и въ най-отслабенъ видъ въ 
периферията на геосинклиналитѣ. А само по себе си се раз
бира, че повече или по-малко запазени първични структурни, 
т. е. субструктурни форми могатъ да се наблюдаватъ тамъ, кж- 
дето сж станали орогенни движения въ най-скорошно време, 
а това сж тѣзи части отъ предземнитѣ низини, който сж 
били включени въ най-ново време къмъ орогена.

Поради изброенитѣ три причини по правило тектон
скитѣ форми отъ периферията на алпийския орогенъ се явя
ватъ и като първични структурни форми, групирани въ 
единъ почти непрекжснатъ поясъ -- зона около алпийския 
орогенъ. Тази двойна зона, на северъ и на югъ отъ орогена, 
тѣзи зони съ първични структурни форми очертаватъ много 
добре нѣкогашнитѣ размѣри на алпийската геосинклинала, 
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респективно мѣстата, заемани отъ младотерциернитѣ пред- 
земни морета следъ превръщането на геосинклиналата въ 
орогенъ презъ Кредата и Стария Терциеръ.

Всички тѣзи зависимости ще станатъ по-ясни следъ 
като направимъ бѣгълъ погледъ на земитѣ съ първични струк
турни форми въ обсега на Срѣдиземноморието и съседнитѣ 
му земи.

Предбетскитѣ вериги. — Отбелязано бѣ, когато раз
глеждахме морфологията на Андалузия, че най-външнитѣ (т. е. 
пай-севернитѣ) антиклинали на Бетскитѣ Кордилери сж се 
образували по време на последнитѣ орогенни движения, ста
нали презъ роданската фаза. При тѣзи нагъвания сж били 
засѣгнати предимно горски и кредни варовици и терциерни 
моласни материали. Поради това всички антиклинали и всички 
синклинали между тѣхъ сж се запазили и до день днешенъ 
като антиклинални възвишения (въ нѣкои случаи раздвоени 
на симетрични изоклинални гребени), респективно като син- 
клинални котловини. Отъ антиклиналнитѣ възвишения особено 
типични сж: Сиера де Аской, която се продължава на из
токъ отъЕлъ-Карче и отъ Сиера де Салинаръ1) (между Али- 
канте и Пекла, градъ въ сжщата область); друга редица се 
простира отъ Сантиаго де ла Еспада до Хелинъ; на югъ (се
верно отъ Алмерия) сж разположени Сиерасъ де ласъ Ес- 
танциасъ, Сиерасъ де лосъ Филабресъ, Сиера де Караской, 
Сиера де Талахонъ и др.2). Въ всички тѣзи антиклинални въз
вишения моласата е отнесена почти напълно, и на повръхно- 
стьта излиза субструктурната повръхнина на креднитѣ варо
вици, почти напълно запазени и придаващи на тѣзи планини 
твърде импозантенъ видъ, въпрѣки малката имъ височина. 
Липсата на мезорелефъ по тѣзи планини контрастира много 
рѣзко съ дълбоко нарѣзана моласа, запазена въ сипклинал- 
нитѣ долини, който сж, поради това, не много подходящи за 
култивиране и извънредно мжчнодостжини.

Сиера де Малорка. — Въ сжщотс време, когато е ста
нало образуването на предбетскитѣ вериги, на островъ Ма
лорка сж се случили по-интензивни тектонски движения, ко
ито сж докарали въ северозападната планиниста часть на 
острова образуването на многобройни надхлъзвания съ слаби 
размѣри, който не сж били въ състояние да дадатъ първични 
структурни форми, но затова пъкъ сж позволили измолелир- 
ването на многобройни успоредни изоклинални гребени, пред
ставящи въ повечето случаи челата на покривнитѣ плочи.

') Вж. P. Fallot, Sur la j;éoloyic des confins des provinces de Mur
cie et d’Alicante, C.—r. Ac. Sc. Paris, t. 194,4 janv. 1932, стр, 114—115.

2) Вж. P. Fallot, Etat de nos connaissances . . ., стр. 300—391.
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Тѣзи изоклинални гребени вкупомъ образуватъ именно така 
наречената Сиера де Малорка1).

Предпиренеитѣ. Отъ южната страна на Гіиренеитѣ 
по време на щирийската и особено по време на роданската 
орогенеза сж били образувани нѣколко правилни антиклинали, 
които се явяватъ днесъ като антиклинални възвишения, про- 
ломени напрѣки отъ антецедентнитѣ долини на рѣкитѣ,които 
се стичатъ отъ Гіиренеитѣ къмъ р. Ербо въ Арагонската ни
зина. Отъ тѣзи планини особено типични стк Елъ Монсечъ 
(1675 м.) Сиера де Алментара (409 м.) и др.2), По къмъ Ни- 
ренеитѣ, въ мѣста, кждето тектонскитѣ движения сж не само 
по-стари, но сж били и по-активни, тѣ сж създали полегнали 
на югъ антиклинали и люспи, измоделирани по настояіцемъ въ 
видъ на многобройни успоредни, гледащи къмъ низината изокли
нални гребени3), наричани отъ мѣстното населеное „cuesta". 
Тъкмо това име „куеста" се употрѣбява въ испанската и фран- 
цуската географска литература изобщо за означаване на пла- 
стовитѣ стжпала и изоклиналнитѣ гребени, които сж форми 
твърде сродни по генезисъ и показватъ не толкова квалита- 
тивни, колкото кваіпитативни разлики. Вь областьта, за която 
е дума, особено типични сж куеститѣ Кастийо Майоръ, Се- 
странесъ, Пеня Монтаньоза, Турбонъ и др.4). И тѣ сж проло- 
мепи отъ долинитѣ на споменатитѣ пиренейски рѣки, които 
въ това отношение приличатъ извънредно много на старопла- 
нинскитѣ рѣки, които се втичатъ въ Дунавъ.

Малкитѣ Пиренеи. гжщата морфоложка зона заобикаля 
отъ западъ ІІиренеитѣ и се лгява и на северъ отъ тази пла
нина въ видъ на многобройни успоредни на главното било 
ридове, известни съ общото име „Малки Пиренеи“. Тѣ се 
явяватъ като антиклинални възвишения, образувани по време 
роданската орогенна фаза, на две мѣста: въ северното под-

') Върху тектониката на Ма лорка вж. J. S. 11 о 11 i s t е r, Die Stel
lung der Balearen im variscischcn und alpinen Orogen, Abb. Cns. Wiss. Göttin
gen, Matli.-phys. Kl., Ill Folge. H. 10. Berlin, 1931. За морфологията na Ма
лорка се нампратъ интересни данни у А. Winkler, Morphologisch-geolo
gische Beobachtungen auf Mallorca, Zeitschr. f. Geomorphol., Bd. II, 1926/27, 
стр. 171 — 183.

2) Вж. A. Born, Das F.brobecken. Neues J.dirb. f. Mineralogie usw. 
Beil—Bd 32, 19,8, стр. 610 — 727.

3) Вж. ü. Selz er, Geologie der siidpyreräisclien Sierren in Oberara
gonien. Neues Jalirb. f. Mineralogie usw. B il.-Bd. 71, Abt. B, 1933, стр. 
370 —106; I’. Misch, Der Bau der mittleren Südpyrenäen. Beiträge zur Geo
logie der westlichen Mediterrangebiete, nr. 12, 1934.

*) Вж !.. G a r c i a — Sain z, Note sur la Morphologie du versant sud des 
Pyrénées centrales. C.-r. Congr. Intern, Gcogr. Amsterdam, 1938, t, II, стр. 413.

25 Историко-фил. ГОДИШНИКЪ — <3
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ножие на Западнитѣ Пиренеи (по срѣдното тѣчение на рѣ
китѣ Аспъ и Осо на югъ отъ градъ Олоронъ) и на северъ 
отъ Източнитѣ Пиренеи (между рѣкитѣ Гарона и Одъ, на 
югъ отъ Тулуза и Каркасонъ) И тукъ, както въ Прсдбетскитѣ 
вериги, неустойчивата терциерна моласа е била бързо отне
сена, и на бѣлъ свѣтъ сж излѣзли креднитѣ варовити ядки 
на антиклиналитѣ, преломени на много мѣста отъ антеце- 
дентнитѣ долини на притоцитѣ на Гарона и Одъ1). Какъвъ 
контрастъ между острия релефъ на тѣзи низки предплапини и 
благия релефъ на високитѣ Пиренеи!2).

Французкитѣ Предалпи. — Низината на Рона прекжева 
на изтокъ редицитѣ на първичнитѣ структурни форми на 
северъ отъ Пиренеитѣ. Тѣ се явяватъ отново на изтокъ отъ 
тази низина, като образуватъ веригитѣ на французкитѣ Пред
алпи. И въ тѣхъ последното нагъване, на което се дължатъ 
всички едри тектонски единици, е станало, както въ Малкитѣ 
Пиренеи, по време на роданската орогенна фаза. Въ фраппуз- 
китѣ Предалпи, обаче, заедно съ нагъването е настжпило п ин
тензивно общо издигане, освснътова на много мѣста, напримѣръ 
въ Грандъ Шартрьозъ, сж станали и многобройни надхлъзвания 
въ западна посока, поради което истински антиклинални въз
вишения и сипклинални долини сж се запазили доста нарѣдко. 
На мѣстата, кждето сж се образували правилни антиклинали 
и синклинали, както е случаятъ въ планината Веркоръ на 
югъ отъ Греноблъ, високо издигнатитѣ синклинали вмѣсто да 
представятъ долини сж били превърнати въ сипклинални възви
шения съ типична за последпитѣ форма на трапецъ, образу- 
ванъ е билъ инверсенъ спрямо тектониката релефъ3). А въ 
областьта на надхлъзванията сж били измоделирани много-

’) Вж. R. Blanchard, La Morphologie <lcs Pyrénées françaises, Ann 
de Géographie, 191 I, стр. 312.

2) Ocnor.no nni pl inna трѣбва да ce смѣта работата па L. G о го η 
(L’évolution du reseau hydrographique et du relief dans les Pelites Pyrénées, 
Rev. Geograph, alpine, vol. 15, 1927), който свързва пзокліиіалііптѣ гребени н.і 
Малкитѣ Пиренеи въ едно .миоценско пиво“, което този авторъ се опитва 
да паралелпзира съ миопенски заравпености отъ ВисокитІ. Пиренеи. Въ 
този случай учението за морфоложкпгѣ зони е могло да бжде приложено 
съ усііѣхъ за отклоняване на едно изследване отъ сънсемъ погрѣпіния 
ижть, по който е било подето. Непростима грѣіпка е да се взпматъ за 
остатъкъ отъ старъ релефъ гребенитѣ на антиклинални и изоклиналнп 
възвишения, които продължаватъ да се рл.звиватъ активно и до день дне- 
шепъ. Учението за морфо.іожкнтѣ зони ни казва, че е недопустимо да се 
търечтъ въ зоната съ първични структурни форми стари денудационни 
форми.

’) Вж. Д. Ярановь. Инверсниятъ спрямо тектониката релефъ, 
София, 19.34, стр. .53—59.

Ocnor.no


Срѣдиземноморскитѣ земи 47

бройни изоклинални гребени, обърнати къмъ западъ. Тѣ се 
дължатъ главно на устойчивитѣ на ерозията ургонски варо
вици, най-важната за морфологията на Предалпитѣ около 
Греноболъ формация. Както навсѣкжде другаде и тукъ суб- 
структурнитѣ форми, за които е дума, се пресичатъ напрѣки 
отъ антецедентнитѣ проломи на алпийскитѣ рѣки които се 
втичатъ въ Рона.1)·

ІОра. — Отъ тектонска гледна точка Французка и Швей
царска Юра не сж нищо друго освенъ северно продължение 
на Французкитѣ Прсдалпи, въ което тектонскитѣ движения 
сж се проявили за последенъ пжть по сжіцото време — ро- 
данската орогенна фаза, но въ което северно продължение 
тѣзи движения не сж били тъй интензивни и не е имало тъй 
силно общо издигане, поради което тукъ сж се образували 
типични първични структурни форми въ видъ на антиклинални 
възвишения и синклинални долини. Повечето отъ тѣзи анти
клинални възвишения носятъ по билата си пространни зарав- 
нености, които каратъ мнозина да мислятъ, че гънкитѣ на 
Юра сж били образувани единъ пжть, следъ това сж били 
заравнени и следъ това нагъването се е повторило още единъ 
пжть. Въ сжщпость, както имахъ случай да посоча въ една 
специална своя работа2), това сж карстови заравнености, които 
могатъ да се образуватъ въ нечистъ варовикъ и високо надъ 
долния ерозионенъ базисъ, поради което е излишно да се 
смѣта, че Юра е била подложена на „пенепленизиране“ презъ 
Плиоцена. Повечето отъ веригитѣ на тази планина представятъ 
типични антиклинални възвишения, само въ рѣдки случаи 
раздвоени на симетрично разположени изоклинални гребени. 
Къмъ този новосъздаден! релефъ старата рѣчна мрежа се е 
пригодила, като рѣкитѣ < к се отдръпнали отъ оситѣ на 
антиклиналитѣ и сж се свлѣкли въ синклиналитѣ, поради 
което сж добили зигзаговиденъ ходъ, типиченъ за всички рѣки 
въ разглежданата морфоложка зона.

На североизтокъ Швейцарска Юра изклинва постепенно, 
и Алпитѣ съ тѣхнитѣ многобройни надхлъзнати много преди 
Плиоцена покривни плочи идватъ въ прѣкъ допиръ съ Бавар
ската низина. Сжщото е и въ Карпатитѣ. И трѣбва да оти- 
демъ чакъ въ Балкански полуостровъ за да намѣримъ отново 
типично продължение на разглежданата морфоложка зона въ 
Предбалкана. На друго мѣсто имахъ възможность да изтъкна

’) Вж. J. Blache, Les Massifs de la Cirande Chartreuse et du Vercors, 
t. I, Grenoble. 1931.

2)Вж D. .lara no fi, Zur Morphologie des Schweizer Jura, Zeitschr. f. Geo- 
morphol. Bd. 9, 1935, 136—142. Този възглсдъ бѣ възприетъ и отъ F. Ma
cha t s click въ неговата синтеза върху релефа на земята; Das Relief der 
Erde, Berlin, 1938, стр. 114.
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неговото голѣмо подобие съ Швейцарска Юра '). Ето защо 
тукъ нѣма да се спирамъ па него, още повече, че той спада 
изцѣло извънъ обсега на Срѣдиземноморскиіѣ земи. Ето защо 
ще продължимъ направо още по на изтокъ, и то въ Мала- 
Азия, кждето, това се приема днесъ отъ всички, се продъл
жава ссверниятъ клонъ на Алпийския орогенъ. Тукъ въ много 
скорошно време значителна часть отъ орогена е била увле
чена въ новообразуваната се черноморска геосинклинала, при 
което сж били засѣгнати тъкмо най-външнитѣ, наскоро нагъ
нати и причленени къмъ орогена дѣлове, въ които можемъ 
да очакваме първични структурни форми. Ето защо такива 
сж сс запазили само въ наи северната часть на Анадола, до 
самия брѣгъ на Черно море, въ.видъ на много тѣсна и кжса 
ивица, между пристанитѣ Теке-Ионю и Кйдросъ, които се на- 
миратъ между пристанищнитѣ градове Амасра и Инеболу. 
На това мѣсто се издига възвишението Саринджъ-тепе, което 
представя много правилно антиклиналпо възвишение, запа
зено поради устойчивата на ерозията неокомска варовикова 
обвивка. Рѣката Капу-су, която събира водигѣ на северния 
склонъ на Ала-чамъ-дагъ (намира се на югъ отъ споменатото 
тепе), тече първоначално въ синклиналата между тази пла
нина и Саринджъ-тепе въ западна посока, следъ което съ 
една внезапна чупка се отправя на северъ, пробива спомена
тото тепе, като образува въ него една величествена клюза, 
следь което се влива направо въ морето. II тукъ, на такова 
малко пространство, рѣчната мрежа проявява характернитѣ 
за разглежданата зона белези* 2).

') Вж. Д. Я р а и о в ъ, Ипвсрсииятъ спрямо тектониката релефъ, стр 
83-84.

2) За всичко това може да сс заключава отъ геоложката скица и про
фили къмъ работата на С. I. е bi η g, Das Gebiet von Kapil Su und Djidde 
am Schwarzen Meer, въ II. 13 на „Die Kriegsschauplätze 1914—1918 geol. 
dargestellt“, Berlin, 1925, стр. 97—103.

3) Вж. единъ много хубава, геоложки и същевременно морфоложки 
іірофплъ на този ридъ у .1. Bou rcart, La ride prérifaine d'El Kansern, 
Bull. Soc. Geol. Er., 1932. стр. 221-236.

Следъ този прегледъ на гіървичнитѣ структурни форми 
въ северния клонъ на алпийския орогенъ време е да се пре- 
хвърлимъ въ южния клонъ на орогена и въ атласката система 
за да намѣримъ отново подобни едри земноповръхни форми.

Предрифскитѣ вериги. Между „Коридора на Таза“ и 
планината Рифъ се намиратъ така нареченитѣ Предрифски 
вериги, съ обща форма на джга, изпъкнала къмъ югозападъ. 
Гова сж типични антиклинални възвишения, отъ които ридътъ 
Елъ Кансера може да бжде взетъ като образецъ3). Всички 
тѣ сж били образувани като антиклинални възвишения между 
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Бурдигалиена и Хелветиена, по време на старощирийската 
орогенна фаза. Явно е, че тѣ сж, като земноповръхни форми, 
много по-стари отъ всички до сега разгледани първични 
структурни форми. Ако въпрѣки това тѣ сж могли да се за- 
пазятъ, то е само поради устойчивитѣ на ерозията горски 
варовици, които ги образг“ атъ. Антиклиналата на Мулай 
Идризъ е била, обаче, разложена на нѣколко двойки изокли- 
нални гребени. Все поради сжщата старость рѣкитѣ сж могли 
да разширятъ синклиналнитѣ долини и да образуватъ въ тѣхъ 
пространни плиоценски заравнености, отчасти седимснта- 
ционни, отчасти денудационни и дълбоко врѣзани въ пър- 
вичнитѣ структурни форми, на около 200 м. надъ съвре- 
меннитѣ рѣчни долини. Въ тѣзи повръхнини въ обсега 
на разглежданата морфоложка зона рѣкитѣ сж образу
вали, споредъ Дрешъ, тераси на 3—4, 8—10, 15, 30, 60 и 
100 м.'). Явно е, че това сж тераси, образувани въ връзка 
съ епирогенпото издигане на алпийския орогенъ презъ Ква- 
тернера. Тѣ, заедно съ споменатата плиоценска заравненость, 
сж създали единъ стжпаленъ пейзажъ, твърде необичаенъ за 
морфоложката зона съ първични структурни форми. Относи
телната старость на формообразуващигѣ тектонски движения 
въ тази область е единствената причина за вмъкването и на 
чужди, чисто ерозионни елементи въ пейзажа.

Много ясно изразени въ релефа първични структурни 
форми се наблгодаватъ и отъ дветѣ страни на срѣдното течение 
на голѣмата източномароканска рѣка Мулуя, па югъ отъ 
предземната низина на Герсифъ2). Въ южна посока тѣ се 
сливатъ съ първичнитѣ структурни форми, главно аптикли- 
нални възвишения и изоклинални гребени, които се намиратъ 
отъ южната страна на атласкитѣ планини.

Сахарски Атласъ и ридоветѣ при Гафса. — Докато въ 
Западно Мароко Високиятъ Атласъ, който ще ни занимава 
по-нататькъ по-специално, опира непосрѣдствено до предзем
ната низина на Сусъ, на изтокъ Срѣдниятъ и особено Ал- 
жирскиятъ Атласъ сж отдѣлени отъ предземната низина отъ 
необозрими редици отъ продълговати усамотени възвишения 
съ 3103— ИСИ посока, еднообразни по форма и по височина, 
пусти и неприветливи, известни съ общото име Сахарски Ат
ласъ. Релефътъ на тази часть отъ Атласъ стана много добре 
известенъ на учения свѣтъ отъ прекрасния атласъ на раз
лични земноповръхни форми приложенъ къмъ Топологията на

') J. Dresch, Ess.il stir I’évolution du relief dans la région prérifaine. 
Paris. 1933, стр. 122.

2) Много хубави аероп.іании снимки и блокдиаграми отъ такива форми 
въ Мароко ни дава .1. Blaclic, Quelques aspects dens montages maro
caines. Revue de Créogr. alpine, t. 8, 1920.
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Берто ’). Само отъ него може да се разбере, че тази часть 
отъ планинската система, известна съ общото име Атласъ, 
се състои отъ първични структурни форми, запазени много 
добре безъ съмнение поради сухия климатъ на областьта. А 
следъ геоложкитѣ данни, които дължимъ на французкия гео- 
логъ Фламанъ2), това предположение стана напълно прием
ливо. По време на младотерциернитѣ орогенни движения най- 
близката до Атласъ часть отъ южната му предземна низина 
е била нагъната равномѣрно и превърната въ многобройни 
антиклинални възвишения. Въ най-западната часть на Атласъ 
това нагжване се е продължило и презъ Кватернера, като по 
време на посттиренската орогенеза тиренскитѣ наслаги на 
предземната низина около града Гафса (съдържащи ашолски 
орждия 1) сж били превърнати на плоски хълмове, предста
вящи отъ себе си нормални напълно запазени антиклинали :1). 
Бавното действие на ерозионнитѣ процеси на това мѣсто 
поради сухия климатъ и скорошното образуване на тѣзи 
форми сж безсъмнение дветѣ най-важни причини за тѣхното 
пълно запазване.

Ако отъ Атласъ продължимъ да изследваме въ източна 
посока морфологията на земитѣ между високитѣ планини отъ 
алпийския орогенъ и предземнитѣ низини, ще трѣбва да се 
отзбвемъ въ Апенинския полуостровъ, кждето сжіцинскитѣ Апе- 
нини опиратъ до предземната низина и не оставятъ мѣсто за 
зоната съ първични структурни форми. Трѣбва да заобико- 
лимъ цѣлата низина на По, за да намѣримъ въ нейната севе
роизточна часть първата следа отъ тази зона, която на из
токъ заема цѣла Далмация и Приморска Албания.

Илъ Монтело. — При изхода на рѣка ГІияве отъ Алпитѣ 
въ низината на рѣка По се намира ридътъ Илъ Монтело, 
т. е. „Планинката“, наричанъ още и „Colle del Montello“, т. е. 
„Хълмътъ на плининката“, име, което този ридъ носи съ 
пълно право, защото най-високата му точка достига едва 368 
м., само 308 м. надъ околната равнина, височина нищожна въ 
сравнение съ височината на Алпитѣ, които се намиратъ непо- 
срѣдствено на северъ отъ тази „планинка“. Сама по себе си 
това е форма твърде незначителна, елипсовидна, съ ограни
чена дължина (29 клм.) и ширина (само 6 клм.), съ посока, 
успоредна на съседнитѣ алпийски дѣлове, много плоска, по
крита съ шубраци, напълно безводна и много слабо населена. 
Ако се вгледаме, обаче, въ положението на тази незначителна 
сама по себе си форма спрямо околнитѣ земи ние ще забе- 
лежимъ не безъ очудване, че тя се изпрѣчва въ низината на

*) Bertha ut, Topologie. Etude du terrain. Paris, 1909.
’) Fla in and, нит. съч., passim.
3) Вж. R. V a u f r е у/цит. статия. 
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рѣка По точно предъ изхода на рѣка Пияве въ тази низина. 
При това много ясно може да се види на всѣка карта съ 
мѣрка надъ 1:500,000, че рѣката е била отклонена на изтокъ 
на кжсо разстояние оіъ прѣчката, която е срѣщнала, следъ 
това пробива хълма, като го раздѣля на две части. Той се 
състои впрочемъ отъ три части, тъй като на западъ единъ 
пресъхналъ днесъ ржкавъ на сжщата рѣка е образувалъ другъ 
проломъ, който отдѣля отъ хълма неговата западна часть.

Ако се вгледаме въ която и да е топографска карта ще 
видимъ, че рѣка Пияве е могла спокойно да продължи своя 
пжегь къмъ Адриатическо море, ако се бѣше отклонила само 
на 4 клм. въ западна посока. Защо тя не е сторила това? 
Безъ съмнение заіцото е била заварена на днешното й мѣсто 
отъ новопоявилата се височина, въ която с . се задълбали, 
следъ известно пригаждане, и двата ржкава на рѣката. Въ 
случая имаме антецедентни проломи и нагаждане, две нѣіца, 
които сж тъй типични за зоната съ първични структурни 
форми. И наистина Илъ Монтело е една много типична на
пълно запазена първична структурна форма, една правилна 
антиклинала, която може да се изучи благодарение на споме- 
натитѣ два пролома. Тази антиклинала се състои отъ сж- 
щитѣ наслаги, отъ които се състои и рискиятъ наносенъ кж- 
желъ на Пияве: варовити рѣчни чакъли. Явно е, че следъ като 
презъ Риса рѣката е натрупала своя наносенъ кжжелъ, него- 
витѣ наслаги сж били обхванати отъ предвюрмекитѣ орогенни 
движения, които сж създали 1 Ілъ Монтело, въ което два отъ 
най-голѣмитѣ ржкави на Пияве върху нейния наносенъ кж
желъ сж се задълбали съ антецедентни проломи. Поради об
стоятелството, че цЕлата форма се състои отъ водопропуск- 
ливия ва^овиковъ конгломерагь, тя е могла да се запази не
покътната и до день днешенъ. Всичката дъждовна вода, която 
пада върху този ридъ, се попива въ многобройнитѣ карстови 
валози ’) и се явява отново въ периферията въ видъ на кар
стови извори, които очертаватъ точно рида.

Далматинскитѣ острови и канали. — По на изтокъ 
сжщата морфоложка зона се проявява по брѣга на Далмация, 
кждето, обаче, геоложкитѣ отношения не сж тъй ясни, поради 
което въпросътъ за произхода на далматинскитѣ острови и 
протоцитѣ между тѣхъ (така наричанитѣ „канали“) се раз
исква и до днесъ. Преобладаващото мнение е, че въ случая 
имаме работа съ измоделиранъ отъ ерозионнитѣ процеси 
релефъ, който следъ това с билъ потопенъ подъ морското

') Вж. A. R. Toniolo, Il Colle del Montello. Memorie Cïeografichc 
vol. 3, Firenze, 1907.
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равните по време на една обща морска трансгресия *)  Мно- 
гобройнитѣ привърженици на тази теория привеждатъ доста 
убедителни доказателства за съществуване на следледникова, 
дори съвременна, въ историческо време станала трансгресия, 
която тѣ смѣтатъ, че е обща. Не би било излишно да изброимъ 
нѣкои отъ тѣзи доказателства :

1. Археоложки доказателства. — Остатъцитѣ 
отъ римскитѣ градове Gisa и Argiruntiiin и стенитѣ на дво
реца на Agesilaus Anazarbeus на североизточния брѣгъ на 
далматинския островъ Млетъ, както и много други римски 
старини, се намиратъ днесъ подъ морското равнище.

2. Зооложки доказателства. — Споредъ Ной- 
майръ днешната сухоземна охлювча фауна на Монте Гаргано 
притежава далматински характеръ и се отличава отъ сухо
земната охлювна фауна на Апспинитѣ.

3. Палеонтоложки доказателства. — По дал- 
матинскитѣ острови се намиратъ на много мѣста костни 
брекчи, въ които сж застъпени почти всички плейстоценски 
и холоценски млѣкопитаюіци и влечуги на Балкански полу
островъ, между тѣхъ особено преобладаватъ видове отъ рода 
Equidae и Cervidae, намѣренъ е обаче и единъ Rhinoceros 
Merckii, а на островъ Корчула се намиратъ освенъ това въ 
голѣмо изобилие и останки отъ Canis aureus, чакалъ.

4. Геоложки доказателства. — По далматинското 
крайбрѣжие се намиратъ подъ морското равнище торфища, 
които сж могли да се образуватъ само надъ морското рав
нище; рѣчно-ледниковитѣ наслаги на Неретва се намиратъ 
подъ съвременитѣ морски наслаги въ делтата на тази рѣка.

5. Морфоложки доказателства. — Много еро- 
зионни долини въ Истрия и Далмация се продължаватъ и 
подъ морското равнище.

6. Палео географ ски доказателства. — Понеже 
навредъ по свѣта била настъпила обща следледникова флан- 
дърска трансгресия, тя непременно ще да е засѣгнала и 
Адриатическитѣ земи.

Срещу всички тѣзи шесть най-сериозни групи отъ аргу
менти бѣха повдигнати твърде много възражения отъ авто- 
ритѣ, койго отхвърлятъ по начало възможностьта да е ста
нало заливане на която и да е приадриатическа земя презъ

’) Вж. А. Grund, Die Entstehung und Geschichte des Adriatischen 
Meeres, Geographischer Jahresbericht aus Österreich, VI Jahrg. Wien, 1907 
стр. 1—14. B. 2. Milo je Vic, I.ittoral et îles dinariques, Mémoires de la 
Soc. de Géogr. Beograd, vol. 2, 1933, стр. 21—92.
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Кватернера. Особено много възражения бѣха повдигнати отъ 
италианския геологъ Карло де Стефани1). Археоложкитѣ до
казателства се опитватъ да ги обезсилятъ, като изтъкватъ, 
че „потъналитѣ“ подъ морското равнище римски постройки 
сж били построени подъ морското равнище и представяли 
или рибарници или бани ; споменатото зооложко доказателство 
се оспорва, като се изтъква, че въ сжщность не сжществува 
никаква разлика между сухоземната охлювна фауна на Мои
те Гаргано и Апепинитѣ; палеонголожкитѣ доказателства се 
оспорватъ, като се изтъква, че млѣкопитающитѣ могли да 
плуватъ ; торфищата могли да се намѣрятъ подъ морското 
равнище не само поради заливане отъ морето, но и поради 
сбиване на алувиалнитѣ наслаги, върху които сж образувани ; 
рѣчно-ледниковитѣ наслаги могатъ да се отложатъ и подъ 
морското равнище; сжществуването на нѣкаква обща флан- 
дърска трансгресия не може да се смѣта за доказано.

Гіовечето отъ тѣзи възражения сж приемливи, обаче из
ключено е всички римски старини, които се намиратъ днесъ 
подъ морското равнище, да могатъ да се обявятъ за „рибар
ници“ и „бани“, когато между тѣхъ има и владетелски па
лати; никакви възражения не могатъ да се повдигнатъ и 
срщу морфоложкитѣ доказателства. Поради това трѣбва да 
се приеме като несъмнень ф.іктъ обстоятелството, че на 
много мѣста по далматинското поморие морето е залѣло 
часть отъ сушата въ историческо време.

Противницитѣ на възгледа, че е настжпило общо зали
ване, изтъкватъ отъ своя страна нѣкои много сериозни до
казателства за туй, че е настжпило оттегляне на морето въ 
историческо време. На островитѣ Уние, Сансеіо и Канидоле 
и на ГІунта Мерлера, въ Южна Истрия, се намиратъ до 98 
м. падъ морското равнище ясно наслоени пѣсъци, които съ- 
държатъ фораминифери и молюски, които живѣятъ и днесъ 
въ Адриатическо море. Лоренцъ се изказалъ още на 1859 г. 
въ смисълъ, че тѣзи пѣсъци C/Ж морски наслаги; но тъй като 
това твърдение противоречи на възгледитѣ на тѣзи, който 
приематъ, че въ историческо време е станало само едно 
общо заливане, Буковски и Грундъ2) приеха, че това ще да 
сж еолични наслаги, образувани като дюни и льосъ, за които 
материалъгъ е билъ взиманъ отъ северното Адриатическо 
море, когато то било сухо, когато неговото ниво било 90—100 м. 
по-низко отъ съвременното. А пъкъ Хилберъ и Кребсъ3), 
като виждатъ, колко несъстоятелно е това твърдение (въпро-

') С. D е Stéfani, I due versanti dcll’Adriatico, Atti dell’VHI Con
gresso Gcografico Ital., vol II, стр. 7G—106.

2) A. Grund, цпт. статия, стр. 10.
;!) N. Krebs, Istrien, eine Iandenskundliclie Studie. Geographische Abii. 

Bd. 7, II. 1, 1910.
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снитѣ наслаги нѣматъ характеръ на еолиЧни образувания!) и 
като желаятъ отъ друга страна да се омаловажи значението 
на тѣзи наслаги противъ теорията за едно общо заливане на 
далматинскитѣ и истрийски брѣгове, предлагатъ едно още по- 
невѣроятно разреіііение на въпроса: тѣзи наслаги били на
трупани при днешното положение на морското ниво по време 
на силни морски бури. Това обяснение можеше все пакъ 
да се приеме, ако тѣзи наслаги не се намираха на височина 
до 98 м. (никжде и въ много по-бурни морета не е наблю
давано трупане на подобни наслаги на височина надъ 10 м.І), 
често пжти въ заливи, кждето подобни бури сж невъзможни. 
При това тѣзи наслаги се намиратъ на мѣста доста навжтре 
въ сушата. Въ случая трѣбва да се съгласимъ съ де Сте
фани, че това сж холоценски морски наслаги, издигнати въ 
историческо време надъ морската повръхнина. Подобни на
слаги бѣха намѣрени и въ южнодалматинскитѣ острови. Бу- 
ковски е намѣрилъ на островитѣ Лопудъ и Колочепъ пѣсъчни 
наноси, дебели до 20 м, опредѣлени отъ него като плейсто- 
ценски. Буркаръ намѣри на полуостровчето Лападъ при Ду- 
бровникъ и на островъ Локрумъ на 31 м. надъ морското рав
нище пѣсъци, който съдържатъ Murex truncatus L., Ostrea 
edulis L., Arca noe L., Cardium. edule L., var. Lamarcki Rov., 
Spondilus goederopus L., все видове, които живѣятъ и днесъ 
въ Адриатическо море. Всички тѣзи обстоятелства показватъ 
съ абсолютна положителность, че поне на мѣста по брѣга 
на Истрия и далматинското Поморие сж станали издигания. 
Има, следователно, положителни сведения и за заливания по 
това приморие, и за издигане, все въ историческо време. 
Дали тѣзи данни си противоречатъ?

До скоро, докато не бѣха станали известни въ науката 
така наричанитѣ „ембрионални“, сега започващи нагъвания, 
изучени за първи пжть отъ Моленграафъ и Бруверъ въ Хо
ландска Индия, мжчно можеха да се помирятъ тѣзи на пръвъ 
погледъ противоречиви свидетелства, защото се смѣташе, че 
въ днешно, въ историческо време могатъ да ставатъ потъ- 
вания или издигания en bloc, но не и нагъвания. Днесъ, обаче, 
можемъ да дадемъ спокойно, въ пълно съгласие съ фран- 
цузкия геологъ и морфологъ Буркаръ’), следното обяснение 
на ч«ктитѣ, които се наблюдаватъ по североизточния брѣгъ 
на Адриатическо море: презъ Плиоцена и цѣлия Плейстоценъ 
на мѣстото на релефа, който е билъ създаденъ по време 
на предплиоценскитѣ тектонски движения, се е образувала 
пространна денудационна флувиатилна и абразионна повръх
нина, която е била засипана на мѣста отъ плейстоценски 
морски наслаги. Тази повръхнина, подъ влияние на съвремен-

]) J. Bour cart, Nouvelles observations sur la structure des Dinari- 
des adrlatiques, C.-r. XIV Congrès géol. Intern. Madrid, 1926. 
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нитѣ орогенни движения, е била нагъната, при което сж се 
образували антиклинали, представящи продълговати успо
редни на брѣга острови и полуострови, и синклинали, пред
ставящи „каналитѣ“, протоцитѣ между островитѣ и полуо- 
стровитѣ. Почти всички острови и полуострови показватъ 
въ профилъ много ясно нагъната повръхнина, като на полуо- 
стровъ Стонъ личи много добре една денивелирана въ видъ 
на джга морска тераса.

Островитѣ и полуостровитѣ на Далмация представятъ 
току що родили се отъ плиткитѣ води на Адриатическо море 
първични структурни форми. Предъ тѣхъ това море представя 
типична предземна снишеность, която е станала причина да 
бжде залѣто долното течение на рѣка По, събитие, за което 
бѣше дума по-рано.

На югоизтокъ отъ южнодалматинското градче Цавтатъ 
брѣгътъ на Адриатическо море не се придружава отъ ни
какви острови, а е разчлененъ само отъ нѣколко залива, 
единъ отъ които е вдаденъ дълбоко въ сушата: прочутиятъ 
фьордовиденъ Которски заливъ. Тукъ успореднитѣ на брѣга 
острови се замѣстватъ отъ успоредни на брѣга планински 
вериги, които достигатъ чакъ до залива на Дринъ и отъ 
които най-забележителни сж тѣзи, които се намиратъ около 
Которския заливъ и между Шкодренското езеро и морето. И 
езерото и дветѣ главни части на залива сж успоредни на 
брѣга и представятъ три синклинали, намѣрили се при своето 
неотдавнашно образуване подъ морското равнище и поради 
това залѣти отъ морето. При това, поради наличностьта на 
напрѣчни потъвания, характерни за всички мѣста, кждето 
ставатъ нагъвания, дветѣ синклинали на Которския заливъ 
сж били съединени помежду си и свързани и съ морето, по
ради kc''to се е получилъ този чуденъ видъ на залива, който 
озадачава всъ.шго, който го види. На югъ отъ Шкодренското 
езеро всички височини представятъ много правилни антикли- 
нални възвишения, напримѣръ Румия, Мали Крепъсъ, Мали 
Барбулушитъ, Мали Какаричитъ, Мали Ренчитъ.

Приморска Албания. — Въ Северна и Срѣдна Албания 
брѣгътъ на Адриатическо море има твърде страненъ видъ. 
До морето, брѣгътъ на което има тукъ северъ-южна посока, 
достигатъ нѣколко низки рида съ северозападъ-югоисточна, 
т. е. далматинска посока, която на югъ става постепенно 
северъ-южна. Тѣзи ридове завършватъ въ видъ на вда
дени въ морето носове, свързани помежду си съ пѣсъчни коси, 
които одѣлятъ отъ морето лагуни и по навжтре блата и бла
тисти низини съ неопредѣлена хидрография. Така напримѣръ 
голѣмото езеро-блато Кнета и Търбуфитъ, на 5 метра надъ 
морското равнище, се изтича отчасти въ рѣка Шкумби, от
части въ рѣка Семени. То представя незапълнена часть отъ 
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единъ заливъ, която се е запазила отъ затрупване тъкмо за- 
щото се намира между дветѣ голѣми рѣки. Около тѣзи 
блата и лагуни се намиратъ единственитѣ по-обширни равни 
мѣста въ Албания. Между тѣхъ е и житницата на тази страна, 
плодородната, но същевременно и страшна съ своята ма
лария Музакия. Това съ пространни алувиални повръхнини 
на мѣстото на синклинали, плодъ на ембрионално нагъване, 
при което продължаващото и до днесъ потъване не може да 
се компенсира отъ наноситѣ на албанскитѣ рѣки. I Ізучванията 
на француската археоложка мисия Рей въ Драчъ показаха, 
че за 2 хилядолѣтия мѣстата при Драчката лагуна съ се по
нижили спрямо морското ниво съ около 7 метра, като съ
щевременно хълмътъ на западъ огъ нея се е издигналъ съ 
нѣколко метра. Хълмоветѣ, за които е дума, съ антиклинални 
възвишения, проломени отъ антецедентнигѣ долини на голѣ- 
митѣ албански рѣки Шкумби и Семени. Преди започване на 
споменатото ембрионално нагъване последната рѣка е обра
зувала пространна делта съ два главни ръкава. Следъ запо
чване на нагъването и двата ръкава съ се задълбали въ из- 
прѣчилото се антиклинално възвишение съ антецедентни про
ломи, като съ време по-южниятъ ръкавъ успѣва да прибере 
всички води на рѣката, така че проломътъ на северния ръ
кавъ е останалъ на сухо. Поради това затрупването на за
раждащата се синклинала гіредъ проломената антиклинала 
върви по-бавно предъ сухия днесъ проломъ, поради което 
тукъ на нейното мѣсто се явява най-голѣмата лагуна на цѣ- 
лия албански брѣгъ : Кнета е Кравастасъ. Подобието на този 
сухъ проломъ съ сухия проломъ въ рида Илъ Монтело, който 
се намира въ същата морфоложка зона и за който стана 
дума по-горе, е много голѣмо и се обяснява съ голѣмото по
добие въ предходнитѣ морфоложки отношения и въ тектон- 
скитѣ движения.

Цѣла Приморска Албания на северъ отъ залива на Ва- 
лона се състои отъ първични структурни форми. Отъ ткхъ 
антиклиналнитѣ възвишения, понеже се състоятъ отъ подат
ливи на ерозията младотерциерни наслаги и не съ довър
шени като тектонски форми, не изпъкватъ много въ релефа. 
А пъкъ синклиналитѣ съ се намѣрили подъ морското рав
нище, поради което съ замѣстени отъ пространни алувиални 
повръхнини1). Ако тукъ синклиналитѣ не се явяватъ, както 
въ Ди..мация, като заливи и канали, то е отъ една страна 
защото съ потънали по-малко подъ морското равнище и отъ 
друга страна понеже дългитѣ албански рѣки, които идватъ 
отъ флишкитѣ албански планини, носятъ много повече мате-

') Хубава орографска характеристика на Приморска Албания ни 
дава II. Louis, Albanien. Qeogr. Abb., II Reihe, II. 3. Stuttgart. 1927, 
стр. 62—65.
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риалъ, отколкото кжситѣ далматински рѣки, които идватъ 
отъ динарския карстъ, негодснъ да насити една рѣка съ су- 
спендиранъ материалъ. Поради всичко това Приморска Ал
бания е придобила този равниненъ видъ, който контрастира 
така рѣ.зко съ далматинското поморие, въпрѣки обстоятел
ството, че и Приморска Албания и Далмация спадатъ въ една 
и сжща морфоложка зона. Единъ хубавъ примѣръ за това, 
че за да се разбератъ подобията и различията между две 
еднородни по генезисъ области е потрѣбно да се разгледатъ 
и всички съседни области.

Погледътъ отъ Приморска Албания къмъ изтокъ, къмъ 
Вжтрешна Албания, се запрѣчва отъ една праволинейна ва
ровикова стена : планинската верига на града Круя, преД 
стапяща сжщо така първична структурна форма — антикли
нала отъ нумулитовъ варовикъ, образувана още преди Мио- 
цена и която е могла да се запази и до днесъ само поради 
устойчивия па ерозията варовикъ. Трѣбва да се отбележи, 
обаче, че тази импозантна стръмна и праволинейна верига 
дължи своята форма не само на предмиоценскитѣ тектонски 
движения, но и па абразионната дейность на миоценското 
море, отъ което се е запазила абразионна тераса на 1100 м. 
височина1) Въпросната верига започва на югъ отъ рѣка Мати, 
като се подава изподъ Неогена при селото Лачи и следъ по
вече отъ 60 клм. завършва при рѣка ІПкумби на северъ отъ 
Елбасанъ. Непосредствено надъ Тирана върхътъ Мали-и-Дай- 
титъ достига 1612 м. височина. Едва на изтокъ отъ тази пла
нина започватъ планинитѣ на Вжтрешна Албания. Планин
ската верига на града Круя не представя особена нрѣчка за 
съобщенията между Приморска и Вжтрешна Албания, защото, 
както всички първични структурни форми, тя е проломена отъ 
старитѣ антецедентни долини на притоцитѣ на рѣка Ишми и 
отъ рѣка Арзенъ.

Южна Албания и Епиръ. — На югъ отъ Влора (Валона 
на италиански) морфотектонскитѣ единици, които съставятъ 
Приморска Албания, ставатъ все по-ясно изразени, защото 
сж довършени, отъ тектонска гледна точка : тѣзи отъ тѣхъ, 
които се намиратъ по-далече отъ брѣга, сж били оформени 
още въ края на Олигоцена, а тѣзи край брѣга — презъ Не
огена. При това цѣлата тази область е била обхваната и отъ 
едно общо издигане, поради което тукъ антиклиналитѣ, даже 
и въ случаитѣ, когато разрушаването имъ е напреднало, пред- 
ставятъ високи планини, между който синклиналитѣ се 
явяватъ като гѣсни дълги високо разположени котловини, 
дори най-често като обикновени тѣсни дълбоки рѣчни долини.

*) Вж. Е. Nowack, Morplioyenetisclie Studien aus Albanien. Zeitsclir. 
(ies. Erdk. Berlin 1920, стр. 90-91.
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Това ще проличи отъ простото изброяване на антиклиналнитѣ 
планински редици, който се протакатъ въ Южна Албания 
и Епиръ въ югозападна посока, въ която, посока се протака 
и брѣгътъ на Йонийско море. То, както бѣ изтъкнато въ 
първата часть на този очеркъ, въ северната си часть се явява 
като продължение на Адриатическо море.

Първата, най-западна планинска редица (известна 
и съ името Акрокеравнийска верига) се състои отъ: 1) анти- 
клиналното възвишение Карабурунъ, което изпълва, обра
зува, по-точно казано, полуострова, който загражда отъ за- 
падъ залива на Влора; макаръ да нѣма голѣма надморска 
височина (най-високъ връхъ Май-и-Коретъ, 839 м.) тази гола 
планина има много импозантенъ видъ, понеже се издига на- 
право отъ вълнитѣ на морето и на 1800 м. отъ брѣга достига 
най-голѣмата си височина; малкиятъ но планинистъ островъ 
Сасено (331 м.) може да се смѣта като северозападно продъл
жение на тази планина. 2) Планината Ръза-е Каналитъ се явява 
като югоизточно продължение на първата, има всички нейни 
белези, достига, обаче, още по-голѣма височина (най високъ 
връхъ Св. Илия, 1593 м.). Тази планина отъ своя страна се 
слива въ югоизточна посока съ следната планинска редица.

Втората планинска редица започва на изтокъ 
отъ залива на Влора съ низки хълмове, които въ югоизточна 
посока ставатъ все по-високи. Първата истинска планина въ 
тази редица е ІІІашица (най-високъ връхъ Май-е-Стуросъ, 
737 м.), следва въ южна посока Лунгара, още по-висока (най- 
високъ връхъ Май-е-Щогутъ, 1870 м.); на югъ тази планинска 
редица завършва на брѣга на Йонийско море съ планината 
Мали-Чикъсъ, наричана така по името на най-високия връхъ, 
който достига до 2050 м.

Между първата и втората планинска редица се намира 
синклиналната долина, която се заема отъ залива на Влора 
и неговото югоизточно продължение — широката и равна 
долина на Люми Дукатитъ.

Третата планинска редица се явява като продъл
жение на най-външното, най-югозападното антиклинално въз
вишение въ Приморска Албания, известно съ името Пеіцанъ, 
което огражда отъ югозападъ Музакия. Ридътъ Пещанъ 
(309 м.) се отдѣля на югъ чрезъ широкия антецедентенъ про- 
ломъ на р. чйосж отъ по-южно разположенитѣ ридове около 
Селеница, известни съ петролнигѣ извори, които се намиратъ 
тъкмо въ бедрата на това антиклинално възвишение. Къмъ 
югъ тѣзи ридове ставатъ все по-високи и преминаватъ въ 
планината 1'риба, на която върхътъ Кендревица достига 
2130 м. Отъ тукъ въ югоизточна посока тази планинска ре
дица се раздѣля на нѣколко клона, и то защото броятъ на 
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антиклиналнитѣ редици става все-голѣмъ. Западниятъ клонъ 
е застжпенъ отъ планинитѣ Галищъ (1700 м.), Ливанъ (1040 
м.), Шендели (803 м.), Миле (800 м.) и Саракинъ (1029 м.)1), 
който въ южна посока къмъ рѣка Каламосъ се раздвоява 
на два изоклинални гребена, съ които завършва този клонъ 
отъ третата планинска редица. Въ нея особено южниятъ дѣлъ 
на Шендели непосрѣдствено на изтокъ отъ пристанището 
Саранда (Санти Каранта на италиански) представя много ти
пично антиклинално възвишение, напълно запазено поради 
устойчивия на ерозията горнокреденъ варовикъ.

Източниятъ клонъ на третата планинска редица започва 
на ссверозападъ съ планината Мали-и-Гьоръ (1800 м.). Тя 
представя една високо издигната антиклинала отъ еоценски 
варовици, която е била раздвоена на два антиклинални гре
бена, отъ които източниятъ, наклоненъ полегато къмъ северо- 
изтокъ и гледащъ къмъ югозападъ, е много по-^обре запазенъ 
и дава характера на цѣлата планина. До това раздвояване 
се е достигнало поради образуването на две дълбоки комби 
въ флишката ядка на антиклиналата. Отъ една отъ тѣзи 
комби почва рѣката Бистрица, а въ другата се намира мал
кото градче Делвина. На югоизтокъ Мали-и-Гьоръ се продъл
жава въ планината Стугара (1770 м.), а отъ тукъ веригата се 
продължава презъ планинитѣ Мургана (1806 м.), Хионастра, 
Курило, два високи изоклинални гребена, които се изправятъ 
като стена на изтокъ отъ надлъжната синклинална котловина 
Скала. Тази верига се продължава . на югъ чакъ до полуос
трова Превеза, който отдѣля Артенския заливъ отъ морето. 
Това е главната епирска планинска верига, която отдѣля 
низкия общо взето Западенъ Епиръ отъ много по-високия и 
планинистъ Източенъ Епиръ.2)

Между западния и източния клонъ на третата планинска 
редица се явяватъ въ югоизточна посока още нѣколко изоли
рани антиклинални възвишения. Долинитѣ на рѣкитѣ Лешница 
и Каламосъ пресичатъ напрѣки съ антецедентни проломи 
всички разклонения на третата планинска редица, като обра
зуватъ нѣколко много типични клюзи. Между отдѣлнитѣ кло
нове на тази планинска редица се намиратъ кжеи но типични 
синклинални долини, въ които текатъ по-млади, субсеквентни 
рѣки. Такава е напримѣръ и рѣка Шушица, която отдѣля на 
северъ втората отъ третата планинска редица.

’) Субструктурната повръхнина на топа антиклинално възвишение 
образува благо наклонената къмъ Йонийско море повръхнина на полуос- 
тровчето Пагания, изградено отъ догсрски варовици (Вж. С. Renz, Etudes 
stratigrapliiques et paléontolo^lques sur le Lias et le Trias en Grèce. Bull. 
Soc. üéol. Er. 1909, стр. 252).

a) Много хубаво описание на тази планинска верига ни дава А. Р hi
li р р s о п, Thessalien und Epirus. Berlin, 1897, стр. 223—231.
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Четвъртата планинска редица започва на югъ 
отъ Семени съ антиклиналното възвишение Мая-е-ІІІпирагритъ 
(1203 м.) и продължава на югъ презъ планинитѣ Шендели 
(1812 м.), Мали-и-Лунджерижсъ (2160 м.), Бурето (1800 м.), 
Макрикампосъ (1672 м.) и отъ тукъ въ една праволинейна 
като стена варовита верига, която въ различнитѣ си части 
носи най-различни имена и която Филипсонъ отбелязва като 
планина Сютиста. На югъ отъ пролома на рѣка Каламосъ тази 
варовита стена — една много остра антиклинала — се про
дължава въ друго антиклинално възвишение — планината 
Олидзика, разложена на две двойки изоклинални гребени.1) 
I Іо на югъ въ ядката на тази антиклинала се врѣзва анти- 
клиналната долина на рѣката Виросъ.

Между третата и четвъртата планинска редица се намира 
много типичната синклинална долина на рѣка Дрино. Тя е 
твърде широка чакъ до устието на Дрино въ Вийосж и об
разува една зассбна область Дропулъ, съ центъръ градъ Ги- 
нокастрж (Аргирокастро).

Петата планинска редица започва на северъ съ 
планината Тръбъшинь (1920 м.) и продължава право на юго
изтокъ съ планинитѣ Дъмбелъ (2000 м.) и Нъмерчкж (най-ви- 
сокъ връхъ Май-е-Папингутъ, 2495 м.). Въ югоизточна посока 
и тази планинска редица се разклонява на два клона. Запад- 
ниятъ образува антиклиналнитѣ възвишения, които заграждатъ 
отъ западъ Янинската синклинална котловина, а източниятъ 
се представя отъ високата планина Мичикели, която огражда 
C/Ъщата котловина отъ изтокъ. И между четвъртата и петата 
планинска редица сж се образували синклинални долини, отъ 
които най-типични сж Загорие между Мали-и-Лунджерижсъ и 
Дъмбелъ и I Іогония между Бурето и 11ьмерчкж.

Шестата планинска редица започва на северъ съ пла
нината Томоръ (иай-високъ връхъ Мая-е-Томорицъсъ, 2480 м.) 
и се продължава на югоизтокъ презъ планината Кариіцж 
(1220 м.) въ изоклиналнитѣ гребени около градъ Лѣсковикъ.

Между петата и шестата планинска редица се намира 
друга голѣма синклинална долина, която се използува до из
вестно мѣсто отъ рѣка Вийосж. Слсдъ това тази рѣка про- 
ломява последователно петата и четвъртата планинска редица, 
като образува първо между планинитѣ Тръбъшинъи Дъмбелъ 
и веднага следъ това и между планинитѣ Шьндели и Мали-и- 
Лунджерижсъ две грандиозни клюзи, типични антецедентни 
проломи. Следъ това Вийосж поема една синклинална долина 
между третата и четвъртата планинска редица, която долина

’) Дпата източни -ребена сж по-ясно изразени, тъй като антиклпна- 
лата с полегнала на зап. ■< (Вж. С. Renz, Geologisclie Untersuchungen in 
Epirus. Neues Jalirb. f. Mineralogie usw 1913, стр. 534—551. 
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се явява като продължение на долината на рѣка Дрино. 
Следъ това Вийосж проломява и третата планинска редица и 
едва тогава се влива въ Адриатическо море. Колко много на
помня зигзаговидното течение на тази рѣка на течението на 
нѣкои рѣки въ Швейцарска Юра (напримѣръ Бирсъ) и въ 
французкитѣ Предалпи. Явно е, че Вийосж е стара голѣма 
рѣка, която е имала приблизително праволинейно течение съ 
западъ-северозападна посока. При образуването на всички 
изброени първични структурни форми тя е трѣбвало да се 
пригоди къмъ новия релефъ, като се смъкне по бедрата на 
антиклиналитѣ, доколкото това е било възможно, къмъ синкли- 
налнитѣ котловини, като тамъ, кждето се е случила точни на 
билото на появилитѣ се подъ нея антиклинали, е била прину
дена да се задълбае въ тѣхъ и образува споменатитѣ клюзи.

Вийосж и другитѣ стари рѣки въ Южна Албания и 
Епиръ сж се пригодили, наистина, къмъ новия релефъ, но и 
тѣ отъ своя страна сж повлияли значително върху него, като 
сж допринесли за образуването не само на споменатитѣ 
клюзи, но и на нѣколко денудационни заравнености, запазени 
наистина много зле, поради това, че сж били изрѣзани въ 
флиша на синклиналнитѣ котловини, много податливъ на еро
зията и поради това негоденъ да задържи върху себе си 
стари форми. Поради това първичнитѣ структурни форми въ 
разглежданигѣ две области запазватъ и до днесъ своя мла
денчески ликъ и човѣку се струва, като че ли туку що сж се 
родили подъ действието на орогеннитѣ сили. Това обстоя
телство прави невъзможно паралелизирането і а отдѣлнитѣ 
заравнености, установени отъ Луи *)  на различнитѣ мѣста въ 
Южна Албания.

Като друга характерна черта за релефа на Южна Алба
ния и Епиръ трѣбва да се изтъкне голѣмага разлика въ ме- 
зорелефа на антиклиналнитѣ възвишения съ гладки варовити 
стени, проломени само отъ грандиозни клюзи и мезорелефа 
на синклиналнитѣ долини, съ дълбоко нарѣзани моласни и 
флишки материали.. Подобието съ предбетскитѣ вериги въ 
това отношение е много голѣмо и се дължи на подобие въ 
петрографския съставъ и еднаквия тектонски развой.

Проследяването на морфоложката зона съ първични 
структурни форми на югъ отъ Епиръ е невъзможно, тъй като 
земитѣ, които по начало й принадлежатъ, сж били обхванати 
презъ Плиоцена и Кватернера отъ източносрѣдиземномор- 
ската разломна область, която достига откъмъ Йонийско море 
чакъ до тукъ. Такъвъ е случаятъ не само съ Коринтския за
лива,, но и съ Акарнания2) и всички Йонийски острови. По-

■) II. Louis, пит. са>ч., стр. 98—99.
-’) Вж. С. R е η Ζ, Neue geologische Forschungen in Griechenland.

Centralblatt f. Mineralogie usw. Jahrg. 1911, стр. 255—261 ; C. Renz, Geo- 
Историко-фил. ГОДШІІНПКЪ — a 26 
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ради това тѣ се отличаватъ основно отъ далматинскитѣ. 
Ионийскитѣ острови представятъ въ повечето случаи хор- 
стови възвишения, заградени отъ всички страни съ разсѣдпи 
откоси ’) и носещи твърде често по най-високитѣ си части 
следи отъ стари заравнености. Тѣ сж запазени твърде добре 
въ случаи, когато сж били изрѣзани въ горнотриаски варо- 
викъ, който участвува масово въ строежа на тѣзи острови. 
Такъвъ е случаятъ съ пространнитѣ заравнености на около 
800 м. въ северната часть на островъ Корфу около върха 
Пантократоръ и на островъ Каламосъ на 500 600 м.2)

Поради всичко това ако искаме да намѣримъ по-добре 
запазена морфоложката зона, съ която се занимаваме въ по- 
следнитѣ страници, ще трѣбва да заобиколимъ цѣлия Балкан
ски полуостровъ и цѣла Мала-Азия и да се отзовемъ па 
островъ Кипъръ,

Островъ Кипъръ. — Западната часть на острова пред
ставя масивна планинска земя, която се отличава твърде 
малко по морфоложки отношения отъ Ионийскитѣ и Егей
ски острови. Източната часть на острова е могла, обаче, по 
нѣкаква случайность, да запази своитѣ първични черти. Тази 
източна часть се състои отъ два дълбоко вдадени въ морето 
полуострова, които представятъ две антиклиналпи възвише
ния, между които се намира една синклинална котловина, 
представяща единствената по-пространна низина на острова. 
Къмъ изтокъ тя преминава незабелязано въ залива Фама- 
густа.

Прибрѣжна Северна Сирия. — На изтокъ проследява
нето на сжщата морфоложка зона се затруднява отново по
ради намѣсата на сжщата разломна източносрѣдиземноморска 
зона. Все пакъ нсйнитѣ следи могатъ да се откриятъ па нѣ
колко мѣста въ Прибрѣжна Северна Сирия.

При града Триполи се намиратъ Джебелъ Кела (400 м.) и 
Джебелъ Терболъ, два хълма,които представятъ типични първич
ни структурни форми съ югозанадъ-североизточпа посока, съста
вени отъ две плоско нагънати по време па роданската орогенна 

logichc Forschungen in Akarnanien. Neues Jalirb. f. Mineralogie usw. Beil.— 
Bd. 32,1911, стр. 383—486. Въ Акарііапия най-високиятъ гіръхъ Ипсили 
Корифи (1590 м.) представя изразителенъ изоклиналепъ гребепъ отъ три- 
аски варовици, обаче общо взѣто цѣлиятъ блокъ представя единъ голѣмъ 
хорстъ.

*) Вж. С. Renz, Geologische Exkursionen auf der insel Lenkas. Zeit· 
sehr. d. Deutsch. Gcol. Ges., Bd. 63, 1911, стр. 276—315; C. Renz, Die 
•nscl Ithaka. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 63, 1911, стр. 468—195.

2) Вж C. Renz, Die Akarnanische Küsteninsel Kalanios, Denkschr. der 
geol. Landesanstalt von Griechenland, № 2, Athen, 1932, стр. 5—6. 
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фазаантиклиналиотъ миоценски, главно виндобонски наслаги’). 
На западъ тѣзи антиклинални възвишения опиратъ непосрѣд- 
ствено до морето и дори обуславятъ на това мѣсто неговия 
брѣгъ: тукъ той има югозападно-североизточна посока, докато 
общо посоката на сирийския брѣгъ е северъ-южна. На изтокъ 
пъкъ тѣзи възвишения опиратъ до блока на планината Ли- 
ванъ, съ която се занимавахме вече на съответното мѣсто.

На северъ отъ града Латакие зигзаговидниятъ ходъ на 
брѣга подсѣща отново за известни различия въ сравнение съ 
морфологията на Срѣдна и Южна Сирия. И наистина, на се
веръ отъ споменатия градъ се намиратъ планинитѣ Баситъ и 
Къзълъ дагъ, които представятъ отъ себе си антиклинални 
хорстове съ югозападъ-североизточна посока, явяваща се като 
очевидно продължение на сжщата посока откъмъ островъ 
Кипъръ. Между споменатитѣ планини се намира синклинал- 
ната долина, която се използува отъ рѣка Оронта. Планината 
Баситъ и на югоизтокъ се загражда отъ синклинална котло
вина. И въ дветѣ споменати котловини миоцснскитѣ наслаги 
сж нагънати въ видъ на много ясно изразена синклинала. Че 
въ всички тѣзи случаи имаме работа съ първични стуктурни 
форми личи най-добре отъ тектонскитѣ и морфоложки от
ношения, които могатъ да се наблюдаватъ по югоизточния 
брѣгъ на залива на Александрета. Тукъ Къзълъ-дагъ не опира 
непосрѣдствено до морето, както топа изглежда на дребно- 
маещабнитѣ карти, а е отдѣленъ отъ брѣга отъ една хълми
ста земя. 1я е изградена изцѣло отъ миоценски наслагд, 
които сж били нагънати пакъ по време на споменатата вече 
роданска орогенна фаза, при което е било образувано едно 
много правилно антиклинално възвишение. Па мѣста, поради 
близостьта на долния срозионенъ базисъ, то е раздѣлено 
на два, дори на четири изоклинални гребена, поради приежт- 
ствието въ миоценската серия на нѣколко устойчиви на еро
зията пласта 2).

Много по-ясно е изразена морфоложката зона съ пър
вични структурни форми въ южния клонъ на алпийския оро
генъ по на изтокъ, въ Месопотамия Тая страна остава, обаче, 
далеко отъ Срѣдиземноморскитѣ земи, поради което ще 
приключимъ по-нататъшното проследяване на тази зона. Отъ 
това, което бѣ казано за нея до тукъ, е ясно, че въ нея 
преобладаватъ структурнитѣ елементи въ релефа, и че до- 
колкото има по-едри ерозионни форми тѣ се ограничаватъ

') Вж. А. Keller, Le Miocène du Liban, Notes et Mémoires, publics 
par le Haut-Commissariat de la Républ. I’r. en Syrie et au Liban, t. 1, стр. 
1.55—172.

2) Вж. II. Vautrin, Le Miocène de la région côtière d'Alexandrette, 
Notes et Mémoires, publics par le 1 laut Commissariat de la Rcpubl. Fr. en 
Syrie et au Liban, t. I, стр. 111 — 153.
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въ многобройнитѣ клюзи — антецедентни проломи. Ерозион- 
нитѣ заравнености сж рѣдкость и се явяватъ само въ земи, 
които сж били нагънати по-отдавна. Поради това въ раз
глежданата зона стжпаленъ пейзажъ е рѣдкость, въ противо
положност на ясно изразения дрсбностжпалень пейзажъ на 
съседнитѣ предземни низини и едростжпалния пейзажъ на 
земитѣ отъ следната морфоложка зона, къмъ разглеждането 
на която се налага вече да пристжпимъ.

г. Релефътъ въ зонн/піь на го.иьмипиь изкорубвания.
По закона за напредване и С/Жщевременно отслабване па 

наіъватслнитѣ процеси къмъ периферията па орогепитѣ пие 
трѣбва да очакваме a priori, че въ съседство съ разгле
даната вече морфоложка зона съ първични структурни форми, 
отговаряща точно на една особена тектонска зона съ просто 
и младо нагъване, и по-навжтре отъ нея въ алпийския орогенъ 
ще да се намира тектонска зона на по-стари и по-интензивни 
нагъвания, на която тектонска зона, трѣбва да се предполага, 
ще да отговаря и нѣкоя по-особена морфоложка зона.

Какви форми бихме могли да очакваме въ мѣстата, 
които сж били обхванати по-отдавна, но отъ по-интензивни 
тектонски движения? Последнитѣ засѣгатъ, противно на по- 
слабитѣ движения, и по-дълбоки земнокории части и тукъ 
изразяватъ своята сила, понѣкога въ образуване на голѣми 
покривни плочи, при което на повръхностьта тѣзи движения 
не оставятъ много забележими следи. Интснзивнитѣ тектонски 
движения не създаватъ голѣми структурни земногювръхни 
форми. По дори и да доведатъ въ нѣкой случай до създаване 
на такъвъ релефъ, когато е минало повече време отъ тѣхното 
проявяване, създаденитѣ отъ тѣхъ форми cat изложени на 
дълготрайната дейности на екзогеннитѣ процеси и биватъ 
най-после заличени отъ земната повръхнина, като се замѣствагъ 
отъ обширни заравнености - абразионни и рѣчни денудаци- 
онни повръхнини. И наистина, както ще видими отъ по-на
татъшното изложение, земитѣ въ съседство съ зоната съ 
първични структурни форми, но по-навжтре въ алпийския 
орогенъ се отлпчаватъ съ присжтствието на много пространни 
(понѣкога добре запазени, понѣкога дълбоко нарѣзани) дену- 
дациовни повръхнини. Забележително е, обаче, че никога ние 
не ги намираме на сжщата височина, на която сж се намирали, 
когато сж се.образували, а винаги високо издигнати и слабо 
изкорубени, така че образуватъ най-често високи и сжще- 
временно плоски (съ изключение на случаитѣ, когато сж на
ядени отъ ледникови форми) дълги планини съ посока, ко
ято съвпада приблизително съ посоката на тектонскитѣ еди
ници.

На какво се дължи издигането, за което е дума? Ин-



Срѣдиземноморскитѣ земи

тснзивнитѣ тектонски движения докарватъ нс само до кон
солидиране на земиті·, кждето действуватъ, но предизвикватъ 
и натрупване на много леки спални маси на едно мѣсто. Ко
гато тѣзи движения се придружаватъ и отъ синтектонични 
кисели интрузии, даващи леки гранитни маси, което е твърде 
обикновено явление, тогава вече натрупването па такива леки 
маси е още по-чувствително. То предизвиква неминуемо изо- 
статично изравняване, което се изразява въ пораждане на 
тенденция къмъ общо издигане на цѣлия консолидират, 
блокъ, въ който сж ставали такива натрупвания. Разбира се, 
че най-подходящо време за проявяване на тази вродена въ 
единъ земень блокъ тенденция ще бъдатъ орогеннитѣ вре
мена, когато потенциалната енергия, съсрѣдоточена подъ най- 
различни форми въ разнитѣ земни блокове, намира възмож
ности да се прояви. Консолидиранитѣ единъ пжть земни бло
кове реагиратъ на орогеннитѣ движения въ сьседнитѣ земи 
съ издигания. Поради това тѣзи издигания можемъ да ги 
наречемъ синорогенни движения, съ което да отбележимъ, че 
ставатъ едновременно съ орогеннитѣ движения, по не съ 
ерогенни, въ тектонски смисълъ на тази дума. Мнозина ав
тори наричатъ тѣзи синорогенни движения „епирогенни*  
(“контииентообразуващи"). Това не е препоръчително, тъй 
като последниятъ терминъ трѣбва да се запази за тѣзи дви
жения съ много голѣмъ обссгъ, които наистина създаватъ 
цѣли континенти или по-обширни земи, както напримѣръ 
Финоскандия.

Ясно е, че единъ периодъ па заравняне може да трае 
само отъ едно синорогенно издигане до настъпването на 
следващото, отъ което следва, че броятъ на денудационнитѣ 
повръхнини въ единъ такъвъ блокъ е точно огіредѣленъ отъ 
броя на сипорогеннптѣ издигания, които съ го засѣгнали и 
които сж въ връзка, отъ своя страна, съ орогеннитѣ дви
жения въ съседнитѣ земи. Отъ броя на денудационнитѣ по- 
връхнини, врѣзани една въ друга, по-младитѣ въ по-старитѣ, 
зависи отъ друга страна общиятъ характеръ на релефа въ 
тѣзи староконсолидирани земи. Ако тѣзи повръхнини сж добре 
запазени тѣ могатъ да придадатъ на релефа стжпаленъ видъ, 
който се отличава отъ стъпалния пейзажъ на предземнитѣ 
низини главно по по-голѣмото отстояние па едно стъпало отъ 
друго, въ връзка съ по-интензивпитѣ издигания въ старигѣ 
консолидирани блокове, които тъкмо затова се явяватъ въ 
цѣлия алпийски орогенъ като високи планини. Ще ги раз
гледаме въ същия редъ отъ западъ къмъ изтокъ, както фор- 
митѣ на изученитѣ вече морфоложки зони.

Бетскитѣ Кордилиери. — Тѣзи планини се простиратъ 
отъ Гибралтарскпя протокъ до брѣга на Срѣдиземно море 
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при Кабо де Гата, на мѣста, кждето още по време на пър- 
витѣ орогенни фази на алпийския орогененъ цикълъ сж 
станали нѣколкократни последователни нагъвания. До скоро 
се смѣташе, че при тѣзи движения сж били образувани много- 
бройни покривни плочи. Най-новитѣ изучвания, обаче, опровер- 
гаватъ този възгледъ, и тъкмо съ това можемъ да си обяс- 
нимъ обстоятелството, че Бетскитѣ Кордилиери представятъ, 
общо взето, една низка планинска верига, въ която високата 
планина Сиера Невада — „Снѣжната планина“ — (най-високъ 
връхъ Мулхасенъ, 3481 м.) се явява като изключение. То може 
да се обясни съ обстоятелството, че точно мѣстого, кждето 
се намира тази планина, представя още отъ времето на варис- 
цийскитѣ орогенни фази, които сж били тъкмо тукъ много 
интензивни, область на постоянно издигане, представя анти- 
клинориумъ, който се проявява като такъвъ и до день 
днешеиъ.

Фазитѣ на издигане на антиклинориума на Сиера Невада 
могатъ да се прослсдятъ едва отъ Неогена насамъ. Силно 
издигане е било предизвикано отъ савската синорогенсза. 
Следното издигане на този антиклинориумъ е станало по време 
на атинската синорогенеза. Въ края на I Іонтиена е настжпило 
отново интензивно издигане, което причинило натрупване на 
много дебели и груби плиоценски наслаги въ съседнитѣ кот
ловини. Особено забележителни сж тѣзи плиоценски наслаги 
при селото Зубия, нѣколко километра южно отъ града Гра
ната. Тукъ тѣ сж високо издигнати и преминаватъ постепенно 
въ една денудационна повргхнина, която се издига къмъ ви- 
сокитѣ дѣлове на планината и образува на около 3000 до 
3150 м. височина пространни заравнености, надъ които се 
намиратъ само нѣколко изолирани върха, между тѣхъ и най- 
високиятъ, Мулхасенъ (3481 м.). Къмъ югъ, къмъ Алпухарскитѣ 
котловини тази повръхнина показва ясно видимъ наклонъ, по
ради което въ тази посока склонътъ на планината е полегатъ 
и праволинеенъ. Вѣроятно сжіцитѣ отношения сж сжществу- 
вали и на северъ, къмъ котловината на Гранада. Обаче лед- 
ницитѣ, образувани презъ Вюрма, и които сж били разполо
жени предимно по северната часть на главното било, сж наяли 
толкова дълбоко северния склонъ на планината, че С/Ж унищо
жили почти напълно угънатата повръхнина. Сиера Невада 
представя една обширна угъната срѣдно- и горноплиоцен- 
ска денудационна повръхнина, денивелирането на която ще 
да е започнало още по времето на влашката синорогенеза, 
а е било довършено отъ посттиренскитѣ сиворогенни дви
жения. Очевидно е, че заравнячето между роданската и влаш
ката синорогенеза е вървѣло толкова бързо, че не е поз
волило да се запазятъ следи отъ по-стари денудационни 
повръхнини. Сиера Невада се явява като висока но не много 



Срѣдиземноморскитк земи 67

пространна планина, бедна на разнообразни земноповръхни 
форми. ’)

Ііиренеитѣ. — Ако искаме да намѣримъ отново сжіцата 
морфоложка зона ще трѣбва, тръгвайки отъ Сиера Невада, 
да заобиколимъ Балсарскитѣ острови и отидемъ въ Ііиренеитѣ. 
И за тѣхния тектонски строежъ се водѣше до скоро оживенъ 
споръ, въ който французкитѣ геолози бѣха раздѣлени на два 
лагера. Отъ една страна Леонъ Бертранъ и неговигѣ после
дователи приематъ съществуването на голѣми покривни плочи, 
надхлъзнати на северъ,-) отъ друга страна Жакобъ и него- 
витѣ последователи приематъ, че въ дветѣ страни на плани
ната и то отъ срѣдата й, състояща се отъ една интензивно на
гъната херципска ядка, съ насочени къмъ северъ и къмъ югъ 
отдѣлни люспи, но че общо взето не може да се говори за 
шариажна тектоника.3) Този възгледъ си пробива все повече 
пъть, следъ като бѣ нотвърденъ и отъ нѣмскитѣ геолози, 
които работятъ по южния склонъ на Гіиренеитѣ.4) Изтъкна
тото обстоятелство, отъ друга страна, даде на Щиле право 
да смѣта, че при Пирснеитѣ северниятъ клонъ на алпийския 
орогенъ прави единъ много крутъ завой, съ което се обяснява 
най-добре насочването на тектонскитѣ единици отъ северния 
и южния склонъ на планината въ противоположни посоки. И 
морфоложкитѣ отношения, напримѣръ намирането на морфо- 
ложката зона на предземнитѣ низини и на морфоложката зона 
на гіървичнитѣ структурни форми на северъ и на югъ отъ 
Ііиренеитѣ, потвърдяватъ напълно този възгледъ на Щиле. 
Отъ морфоложка гледна точка въ този случай е важно да се 
подчертае, че въ централното било на Гіиренеитѣ става дуб
лиране, удвояване на тектонската зона, която създава голѣ- 
митѣ изкорубвания, поради което тукъ се е явила на бѣлъ 
свѣгъ една отъ пай-голѣмитѣ планини въ обсега на Срѣди- 
земномористо най-голѣмата следъ Алпитѣ и Атласъ, които 
също така, както ще видимъ следъ малко, се явяватъ въ 
днешния си импозантенъ видъ по особени причини.

') Единствени! ѣ данни за морфологията на тази планина се намирзтъ 
въ две работи отъ автора на този очеркъ, Вж. D. Jar а noff, Morphologie 
der hinterbalkanisclien Becken, Сине. Бъл. геол. д-во, VII, 1935, стр. 238—243 ; 
Д. Ярановъ, Фнзиогеогр.іфскн изучвапня въ Западното Срѣдиземноморие 
Изп. Бълг. геогр. д-во, кн. III, 1935, стр. 80—96.

2) Вж. L. Be rira и d, Les grandes régions géologiques du sol français 
Paris, 1935, стр. 218—238.

3) Вж. Cli. Ja col), Zone axiale versant sud et versant nord des Py
rénées. Livre jubilaire du Centenaire de la Soc. géol. Pr. 1930, t. II, стр. 389.

') Вж. IL A s h a u er. Die östliche Endigung der Pyrenäen, Abb. d. 
ties. d. Wiss. Göttingen, Math.-pliys. Klasse, III Folge, IL 10, Berlin, 1931, 
стр. 109.
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ІІиренеитѣ сж започнали да проявяватъ своя антиклино- 
риаленъ характеръ съвсемъ слабо още въ края на Юрата, като 
сж станали причина за раздѣляне на кредното море на два 
басейна: северенъ и юженъ. Най-интензивното издигане се е 
случило, обаче, въ срѣдата на Еоцена, по време на пиреней- 
ската орогеина фаза, наричана така тъкмо защото се е про
явила въ Пиренеитѣ твърдо интензивно. Тѣзи движения сж 
засѣгнали, обаче, само периферията на планината, докато 
самата херцинска централна ядка е претърпѣла само едно 
интензивно синорогенно издигане, като последица отъ което 
се явява прочутиятъ „пудингъ на Наласу“, единъ мощенъ еоцен- 
ско-олигоценски конгломератъ, който преминава нагоре посте
пенно въ по-фини наслаги, отчасти гипсови1)· Тѣ свидетелству- 
ватъ, че високо издигналиятъ се по време на пиренейската 
синорогенеза пиренейски антиклинорумъ е билъ подложенъ 
презъ Олигоцена на интензивно заравняне, въ резултатъ на 
което се е явила една пространна олигоценска денудационна 
повръхнина. Тя не се е запазила никжде въ видимия релефъ, 
защото е била издигната много високо при изкорубването й 
по време на савската синорогенеза, но може да се намѣри 
на нѣколко мѣста фосилизирана подъ миоценскитѣ наслаги 
на ограднитѣ котловини. Разрушаването на олигоценската 
денудационна повръхнина (на която би могло да се припише, 
съ известна резерва, еднаквата височина на най-високитѣ срѣд- 
нопиренейски върхове) е станало главно по време на обра
зуването на но-младата горномиоцснска-понтийска денудаци
онна повръхнина. Тя се намира въ вжтрешнитѣ час ги на 
Срѣднитѣ Пиренеи на 2400 м., като къмъ северъ и югъ, въ 
връзка съ изкорубването, неравномѣрното издигане на анти- 
клинориума, сжшата заравненость се намира все по-низко, до 
1800 м. Тя претърпява значително понижаване и въ западна 
и източна посока. Въ Западнитѣ Пиренеи по северния склонъ 
тя е била установена отъ Льофевръ на 1500 м., като на северъ 
и западъ се понижава постепенно до 700 м.2). Въ Източнитѣ 
Пиренеи тя се задържа по-високо — между 2300 м. въ вжтреш- 
ностьта3) и 1950 в. въ периферията. Относно точната въз- 
ръсть на тази тъй важна за релефа на ІІиренеитѣ денудаци
онна повръхнина е мжчно да се каже нѣщо по-точно, защото 
тя не идва въ непосрѣдственъ допиръ съ корелатнитѣ й се
дименти, отъ които е отдѣлена чрезъ една по-низко разполо
жена и по-млада повръхнина, за кояго може съ положителность 
да се каже, че е срѣдно и горноплиоценска· Тази повръх-

') Вж Е. Haug, Traité de Géologie, стр. 1 164 —1465.
2) Tl). Lefebvre, Le relief du versant septentrional des Pyrénées 

basques. Ann. d. Geographic, vol 35, 1926.
:1) Вж. F. Nussbaum, Morphologische Studien in den östlichen Pyre

näen. Zeitschr. Ges. Erdk. Berlin, 1930, стр. 204. 
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нина се вдава дълбоко въ туловището на Срѣднитѣ Пиренеи 
като старо долинно дъно, на мѣста до 1700 м. надъ морското 
равнище. Къмъ югъ то бързо се снишава и сжщевременно 
разширява, като на 1100 — 900 м. образува пространна дену
дационна заравненость. И въ източна посока тази заравненость 
се снишава бързо, като въ съседство съ Русийонската кот
ловина по една много стръмна флексура се отзовава почти при 
морското равнище. Като широко долинно дъно, осѣяносъ илио- 
ценски чакълища се явява тази плиоценска заравненость и въ за- 
паднитѣ Пиренеи, тукъ само на 150 — 400 м. надъ дюрското рав
нище, съответно на много по-слабото издигане на тази часть 
на планината. Явно е, че понеже издигането на Пиренеитѣ не 
е било тъй интензивно, като въ Сиера Невада (най-високиятъ 
връхъ на Пиренеитѣ, Никъ д’Анету, има само 3404 м., по-ни- 
зъкъ е отъ Мулхасенъ съ 77 м.) и понеже отъ друга страна 
Пиренеитѣ сж много по-широки, пъ тѣхъ сж могли да се 
запазятъ следи отъ повече повръхпини. Тѣ сж разположени 
тъй високо и тъй далеко една отъ друга, че не сж въ състо
яние да дадатъ на тази голѣма планина стжпаленъ видъ, а 
само подчертаватъ нейния старчески, въ дейвисовъ смисълъ 
на тази дума, видъ. Той е нарушенъ само на мѣсгата, кждето 
се явяватъ ледникови форми.

Поради по-слабата ерозиопна дспность на рѣкитѣ въ 
обсега на Пиренеитѣ (колкото поради климатични и биогео- 
графски причини, които ще бждатъ изложени въ съответната 
глава, толкова и по тектонски причини по-слабо синорогенно 
издигане) пирепейскитѣ рѣки не сж се задълбали много въ 
туловището на планината и поради това не сж имали възмож- 
ность да се нагодятъ къмъ нейнитѣ тектонски елементи 
Ето защо и Пиренеитѣ, както Сиера Певеда, се отличаватъ 
съ правилно центрипитално отводняване, отличаватъ се съ 
напрѣчни на посоката на планината долини, консеквентни 
спрямо денудационнитѣ повръхпини, върху които сж се раз
вили, и които долини се продължаватъ и презъ надлъжнитѣ 
вериги на морфоложката зона съ първични структурни форми, 
като образуватъ въ тѣхъ тъй често споменаванитѣ клюзи. 
Въ самитѣ Пиренеи нѣма пито единъ нроломъ! Пжтищата, 
които пресичатъ Пиренеитѣ, сж принудени да се изкачватъ 
съ серпентини по нѣкой отъ многото ридове между напрѣчнитѣ 
долини и да използуватъ високитѣ седла. Тази голѣма пла
нина, въпрѣки не много импозантния си видъ, се явява като 
голѣма преграда между Франция и Пиренейския полуостровъ 
и допринася много за изолирането на последния.

Алпитѣ. — Ако продължимъ да следимъ морфоложката 
зона на голѣмитѣ изкорубвания па изтокъ ще трѣбва да оти- 
демъ презъ Лионския заливъ въ Алпитѣ. 1 Іаистина, само 
малка часть отъ тѣхъ (Приморскитѣ Алпи и най-южнитѣ ве
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риги на останалата часть) спада въ областьта на Срѣдиземно
морието. Обаче, за добиване на по-цѣлостна представа за 
морфологията на алпийския орогенъ, съ който Срѣдиземно
морскитѣ земи сж тъй тѣсно свързани, и за по-правилно раз
биране морфологията на срѣдиземноморскитѣ алпийски дѣ- 
лове, е потрѣбно да хвърлимъ предварително единъ обіцъ 
погледъ върху морфологията на цѣлата система отъ планин
ски вериги и долини, които образуватъ Алпитѣ ')·

За разгадаване тектониката на Алпитѣ е положенъ тол
кова много трудъ, че тя днесъ ни е известна и въ най-дреб- 
нитѣ й детайли. Отъ тектонскитѣ отношения въ Алпитѣ два 
факта с,ж отъ много голѣмо значение и за морфологията на 
тѣзи планини, поради което се налага да бждать изтъкнати 
тукъ съ нѣколко думи.

1. Въ Алпитѣ отъ Лионския заливъ до Клагенфуртската 
котловина въ Югоизточна Австрия оситѣ на северния и юж
ния клонъ на алпийския орогенъ идватъ въ непосрѣдственъ 
допиръ. Западнитѣ Алпи сж съставени отъ алпидски и апе- 
нински тектонски елементи, Срѣднитѣ и Източнитѣ до Кла- 
генфуртъ — отъ алпидски и динаридски тектонски елементи. 
И тукъ, както въ Пиренеитѣ, става голѣмо натрупване на 
еднородни тектонски елементи на едно мѣсто, което е имало 
за последица образуването тъкмо на това мѣсто на най-голѣ- 
мия антиклинориумъ въ цѣлия алпийски орогенъ.

2. Тукъ сж станали най-голѣмитѣ познати на тектоницитѣ 
надхлъзвания въ обсега на алпийския орогенъ, на разстояние 
повече отъ 100 километра и то на много покривни плочи 
една надъ друга. Поради това безъ колебание може да се 
каже, че Алпитѣ сж това мѣсто отъ алпийския орогенъ, кж- 
дето сж станали най-голѣми натрупвания на леки спални маси 
и кждето поради това е била вродена много силна тенденция 
къмъ издигане. Много интензивни издигания С/К станали въ 
Алпитѣ още по времето, когато сж настжпили първитѣ го
лѣми надхлъзвания — презъ австрийската орогенна фаза 
между Долната и Горната Креда. Това издигане е било по
следвано отъ образуване на така наречената госавска Креда. 
Издиганията въ края на Кредата и по време на пиринсйската 
орогенна фаза сж отбелязани съ образуването на мощни 
флишки наслаги отъ Стария Тсрциеръ, а издигането по време 
на савската фаза — отъ образуването на моласата въ север
ното подножие на Алпитѣ. Тѣзи издигания продължаватъ и 
до днесъ и сж главната причина за явяване на грандиозни

*) Хубапъ прегледъ на пай-новитѣ работи върху морфологията на 
Алпитѣ ни даде напоследъкъ F. М a c h a t s c h e k, Neuere inorphologiclic 
Untersuchungen in den Alpen. Journal of geomorplioloy, vol. II. № I. 1939, 
стр. 26—41. 
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ерозионни форми — рѣчни долини, дълбоки до 3000 м. За 
Алпитѣ може да се каже съ пълно право, че представятъ 
сборъ отъ дълбоки рѣчни долини, задълбочени още повече 
въ горнитѣ си части отъ кватернерпитѣ ледници. Тѣзи до
лини даватъ, тамъ, кждето се допиратъ, остритѣ гребени на 
различнитѣ алпийски дѣлове. Това обстоятелство, както и 
активната намѣса на ледниковата ерозия презъ Кватернера, 
сж допринесли за едно почти пълно унищожаване на пред- 
ледниковия релефъ, който единственъ е въ състояние да ни 
даде известно указание за начина и времето, по които е ста
нало издигането на Алпитѣ, издигане, което е най-важната 
причина за да придобиятъ Алпитѣ днешния си „алпийски“, т. 
е. високопланински видъ. Ето защо и до днесъ сжществу- 
ватъ редомъ едно до друго най-противоречиви възгледи върху 
морфоложкия развой и морфологията на Алпитѣ. Спори се 
относно броя на денудационнитѣ повръхнини въ всѣка една 
отдѣлна часть на Алпитѣ; спори се и за възрастьта на всѣка 
една заравненость, доколкото е призната за дѣлъ отъ разру
шена денудационна повръхнина; спори се оживѣно за при
чината, поради която алпийскитѣ рѣки иматъ този твърде 
особенъ ходъ, който личи на всѣка географска карта; спори 
се изобщо по толкова много въпроси относно морфологията 
на тѣзи планини, че е абсолютно невъзможно да се даде нѣ- 
какъвъ кратъкъ общъ очеркъ, още по-малко нѣкаква обща 
скица на морфологията на тази планина, която да бжде при
ета поне отъ двама добри познавачи на Алпитѣ. Поради това 
общитѣ указания, които давамъ въ следващитѣ страници, не 
трѣбва да се смѣтатъ за общовалидни, а да се приематъ само 
като мнения на отдѣлни изследвани:

Трѣбва да се предполага a priori, че когато една тъй 
пространна земя, каквато е площьта, заемана отъ Алпитѣ, за
почне да се издига съ хиляди метри, това издигане не може 
по никой начинъ да бжде напълно равномѣрно. Че издигането 
на Алпитѣ е единъ локално силно диференциранъ процесъ 
се приема отъ много автори и се изтъква особено силно отъ 
Махачекъ ')■ Когато стане, обаче, въпросъ да се опредѣли по
точно кои области сж се издигнали повече, кои — по-малко, 
тогава започватъ нескончаеми спорове и то поради изтъкна
тото обстоятелство — липса на достатъчно предледникови 
земноповръхни форми. Единственото мѣсто, кждето тѣзи ди
ференцирани движения могатъ да се докажатъ съ абсолютна 
сигурность, е надлъжната долина на р. Инъ около Инсбуркъ. 
Именно при село. Халъ, на 9 клм. източно отъ този градъ, 
бѣ::а направени сондажи, които показаха, че на това мѣсто 
рѣката е насипала повече отъ 200 м., докато по на изтокъ

’) Е. Ма с 1і а ts cli с k, Zur Morphologic der Schweizer Alpen, Sonderb. 
der Zeitschr. ües. Erdk. Berlin, 1928, стр. 250. 
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тя е била принудена да се задълбае въ единъ скалистъ прагъ, 
издигнатъ, споредъ Ампфереръ, следъ риското заледяване ’), 
най-вѣроятно по време на посттиренската (= предвюрмската) 
синорогенеза. Подобни движения, пакъ съ помощьта на сон
дажи, бѣха доказани и за надлъжната часть на долината 
на Салцахъ. Щомъ се разбра единъ пжть, че положението на 
голѣмитѣ надлъжни долини на Инъ и Салцахъ е тектонски 
обусловено, щомъ се разбра, че това сж мѣста на по-слаби 
издигания, веднага мнозина едновременно си зададоха въпроса, 
дали и надлъжнитѣ долини на горнитѣ течения на Рона и 
Рейнъ, които се явяватъ като идеално продължение една на 
друга, не сж обусловени сжіцо така отъ нѣкоя надлъжна 
зона на по-слабо издигане. Това твърде правдоподобно пред
положение е много мжчно да се докаже, поради липса на 
кватернерни рѣчни наслаги или тераси въ тѣзи долини. Ето 
защо нѣколцина прибѣгнаха, за разрешаване на този въпросъ, 
до изследване височината на върховитѣ равнища, приемайки 
предварително, че върховитѣ равнища сж последната следа отъ 
една изчезнала изходна денудационна заравнсность. Смѣта се 
отъ мнозина, че съ помощьта на този критерий се доказва сжще- 
ствуването на подобна надлежна зона на по-слабо издигане, 
която се явява при това като западно продължение на поло
жително доказаната зона на по-слабо издигане Инъ-Салцахъ. 
Следователно презъ цѣлитѣ Срѣдни (Швейцарски) и Източни 
Алпи се протака надлъжната зона на по-слабо издигане, която 
се отводнява отъ рѣкитѣ Рона, Рейнъ, Инъ и Салцахъ. I Іри- 
чината, поради която този синклинориумъ не се отводнява 
отъ една единствена рѣка, се крие въ обстоятелството, че 
той, както всички по голѣми синклинориуми, кждето и да се 
намиратъ тѣ е пресѣченъ отъ нѣколко зони на напрѣчни из· 
корубвания, отъ нѣколко напрѣчни антиклинориума.

Друга една зона на по-слабо издигане се протака отъ 
устието на Рейнъ въ Боденското езеро до езерото на Комо на 
югъ. Този напрѣченъ синклинориумъ се проявява въ релефа 
не само чрезъ по-низкото положение на върховото равнище, 
но и чрезъ широката напрѣчна долина на Рейнъ отъ Хуръ до 
Боденското езеро и голѣмата дълбочина на езерото на Комо 
— 403 м., най-дълбокото алпийско езеро.

Споменатитѣ два синклинориума иматъ голѣмо значение 
за географската подѣлба на Алпитѣ. Току що споменатиятъ 
напрѣченъ синклинориумъ дѣли Алпитѣ на два голѣми дѣла : 
западенъ и източенъ. Въ едно такова голѣмо пространство, 
каквото е това, което се заема отъ Алпитѣ, е немислимо да 
се намѣри навсѣкжде идентиченъ морфоложки развой и сле
дователно — напълно еднакви морфоложки отношения. Ха-

') О. Anipfcrcr, Über die Bohrung von Rum bei Hall in Tirol. Jahrb.
<1. geologischen Staatsanstalt. Bd. 71, 1921, стр. 71—84. 
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рактерно е, че най-значителни морфоложки различия се забе- 
лязватъ между споменатитѣ два дѣла: западенъ и източенъ, 
поради което това дѣление се явява не само орографски но 
и морфоложки напълно оправдано.

За пад ни тѣ Алпи могатъ да бждатъ подѣлени отъ 
друга страна на три голѣми дѣла: 1) Северни Швейцарски 
Алпи, на северъ отъ надлъжнитѣ долини на Рона и Рейнъ; 
3) Южни Швейцарски Алпи (или Швейцарско-Италиански 
Алпи) на югъ отъ тѣзи долини; 3) Югозападни (или Фран- 
цузко-Италиански) Алпи, на югозападъ отъ Сенъ-Беонарския 
проходъ.

Севсрнитѣ Швейцарски Алпи се състоятъ отъ два съв· 
семъ различни дѣла. На югъ, непосрѣдствено надъ надлъж
нитѣ долини на Рона и Рейнъ, се издигатъ тѣхнитѣ най-ви
соки части, представени главно отъ Бернскитѣ Алпи (Фин- 
стераархорпъ, 4275 м„ Юнгфрау, 4167 м.). Намиратъ се на 
мѣстото на една високо издигната херцинска ядка. Тукъ съ- 
временнитѣ ледници заематъ въ цѣлитѣ Алпи най-голѣмо про
странство. Северната часть на Севернитѣ Швейцарски Алпи 
е била издигната по-слабо и въ нея релефътъ е изрѣзанъ въ 
по-разнообразни скали на хелветскитѣ покривни плочи, поради 
което разнообразието въ земноповръхнитѣ форми е много 
по-голѣмо.

Южнитѣ Швейцарски Алпи се състоятъ сжщо така отъ 
два различни дѣла. Северпиятъ дѣлъ, въ близость съ дветѣ 
тъй често споменавани надлъжни долини на Рона и Рейнъ, 
се пада на мѣстото на най-голѣмо натрупване на ленински по
кривни плочи и с' много по-високо издигнатъ. Застжпенъ е 
главно отъ Вализкитѣ Алпи, въ които Моите Роза достига 
4638 м. Южниятъ дѣлъ на Игало-швейцарскитѣ Алпи спада 
почти изцѣло въ Италия и отъ тектонска гледна точка пред
ставя дѣлъ отъ надхлъзнатитѣ на югъ Динариди. Тукъ на
трупването на скални маси е много по-слабо и съответно на 
това и тази часть отъ Алпитѣ е много по-слабо издигната. 
Дори нѣкои дѣлове отъ тази часть на Алпитѣ напомиятъ, 
поради многото изоклинални гребени, които се срѣщатъ тукъ, 
на областитѣ отъ морфоложката зона съ първични структурни 
форми.

Французко-италианскитѣ Алпи се състоятъ отъ два съв- 
семъ различни дѣла: Масивътъ на Монъ-Бланъ (4810 м.), по- 
критъ почти изцѣло съ ледници и представятъ отъ тектонска 
гледна точка херцинска ядка ; и останалата срѣдна и южна 
часть, много по-слабо издигната и имаща на много мѣста бе- 
лезитѣ па срѣдно висока планина.

Най-високо разположената заравненость въ Западнитѣ 
Алпи, която може да се проследи и да се идентифицира на 
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голѣмо пространство и на много мѣста, е, споредъ Бекъ1), 
тази, която се намира на срѣдно 1500 м. надъ морското рав
нище и която той нарича Сименфлу-ниво, понеже е изучена 
най-добре въ Сименталъ. Герберъ е изучилъ сжщата заравне
ность въ Фрибургскитѣ Алпи и я нарича Берафлуръ-ниво.г) 
Тази заравненость е, споредъ Бекъ, сарматско-понтийска и от
говаря на сарматско-понтийската регресия.:|) Споредъ Маха- 
чекъ тази заравненость е горноплиоценска. Поради липсата 
на всѣкаква връзка съ корелатни наслаги е мжчно да се каже 
кой отъ двамата автори има повече право. Надъ това ниво 
въ Западнитѣ Алпи се срѣщатъ само отдѣлни заравнености, 
за възрастьта на които могатъ да се изказватъ само предпо
ложения. Вѣроятно миоценски сж заравненоститѣ на 4000 м. 
въ масива на Монъ-Бланъ, за които говори Маулъ и които 
представятъ едно пространно фирново плато. Лихтенекеръ 
смѣта за миоценски и заравненоститѣ на 2000 до 3000 м., 
които се намиратъ въ французкитѣ Алпи на изтокъ отъ на
длъжната долина на р. Изеръ4) и които заравнености пред
ставятъ, споредъ Аликсъ, дефосилизирани предтриаски дену- 
дационни повръхнини.5) Последниятъ авторъ отхвърля изобщо 
възможностьта да се намѣрятъ въ Алпитѣ предледникови 
терциерни денудациовни повръхнини, като се ржководи отъ 
мисъльта, че ледниковата дейность е била толкова ефикасна, 
че е унищожила всички ерозионни форми. За миоценски мо
гатъ да се приематъ и заравненоститѣ, установени отъ Дай- 
нели по южния склонъ на масива на Монте Роза, на 3000 до 
2600 м. надъ морското равнище и на 2000 до 1900 м. въ до- 
линитѣ на горнитѣ течения на рѣкитѣ Точе и Тичино, както 
и заравненоститѣ установени отъ Роверето на 2400 до 1900 
м. по горното течение на р. Санъ-Джакомо.

Иа 500 м. подъ Сименфлу-ниво Бекъ смѣта, че може да 
се установи една по-млада група отъ заравнености, които той 
нарича Бургфлу-ниво и за които смѣта, че сж предледникови, 
плиоценски. Мнозина автори идентифициратъ тѣзи заравне
ности съ повръхнината, затрупана отъ така наричанитѣ „по
кривни чакъли“, които се смѣтатъ за старокватернерни. И 
тъй като тази повръхнина, заедно съ чакълната покривка, е 
издигната на мѣста на 500 м. надъ днешвитѣ долини, закю-

') Р. В е с k, Über das schweizerische und europäische Pliozän und 
Pleistozän, Eclog. geol. Helvetiae, vol. 26, 1933, Taf. 14.

2) P. Gerber, Le paysage fribourgeois en escalier. Soc. fribour. sc. nat. 
Convocation 9-cme, 1924/25.

’) P. В e c k, Vorläufige Mitteilung über eine Revision des alpinen 
Quartärs. Eclog. geol. Helvetiae, vol. 30, 1937, стр. 82.

4) N. I. i c Ii t e n e c k e r, GconiorphHogische Untersuchungen in den 
französischen Alpen, Anzeiger <1. A. Wiss. Wien, inath.-nat. Kl. 1932.

5) A. AI 1 i X, L’ Oisans. Paris, 1929, 
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чаватъ, че колкото сж били издигнати Западнитѣ Алпи презъ 
Плиоцена — 500 м. — толкова сж били издигнати и следъ 
Плиоцена, презъ Кватернера. И тъкмо съ това обстоятелство 
си обясняватъ напоследъкъ факта, че сж се образували тъй 
широки и дълбоки коритовидни ледникови долини.

Източнитѣ Алпи се дѣлятъ на части не толкова по 
размѣра на издигането, колкото по петрографския съставъ, 
който обуславя явяването отъ северъ къмъ югъ на нѣколко 
ясно обособени дѣла : моласна зона най-насеверъ, флишка зона, 
северна варовита зона, граувакова зона, гнайсова зона, и най- 
наюгъ южна варовита зона, въ която се падатъ и проч\ітитѣ 
Доломити. Дветѣ варовикови зони се отличаватъ отъ всички 
останали съ своя масивенъ характеръ поради карета, който 
се е развилъ въ тѣхъ и не е позволилъ интензивно нарѣзване. 
Тукъ сж се запазили и най-много следи отъ стари денудаци
онни повръхнини. Въ Източнитѣ Алпи личи най-добре една 
група отъ слабо изразени заравнености, разположени на раз
лична височина, но за които се смѣта, че представятъ дени- 
велирани отъ флексури и разсѣди части отъ една единна 
нѣкога денудационна повръхнина. Тя не е била довършена въ 
момента, когато поради издигане нейното развитие е било 
спрѣно. Ето защо надъ нея на много мѣста се виждатъ ме- 
китѣ форми на срѣдно високи планини, а подъ нея — дъл- 
бокитѣ съвременни долини, които създаватъ въ низкитѣ части 
на Източнитѣ Алпи типиченъ „алпийски“ релефъ. Поради това 
Лихтенекеръ предлага да се говори въ случая не за денуда
ционна повръхнина, а за „Раксландшафтъ“ и то защото този 
зрѣлъ, въ дейвисовъ смисълъ на тази дума, пейзажъ се намира 
най-добре изразенъ въ масива па Раксъ, югозападно отъ Виена. 
Възръстьта на този „Раксландшафтъ“ е предтортонска, вѣро- 
ятно хелветска. Други го смѣтатъ за горномиоценски, трети 
— долноплиоценски, четвърти — плиоценски. Предтортонската 
възрасть се установява отъ обстоятелството, че тортонски 
морски тераси сж се врѣзали въ блокове, които носятъ по 
високитѣ си части следи отъ „Раксландшафтъ“1).

Въ източнитѣ Алпи навсѣкжде върху и надъ този „Ракс
ландшафтъ“ се намиратъ така наричанигѣ „Augensteine“, 
„очни камъни“, много добре заоблени чакълчета отъ кварцъ, 
които свидетелствуватъ, че „Раксландшафтътъ“ е билъ изра- 
ботенъ въ една още по-стара, вече напълно разрушена дену
дационна повръхнина, за която може да се смѣта, че е старо- 
миоценска.

>) Вж. N. Licliteneckcr, Beiträge zur morphologischen Entwick
lungsgeschichte der Ostalpen, I Teil: Die nordöstlichsten Alpen, Geogr. Jahres
bericht aus Österreich, Bd. XIX, 1938, стр 75.
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Заравнености се намиратъ и подъ „Раксландшафтъ“, за 
тѣхъ обаче е невъзможно да се каже нѣщо положително и 
мнозина алпийски морфолози изобщо отричатъ сжществува- 
нето имъ, докато други смѣтатъ, че сж на брой 17 едно 
надъ друго!1)

Всички изброени заравнености въ Алпитѣ, представящи 
остатъци отъ повече или по-малко напреднали въ своето 
развитие денудационни повръхнини, сж интересни за насъ не 
толкова сами по себе си, тъй като не сж никжде достатъчно 
пространни, за да сложатъ отпечатъкъ на цѣлия релефъ, а 
ни интересуватъ повече като свидетели за интензивното изди
гане, на което сж били подложени Алпитѣ и което именно е 
причина за тази силна рѣчна и ледникова ерозия, която е 
създала дълбокитѣ долини; а по-горе вече 6Г, подчертано, че 
Алпитѣ представятъ отъ морфоложка гледна точка форменъ 
комплексі,, въ който съвременнитѣ долини сж главниятъ еле- 
ментъ, въ противовесъ на всички други земи отъ зоната на 
голѣмитѣ изкорубвания, въ които и старитѣ денудационни 
повръхнини взематъ голѣмо участие. Разликата между Алпитѣ 
и другитѣ земи отъ сжщата морфоложка зона, напримѣръ 
Сиера Невада, Гіиренеитѣ, Карпатитѣ, Апенинитѣ, Стара-пла- 
нина, се дължи впрочемъ и на друго едно обстоятелство: още 
при първото издигане на Алпитѣ като голѣма земнопо- 
връхна форма надъ долния ерозионенъ базисъ е била изнесена 
толкова обширна маса, че тя никога не е могла да бжде 
напълно заравнена. Поради това само тукъ и отчасти въ 
Гіиренеитѣ е могло да стане сумиране на отдѣлнитѣ издига
ния по време на различнитѣ синорогенези и да се получи този 
високъ още презъ ГІлиоцена релефъ, който естаналъ причина 
за образуване на голѣмага ледникова покривка върху цѣлитѣ 
Алпи на три пжти презъ Кватернера, отъ която сж били съз
дадени най-типичнитѣ черти въ релефа на този сборъ отъ 
планини.

Алпийскитѣ долини се отличаватъ не само по своята 
дълбочина, но и по своето твърде напреднало нагаждане къмъ 
петрографскитѣ различия, които въ Алпитѣ с,ж много голѣми 
поради многобройнитъ покривни плочи, които сж докарали на 
едно и сжщо мѣсто най-различни скали. Почти всички по- 
малки рѣки използуватъ мѣстата съ по-неустойчиви скали

') Като куриозъ може да бжде посочена работата па U. R о t li-F'ii с Ii s 
Erklärende Beschreibung der Formen des Leithagebirges, ücogr. Jaliresber. aus 
Österreich, Bd. XIII, 1926, въ която сж описани 17-тТ, „денудационни по
връхнини", които се намирали въ планината .ІІаііта, наіі-севсроіізточниятъ 
клонъ на Алпитѣ. I о.тѣма склонности къмъ намиране на много денудационни 
повръхнини се забелязва и у виенския геоморфаіогъ .1. Solch, Fluss- und 
Eiswerk in den Alpen zwischen Ötztal und St. Gotthard. I’et. Mitt. Erg — II. 
219, 1935
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(главно флишъ), въ който сж се задълбали и разширили, до- 
като въ варовика нѣкои сж изчезнали, а други — останали 
високо надъ съседнитѣ долини. Само една часть отъ голѣ- 
митѣ напрѣчни долини могатъ да се смѣтатъ за консе- 
квентни на наклона на първата денудационна повръхнина.

Алпитѣ представятъ единъ голѣмъ и високо и нерав- 
номѣрно издигнатъ антиклинориумъ, който преминава неза
белязано къмъ земитѣ отъ морфоложката зона съ първични 
структурни форми Особено е типиченъ въ това отношение 
постепенниятъ преходъ къмъ Французкитѣ Предалпи, докато 
преходътъ къмъ низината на По, поради отсжтствието на 
междинната зона на това мѣсто, е много рѣзъкъ. Той се из
разява въ наличностьта на една много ясно видима л на 
мѣста доста стръмна повръхна флексура. Тя е за насъ отъ 
голѣмъ интересъ, тъй като представя много ясна крайна гра
ница на срѣдиземноморския климатъ къмъ северъ. И въ този 
случай, както при южнитѣ вериги на Атласъ, морфоложката 
граница обуславя климатичната граница и съвпада напълно 
съ нея, поради което се явява и като много ясно изразена 
крайна граница на второстепеннитѣ Срѣдиземноморски земи. 
Тази повръхна флексура е изучена най-добре отъ Лаутензахъ 
въ областьта на Тичино (Тесинъ, италианска Швейцария) и 
отъ Винклеръ въ долината на Изонцо.

Споредъ Лаутензахъ една предледникова заравненость, 
наричана отъ него Бедрето-ниво, се намира въ долината на 
р. Бедрето на 1800 м. надъ морското равнище. Отъ тукъ тази 
повръхнина се спуска стръмно на югъ и се намира надъ Лаго 
Маджоре само на 750 м. надъ морското равнище. На 300 м. 
надъ тази повръхнина се намира друга, по-стара заравненость, 
наричана отъ Лаутензахъ Петането-ниво, която показва сж- 
щия голѣмъ наклонъ1)· А пъкъ споредъ Винклеръ въ доли
ната на Изонцо се намиратъ две плиоценски заравнености и 
старокватернерни тераси, които показватъ къмъ низината на 
р. По много по-голѣмъ наклонъ, отколкото днешното долинно 
дъно, което говори сжщо така за много ясно изразена и на
скоро подмладена повръхна флексура и на това мѣсто.2)

Явно е, че обстоятелствата сж се стекли по такъвъ на- 
чинъ, че сж поставили навсѣкжде по южния склонъ на Ал
питѣ много ясно изразена крайна северна граница на второ
степеннитѣ Срѣдиземноморски земи, като само дълбокитѣ 
ледникови долини сж позволили да се образуватъ не само 
красивитѣ алпийски езера, но покрай тѣхь и нѣколко срѣди
земноморски климатични и биогеографски залива.

') II. Lau te ns ас h, Dic Übertiefung des Tessingebietes. Cleogr. Abli. 
N. I·'., 1. 1912.

2) Вж. A. V. Winkler, Morphologische Studien im Isonzogebiet, Jalirb. 
der geol. Bundesanstalt, Wien, 1922.
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Карпатитѣ. — Тѣзи планини се явяватъ като непосред
ствено източно продължение на Алпитѣ и на северната мор
фоложка зона на голѣмитѣ изкорубвания. Ето защо ще се 
спра на най-важнитѣ гѣхни морфоложки белези, въпрѣки об
стоятелството, че сж далеко отъ Срѣдиземноморскитѣ земи.

Въ Полскитѣ Карпати (между рѣкитѣ Морава на 
западъ и Кслеменъ на изтокъ), изградени огъ нѣколко над- 
хлъзнати на северъ покривни плочи, орогеннитѣ движения сж 
престанали още вь края на Хелветиена. Следъ това тѣзи пла
нини сж били обхващани отъ не много силни синорогенни 
движения, поради което структурнитѣ форми, доколкото сж 
се образували такива, сж били бързо заличени отъ денуда
ционнитѣ процеси, при което сж се образували пространни 
денудационни повръхнини. Тѣ, въпрѣки че сж доста дълбоко 
нарѣзани отъ съвременнитѣ долини, даватъ на цѣлата пла
нина вида на сбрръ отъ низки заравнени ридове, между които 
рѣчнитѣ долини играятъ второстепенна роля.

Полскитѣ Карпати заематъ толкова іолѣмо пространство 
(600 клм. дължина и 75 клм срѣдна ширина), че е било из
ключено да иматъ еднакъвъ морфоложки развой и еднаква 
морфология. Ето защо и въ този случай, както при Алпитѣ, 
се налага да разгледаме поотдѣлно релефа на западпитѣ, 
срѣднитѣ и източнитѣ Полски Карпати,

Западнитѣ Полски Карпати сж известни и съ 
името Западни Бескиди. Тѣ се състоятъ, споредъ полскитѣ 
географи, отъ две плиоценски денудационни повръхнини, на 
± 150 м. и ± 250 м. надъ днешнитѣ рѣчни долини '). При това 
надъ по-високата повръхнина се издигатъ изолирани възви
шения, които изглеждатъ между ридоветѣ съ обли била като 
острови срѣдъ развълнувано море, поради което тази часть 
отъ Бескидитѣ е известна и съ името Бескиди Виспови, т. е. 
Островни Бескиди. Въ една своя специална статия азъ имахъ 
случай да изтъкна, че отношението между тѣзи две стари 
денудационни повръхнини и съвременнитѣ долини не е тъй 
просто, както си го представяха по-рано2). Въ действител- 
ность горната повръхнина (а заедно съ нея и тази, която се 
намира на 100 м. подъ нея) се намира на северъ въ Краков- 
ското Подгорие само на 500 м. надъ морското равнище, на 
220 м. надъ съвременнитѣ долини; по на югъ (около водо- 
дѣла между рѣкитѣ Раба, Скава и Сола, отъ една страна и 
притоцитѣ на рѣкитѣ Орава и Дупайецъ въ Подхалската и

') Мненията на полскитѣ географи по този въпросъ сж резюмирани 
отъ мене нъ „Инверсния спрямо тектониката релефъ“, стр. 75—81.

2) Вж. 0. Jara noff, Das Becken von Nowy Tnrg als Beispiel eines 
intramontanen Beckens. Przcglqd (.icograficzny; t. XIV, 1935, стр. 153-159. 
Възгледитѣ, изказани отъ мене въ тази статия, сж възприети напълно отъ 
Ма chats click въ неговата синтеза Das Relief der Erde, стр. 464—465 
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Оравската котловини, отъ друга страна) сжщата повръхнина 
се издига до 780 м. надъ морското равнище, на 280 м. надъ 
рѣчнитѣ долини. Отъ тукъ, обаче, на югъ тази повръхнина 
се снишава бързо къмъ току що споменатитѣ две котловини, 
много по-бързо, отколкото къмъ северъ, къмъ Краковската 
подтатранска низина. Следователно и дветѣ повръхнини сж 
били угънати и то отъ влашкитѣ синорогенни движения между 
Плиоцена и Кватернера, както може да се заключава отъ об
стоятелството, че кватернернитѣ наносни кжжели, които сж 
били насипани върху по-низко разположената повръхнина, и 
кватернернитѣ тераси, които сж били изрѣзани въ нея, сж 
останали незасѣгнати отъ тѣзи движения, Западнитѣ Бескиди 
представятъ единъ плосъкъ асиметриченъ антиклинориумъ отъ 
денудационни стжпала съ доста ясно видимъ стжпаленъ пей- 
зажъ. Гази вйдимость се дължи отъ една страна на малкото 
отстояние на дветѣ денудационни повръхнини една отъ друга 
(само 100 м.) и на слабото задълбаване на рѣкитѣ. Тѣзи два 
факта се дължатъ отъ своя страна на много по-слабитѣ син
орогенни издигания въ обсега на Западнитѣ Полски Кар
пати въ сравнение съ синорогеннитѣ издигания въ всички до 
тукъ разгледани планини отъ зоната на голѣмитѣ изкоруб- 
вания. Западнитѣ Полски Карпати С/Ж останали презъ Кватер- 
пера незасѣгнати отъ каквито и да било синорогенни дви
жения, а и епирогеннитѣ кватернерни движения, които сж се 
изразили въ цѣлия алпийски орогенъ въ едно съвокупно из
дигане отъ около 90 м., сж се проявили тукъ много по-слабо 
(общо издигане на северъ по-малко отъ 50 м.) по причини, 
които бѣха изтъкнати въ съответната глава на първата часть 
на този очеркъ. Не само презъ Кватернера издиганията сж 
били слаби, но и по-рано тѣ не сж били много по-силни, по
ради което именно Западнитѣ Бескиди се явяватъ днесъ като 
сборъ отъ плоски ридове, които достигатъ едва 780 м. надъ 
морското равнище, като надъ тѣхъ се издигатъ само отдѣлни 
възвишения отъ по-устойчивитѣ на денудацията партии на 
флиша едва до 1200 м. Тази малка абсолютна височина не е 
позволила да се развиятъ мѣстни ледници, което е допри
несло още повече за запазване на равнинния релефъ.

Срѣднитѣ Полски Карпати сж известни и съ 
името Източни Бескиди. Дуклянската седлонина, висока само 
502 м., ги дѣли отъ Западнитѣ Бескиди, а на изтокъ тѣ пре- 
хождатъ постепенно въ Източнитѣ Полски Карпати. Споредъ 
Албинъ Флешаръ1) презъ Долния Плиоценъ въ Срѣднитѣ 
Полски Карпати се е образувала една обширна денудационна 
повръхнина, която сече торгонскитѣ наслаги. Къмъ срѣдата на 
Плиоцена тя е била издигната и отчасти поразмѣстена отъ ро-

*) Вж. A. I lcszar, Prôba niorfogenczv Karpat poloiinycli po pôlnoc 
od Krosii >, Kusnios, I. 3',), Lwôw, 1914 erp. 99—221. 
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данскитѣ синорогенни движения. На нейно мѣсто започнала да 
се образува нова денудационна твърде вѣроятно флувиатилна 
повръхнина, която не е имала време да се развие напълно, а 
само е образувала заливовидни заравнености въ по-старата 
повръхнина. Тази младо плиоценска заравненость не е имала 
възможность да се развие повече, понеже въ края на Плио- 
цена настжпило повторно слабо издигане, което предизвикало 
задълбаване на долинитѣ. То обаче е било толкова незначи
телно, че сж могли да се запазятъ голѣми части отъ дветѣ 
плиоценски нива. По-старото е съ срѣдно + 200 м. относи
телна височина спрямо днешнитѣ долини. Особено добре е 
развито на северъ отъ гр. Кросно, при селото Бонарувка, по
ради което Флешаръ го нарича просто Бонарувско ниво. По- 
младото ниво е съ срѣдно + 140 м. относителна височина 
спрямо днешнитѣ долини и понеже е развито и запазено осо
бено добре около града Жешувь Флешаръ го нарича просто 
Жешувско ниво. Тѣзи две нива сж широко застжпени въ цѣ- 
литѣ Срѣдни Полски Карпати. Къмъ басейнитѣ на Висла и 
Днепъръ тѣ показватъ единъ съвсемъ слабъ наклонъ на сс- 
веръ-североизтокъ. Ако се ежди по сжіцествуващитѣ карти 
къмъ унгарската низина тѣзи две заравнености показватъ 
малко по-голѣмъ наклонъ въ югъ-югозападна посока И срѣд- 
нитѣ Полски Карпати представятъ единъ много плосъкъ и 
пространенъ антиклинориумъ отъ денудационни стжпала, съ 
много по-слабо изразена асиметрия, поради което преходътъ й 
къмъ дветѣ съседни морфоложки зони е много постепененъ.

Източнитѣ Полски Карпати се явяватъ и отъ 
тектонска и отъ морфоложка гледна точка като продължение 
на Срѣднитѣ Полски Карпати. Отъ последнитѣ се отличаватъ 
главно по това, че при всички синорогенни движения, които 
сж засѣгнали Карпатитѣ, Източнитѣ Полски Карпати сж били 
издигани много по-високо. Това е допринесло за много по-го- 
лѣмо задълбаване на рѣчнитѣ долини, които сж унищожили 
напълно по-низката и по-слабо развита младоплиоценска де
нудационна повръхнина, докато староплиоценската се е запа
зила само около изворнитѣ части на рѣкитѣ. Поради това 
Източнитѣ Полски Карпати иматъ видъ па истинска висока 
планина, защото представятъ сборъ отъ дълбоки долини. 11о- 
голѣма часть отъ тѣхъ сж напрѣчни и консеквентни, посоката 
имъ отговаря на първоначалния наклонъ на почти напълно 
унищожената вече староплиоценска повръхнина. Тѣзи долини 
въ общи линии сж антецедентни, тѣ само отчасти сж сс на
годили къмъ срѣщнатитѣ при задълбаването имъ тектонски 
елементи, докато младитѣ надлъжни субсеквенти долини сж 
измоделирали мезорелефа съобразно съ петрографскитѣ раз
личия. Това морфоложко развитие и последицитѣ отъ него 
подсѣщатъ много па това, което знаемъ за Алпитѣ. Подо
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бието се дължи единствено на интензивнитѣ издигания и тукъ 
и тамъ.

Румънскитѣ Карпати показватъ твърде подобни 
морфоложки отношения. Отликитѣ спрямо Полскитѣ Карпати 
се състоятъ главно въ обстоятелството, че въ Румънскитѣ 
Карпати голѣми дѣлове иматъ еднороденъ петрографски със - 
тавъ, при участието, твърде често, на доста устойчиви спрямо 
денудацията скални видове, поради което на много мѣста сж 
се запазили и по-стари, предплиоценски денудационни повръх
нини. Де Мартонъ смѣта, че една часть отъ тѣхъ представятъ 
силно денивелирани части оть нѣкогашна еоценска повръхнина. 
Това твърдение е безъ съмнение погрѣшно, като се вземе 
предъ видъ, че голѣмитѣ орогенни движения въ Румънскитѣ 
Карпати, при които сж се образували и голѣми покривни 
плочи, сж се проявили следъ Еоцена, по време на пиреней- 
ската и главно савската орогенеза. Ето защо тѣзи днесъ ви
соко издигнати заравнености сж вѣроятно миоценски. Тѣ се 
намиратъ главно въ най-високия фогарашки дѣлъ на Трансил- 
ванскитѣ Алпи (в. Негой, 2544 м.). Тукъ се наблюдаватъ и 
ясно изразени следи отъ слабо кватернерно заледяване. По 
всичко това този фогарашки дѣлъ напомня много на Пиренеитѣ.

Стара-планина. — И тази планина представя, подобно 
на Карпатитѣ, единъ асиметрично устроенъ пространенъ анти- 
клинориумъ, който се наклонява къмъ северъ къмъ съседната 
зона съ първични структурни форми, къмъ Предбалкана, и 
много стръмно на югъ, къмъ съседната зона съ вторични 
структурни форми, къмъ Задбалканскитѣ котловини.

Въ Стара-планина могатъ да се установятъ съ положи- 
телность две денудационни повръхнини: една тортонско-сар- 
матска и една по-низко разположена плиоценска. Тѣзи две 
повръхнини, обаче, не сж въ състояние да дадатъ на старо
планинския антиклинориумъ вида на форменъ комплексъ отъ 
денудационни стжпала, защото на северъ консеквентнитѣ 
спрямо най-старата денудационна повръхнина *)  долини на 
напрѣчнитѣ балкански рѣки, заедно съ тѣхнитѣ субсеквентни 
притоци, сж унищожили почти напълно и тортонско-сармат- 
ската и плиоценската повръхнина. Последната се явява въ 
главнитѣ долини като тукъ-таме запазена тераса, а по-ста
рата — главно по билото на планината. По него и по плос- 
китѣ ридове, които се спускатъ на северъ, се откройватъ по- 
ясно само твърдицитѣ отъ варовикъ, които въ Западна Стара- 

*) Тя с сега напълно унищожена ; намира се само фосилизирана подъ 
срѣдномиоценски наслаги (напримѣръ при с. Бѣла на Черно море въ видъ 
на абразиоина повръхнина, вж. Д. Ярановъ, Младотерписрнитѣ и ква- 
тернернитѣ наслаги въ областьта на Камчия, Geologien Balkanica, т. ПІ.кн. 2, 
1939.), поради което може ла се смѣта, че е била старомиоценска.
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планина сж. доста пространни и иматъ видъ на сжщински 
пластови стжпала. Всичко това прави преходътъ отъ Стара- 
планина къмъ Предбалкана много постепененъ. Много по- 
рѣзъкъ е преходътъ отъ Стара-планина на югъ къмъ Задбал- 
канскитѣ котловини поради по-интензивното угъване (на мѣ
ста и изтегляне по разсѣди), на което е била подложена тукъ 
плиоценската повръхнина въ края на Плиоцена. И тукъ на 
мѣста, кждето това угъване се е повторило и по време на 
посттиренската синорогенеза (= предвюрмска), както е слу- 
чаятъ съ Срѣдна и Източна Стара-планина, се е получилъ 
единъ много стръменъ откосъ, който се явява и като кли
матична граница: крайна северна граница на земитѣ, въ 
които поне отъ година на година настжпватъ климатични от
ношения, типични за сжщинскитЬ Средиземноморски земи. II 
въ този случай, както при южния склонъ на Алпитѣ, съвпа
дането на климатичната граница съ морфоложката поставя 
много ясна крайна северна граница на второстепеннитѣ Срѣ- 
диземноморски земи.

Въпросътъ за източния завършскъ на Стара-планина 
може да се разглежда отъ две различни становища: отъ една 
страна орографски планината завършва при Черно море на 
северъ отъ Бургаски заливъ; отъ друіа страна морфоложки 
ридътъ Бакърлъкъ на югъ отъ този заливъ е все още часть 
отъ старопланинския антиклинориумъ Отъ тукъ, следъ из
вестно прекжсване, той се продължава по севернитѣ брѣгове 
на Мала-Азия, кждето образува Понтийскитѣ планини.

Понтийскитѣ планини. — Това, което се каза за зоната 
съ първични структурни форми въ северна Мала-Азия, се от
нася до известна степень и за зоната на голѣмитѣ изкоруб- 
вания. Тя започва на изтокъ отъ носъ Баба при пристани
щето Ерегли и отъ тукъ може да се проследи покрай брѣга 
на Черно море чакъ до юженъ Кавказъ, каго само на едно 
мѣсто — при разгледаното вече Саринджъ-тепе — тази зона 
е отдѣлена отъ морето. На западъ отъ току що споменатия 
носъ Баба тази зона е била увлечена въ зараждащата се чер
номорска геосинклинала и затова тукъ морето опира непо- 
срѣдствено до зоната съ вторични структурни форми, съ ко
ято ще се занимаваме по-нататъкъ.

Понтийскитѣ планини (това е общоприето сборно име 
за многобройни планини съ различни имена) зачочватъ отъ 
брѣга на Черно море между градоветѣ Алапли и Ерегли (тукъ 
брѣгътъ има северъ-южна посока!) като низка хълмиста земя, 
която се издига постепенно на изтокъ и се състои отъ една 
слабо нарѣзана денудационна повръхнина, разположена на 
150 м. надъ морското равнище при брѣга и все по-високо 
къмъ вжтрешностьта и къмъ изтокъ. При Зонгулдагъ (гра- 
дътъ на антрацитнитѣ мини) тя е вече високо издигната и 
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показва освенъ това ясенъ двоенъ наклонъ, отъ една страна 
къмъ Черно море, отъ друга страна на югъ. Въ връзка съ 
това стои и разкриването, тъкмо тукъ, на Карбона и намира- 
щитѣ се въ него антрицити. Изглежда, че при Зонгулдагъ 
надлъжниятъ антиклинориумъ, който образува планината, се 
кръстосва съ нѣкои напрѣченъ антиклинориумъ, което кръс
тосване се проявява въ това издигане на планината; нѣщо 
подобно, както кръстосването на старопланинския антикли
нориумъ съ напрѣчния антиклинориумъ на Калоферския прагъ, 
на който отговаря най-високия старопланински дѣлъ около 
Юмрукчалъ. Споредъ Повакъ тази повръхнина въ западнитѣ 
понтийски планини е вѣроятно левантийска >). По па изтокъ 
се редуватъ планинитѣ Арудъ-дагъ, Ала-чамъ-дагъ, Дютменъ- 
дагъ, планинитѣ на югъ отъ Трапезундъ и така нататъкъ 
къмъ изтокъ. Навсѣкжде се вижда сжщата повръхнина, обик
новено слабо наклонена къмъ морето, както е случаятъ при 
Трапезундъ, К/Ъдето на кжсо разстояние отъ 230 м. слиза на 
100 м. надъ морското равнище2). Па доста мѣста надъ тази 
повръхнина се вижда една по-стара, вѣроятно миоценска, ко
ято образува многобройни заравнености, .известни, както въ 
Стара-планина, съ името „чалове“.

Това сж, за жалость, всичкитѣ оскждни данни, съ които 
разполагаме за морфологията на Понтийскитѣ планини, поради 
което ние сме принудени да ги напустнемъ бързо, за да се 
отправимъ въ южния клонъ на алпийския орогенъ, въ Атласъ, 
Апснинитѣ. Динарскитѣ планини, Пиндъ и Тавърскитѣ ,ла- 
нини въ Мала-Азия.

Високиятъ Атласъ. — Тази планина започва на западъ 
непосрѣдствено отъ брѣга на Атлантическия океанъ при носъ 
Риръ и се протака въ източна посока на повече отъ 400 клм., 
като достига до 4165 м. височина (връхъ Тубкалъ); отъ югъ 
се огражда отъ предземната низина на Сусъ, а на северъ — 
отъ котловината Хаусъ. Антиклинориалниятъ характеръ на 
тази голѣма планинска маса може да се провѣри на нѣколко 
мѣста. При брѣга на Атлантическия океанъ Високиятъ Атласъ 
завършва съ платото Аферни, върху което на 260 м. надъ 
морското равнище се намиратъ сжщитѣ прибрѣжни тиренски 
дюни, които се намиратъ на северъ само на нѣколко метра 
надъ днешния морски брѣгъ, а на югъ — въ Сусъ — подъ 
морското равнище.:|) Явно е, че две голѣми флексури ограж-

') Е. N η wack, Eine Reise im westpontischen Gebiet Anatoliens. Zeit
schrift d. Ges. Erdkunde Berlin, 1928, стр. 1-6; E. Nowack. Die Oberflä
chen Gestaltung Anatoliens, Pct. Mitt., 1933, стр. 234 — 236.

2) Вж. Е. C 11 a p u t, Voyages d’ études géologiques et geomorphogéni- 
ques en Turquie. Paris, 1936, стр. 286.

3) Вж. D. J a r a η ο ï f. Études de géologie dynamique etc., стр. 132—133: 
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датъ отъ северъ и отъ югъ западния край на планината. 
Сжщото може да се установи и по на изтокъ. Отъ посоче
ната разлика въ положението на тиренската дюна е ясно, че 
издигането ще да се дължи на посттиренската синорогенеза, съ 
което се обяснява и еднократното заледяване въ най-високитѣ 
части на Високия Атласъ.1) Понеже, отъ друга страна, и лед- 
никовитѣ форми сж дълбоко нарѣзани отъ съвременнитѣ до
лини, трѣбва да се предполага, че това издигане е продъл
жило и следъ последното заледяване. Всички тѣзи обстоя
телства обясняватъ най-добре голѣмата височина, до която 
достига тази планина (втора следъ Алпитѣ въ цѣлото Среди
земноморие) и голѣмата дълбочина на долинитѣ въ нея. Тѣ 
сж нарѣзали Високия Атласъ на многобройни отдѣлни ридове 
съ остри гребени. Планината има алпийски видъ дори въ тѣзи 
свои части, които не сж били засѣгнати отъ вюрмското 
заледяване.

Срѣдниятъ Атласъ. — Поради изтъкнатото нарѣзване 
въ Високия Атласъ е изключено да се намѣрятъ плиоценски 
земноповръхни форми. Тѣ играятъ, обаче, много голѣма роля 
въ Срѣдния Атласъ, който се явява като сборъ отъ нѣколко 
високи плата, разположени на югъ отъ „Коридора на Таза“. 
Всички тѣзи плата сж били издигнати, обаче, много високо 
и се намиратъ освенъ това въ область съ много валежи и 
близу до долния ерозионенъ базисъ, поради което се отвод- 
няватъ до едно отъ голѣмитѣ марокански рѣки. Пе е такъвъ 
случаятъ съ Алжирски Атласъ.

Алжирски Атласъ. — Между Сахарски Атласъ отъ 
южна страна, който се състои отъ първични структурни 
форми, и отдѣлни планински блокове край брѣга на Срѣди
земно море отъ северна страна се намиратъ пространнитѣ 
високи плата, които представятъ голѣми затворени басейни, 
покрити на значително пространство съ солена кора. Това сж 
така наричанитѣ „шоти“. Тѣзи плата сж разположени на 1000 
до 1200 м. височина надъ морското равнище и сж отдѣлени 
едно отъ друго съ низки плоски прагове. Платата представятъ 
голѣми денудационни повръхнини отъ понтийска възрасть, а 
праговетѣ между тѣхъ — изкорубени дѣлове отъ сжщата 
повръхнина. Алжирскиятъ Атласъ заема пространство по-го- 
лѣмо отъ Алпитѣ; и точно както въ последнитѣ издигането 
не е могло да бжде равномѣрно, така и въ Алжирския Атласъ 
то е било силно диференцирано, обаче общо взето много по- 
слабо, понеже тукъ не сж станали такива голѣми натрупвания 
на леки сиални маси, както въ Алпитѣ. Поради това и об-

’) Вж. I). Jara по ff, I.’cvolution morphologique du Maroc etc., стр. 330.
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іциятъ видъ на релефа е съвсемъ другъ, въ сравнение съ 
Алпитѣ.

Основно се отличаватъ по релефа си планинитѣ, които 
се намиратъ между брѣга на Срѣдиземно море и областьта 
на шотитѣ. Маулъ ни дава една твърде интересна, но подле
жаща на основна провѣрка кратка геоморфоложка скица на 
една отъ тѣзи планини —, Джурджура, която се намира из
точно отъ Алжиръ и низината на Митиджа. Споредъ този 
авторъ тая планина се опасва отъ заравненость на 1050 до 
1250 м., като на северъ се снишава до 1000 м. надъ морското 
равнище; подъ тази заравненость, на 950, 850, 750, 650 и 550 
м. надъ морското равнище се намирали други заравнейисти, 
като най-низката можела да се датира като срѣдноплио- 
ценска. ’) Каза се вече, че тѣзи указания подлежатъ на основна 
провѣрка. Прави впечатление, че всички 6 заравнености се 
намиратъ точно на 100 м. една отъ друга. Маулъ ги е уста- 
новилъ главно върху топографската карта. Дали сжществуватъ 
и въ действителность? Този и много други въпроси ще полу- 
чатъ своето разрешение когато въ тази часть на атласкитѣ 
земи се предприематъ по-обстойни морфоложки изучвания.

Рифъ. — На северъ отъ Гіредрифскитѣ вериги същин
ски Рифъ представя отъ себе си високо издигната маса отъ 
много податливъ на ерозията флишъ и триасъ отъ соль, 
гипсъ и глина. Тѣ съ били измоделирани тъй фино отъ ек· 
зогеннитѣ процеси, че не може да става и дума за намира
не на стари черти въ релефа, чрезъ които да се възста
нови морфоложкиятъ развой на тази планина. Ето защо ше 
трѣбва да я напустнемъ и презъ Срѣдиземно море да отидемъ 
въ нейното продължение — Апснинитѣ.

Апенинитѣ. — Тази планина има толкова голѣма дължина 
(повече отъ 1200 клм.), че е абсолютно немислимо да се на-

’) Вж. Ο. Maul1, Geomorphologische Studien aus den östlichen Atlas- 
ländern und der Algerischen Sahara. Peternianns Mitt., Jahrg. 78, 1932 стр. 
282, Като излага своитѣ изучвания върху планината Джурджура, авторътъ 
заключава: ,ΓΙο-далечната цель на изследването бѣіпе тази: да се установи 
общото сродство въ форми и морфоложко развитие съ останалитѣ срѣди- 
земноморски нагънати планини. Такова сродство сс установява именно въ 
наличностьта на денудационни стжпала, каквито има и въ Апенинитѣ, 
Динаридитѣ, Хеленидитѣ и Алпитѣ". Това заключение показва, че за Маулъ 
всички дѣлове на Срѣдиземноморието сж устроени по единъ и сжіци начинъ, 
което е едно непростимо обобщение. Фактитѣ, изложени въ настоящата 
втора часть па нашия очеркъ, показватъ най-добре голѣмото разнообразие 
въ морфоложкитѣ отношения на Срѣдиземноморскитѣ земи. Това разнооб
разие се поддава все пакт, на систематизиране, което е една отъ задачитѣ 
на очерка.
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мѣрятъ навсѣкжде въ нея еднакви тектонски и морфоложки 
черти. Тѣ сж дори доста различни поради обстоятелството, 
че : 1) южната часть на тѣзи планини, въ Калабрия, е по
паднала въ обсега на източносрѣдиземноморската разсѣдна 
область и е добила черти, които сж необичайни за Апенинитѣ 
на северъ отъ Калабрия; 2) Срѣднитѣ Апенини се състоятъ 
отъ дебели мезозойски варовикови наслаги, нагънати въ пра
вилни структурни форми въ края на Олигоцена; 3) Тос- 
канско-лигурийскитѣ Апенини се състоятъ, обратно, отъ 
много неустойчиви флишки наслаги и отъ нѣколко покривни 
плочи. Поради това тѣзи три части отъ Апенинитѣ се на
лага да бждатъ разгледани поотдѣлно.

Апенинитѣ въ Сицилия и Калабрия не пред
ставятъ, както по на северъ, непрекжената планинска верига, 
а отдѣлни планински масиви, точно тъй, както е случаятъ 
отъ другата страна на Йонийско море съ Ионийскитѣ острови. 
Въ Сицилия Пелоританскитѣ планини се протакатъ успоредно 
съ тиренския брѣгъ на острова, дълбоко нарѣзани поради 
близостьта на долния ерозионенъ базисъ и неустойчивитѣ 
скали, отъ които сж изградени.

Отвъдъ Месинския протокъ картината се промѣня ос
новно. Южниятъ край на Калабрия се заема изцѣло отъ 
планината Аспромонте, която достига съ върха Монталто до 
1958 м. Иай-високитѣ дѣлове на планината представятъ оста
тъчно възвишение срѣдъ една обширна плиоценска абра- 
зионна повръхнина, издигната днесъ отъ 1200 — 1350 м. надъ 
морското равнище по разсѣди, които личатъ и до днесъ като 
стръмни разсѣдни откоси. При това издигане нѣкои дѣлове 
отъ издигащия се блокъ сж изостанали по-назадъ, поради 
което сж се образували много ясно изразени разсѣдни стж
пала.1) Разположената по на северъ планина Сера Санъ Бруно 
има по-меки черти, което е въ връзка съ обстоятелството, 
че нейното издигане не е станало по разсѣди, но по флек- 
сури. Такава една флексура отдѣля тази планина отъ на- 
прѣчната низина на Катанцаро, наричана отъ италианскитѣ 
геолози „Катанцарски протокъ“, тъй като тази низина наис
тина до края на Плиоцена е представяла протокъ, който е 
отговарялъ по тектоника и мѣстоположение точно на Коринт- 
ския заливъ, намиращъ се отъ другата страна на Йонийско 
море и който е представялъ сжщо така презъ Плиоцена и 
впоследствие и презъ Тирениена единъ широкъ протокъ. Нѣ- 
когашниятъ Коринтски протокъ е отдѣлялъ Пелопонесъ като 
островъ. И на едното и на другото мѣсто С/Ж се получили 
сходни явления поради въздействието на единъ и сжщи

’) Вж Μ. ü ignoti X, La Calabre. Ann. de Géographie, vol. 17, 1909 
стр. 141 — 160; II. Lembke, Beiträge zur Geomorphologie des Aspromonte. 
Zeitschr. f. Geomorphologie, Bd. VI, 1931, стр. 58—112. 
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страничснъ факторъ — източносрѣдиземноморската разломна 
тектонска обла г-ь.

Па северъ отъ „Протока на Катанцаро“ Апенинитѣ сж. 
застжпени отъ планината Сила, която е била подложена на 
нѣколко последователни издигания, станали следъ последнитѣ 
орогенни движения между Еоцена и Олигоцена. По време на 
затишията сж били образувани въ устойчивитѣ спрямо еро
зията скали на тази планина нѣколко денудационни повръх
нини, отъ които най-високата е на 1600 м. надъ морското 
равнище и е вѣроятно старомиоценска ; подъ.нея на 1200 м; 
се намира друга повръхнина, вѣроятно младомиоценска (на 
изтокъ може да се установи нейното продължение въ коре- 
латната й тортонска седиментационна повръхнина); подъ нея 
плиоценската повръхнина е била засѣгната отъ разсѣди и 
накжсана на нѣколко разсѣдни стжпала съ различна висо
чина; това е станало отъ западъ, докато отъ източна страна 
сжщата повръхнина се наклонява постепенно къмъ Йоний- 
ско море1). 11 въ случая проличава едно асиметрично изко- 
рубване, каквото срещнахме вече нѣколко пжти и което 
и въ този случай показва по-благъ паклонъ къмъ предземието.

Както отъ югъ, така и отъ северъ Сила е отдѣлена 
отъ следващата часть на Агіенинигѣ чрезъ една напрѣчна 
низина, наричана по името на града Кастровилари. Тази низина 
се отдѣля отъ северъ отъ планината Долчедорме чрезъ много 
стръмень разсѣдснъ откосъ. Въ този планински блокъ взиматъ 
участие и доста седиментни скали съ различна устойчивость 
спрямо ерозията, поради което тукъ не сж се образували тъй 
ясно изразени денудационни повръхнини, както на Сила, която 
се явява въ това отношение като рѣдко изключение въ цѣлия 
Апенински полуостровъ.

Срѣднитѣ А не ни ни завършватъ на югоизтокъ до 
Тарантския заливъ съ нѣколко дълги рида съ плоски гърбища, 
представящи плиоценска седиментационна повръхнина, изди
гната на повече отъ 1000 м. и дълбоко нарѣзана. При това 
колкото се отива по на северъ толкова по-често се подаватъ 
изподъ мощната плиоценска покривка еоценски и мезозойски 
гжети и много устойчиви на нормалната ерозия варовици, 
които сж допринесли поради това да се запазятъ извънредно 
много субструктурни повръхнини. Тѣ въ много случаи сж 
излъгвали и доста сериозни изследвани, които сж смѣтали, че 
иматъ работа съ денудационни повръхнини. Поради това, че 
въ тази срѣдна часть на Апенинитѣ тектонскитѣ движения 
сж. били умѣрени, образувани сж били само нормални анти- 
клинали и синклинали, отдѣлени понѣкога едно отъ друго 
чрезъ разсѣди. Последнитѣ се дължатъ на неподатливостьта

') Вж. D . Jara noff, Osservazioni inorfolo^iclie nclla Calabria Cen
trale. Boll. Soc. geogr. Ital., 1931, стр. 275—282. 
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на голѣмитѣ варовикови маси на нагъване, а по-лесно на 
начупване, изразено въ разсѣди. Цѣлиятъ този релефъ отъ 
първични структурни форми е билъ залѣтъ до голѣма висо
чина, поради потъване, отъ плиоценското пиачентинско море, 
което първомъ е позагладило този релефъ, а следъ това го е 
затрупало съ дебели пиачентийски наслаги. При тѣхното на
сипване е била образувана много пространна седиментационна 
повръхнина, на която е съответствувала безъ съмнение нѣкоя 
корелатна денудационна повръхнина. Днесъ, обаче, е мжчно 
тя да бжде възстановена, защото е била издигната отъ силно 
диференцирани тектонски движения, въ резултатъ на което 
се е образувала една грамадна коруба — дълга повече отъ 
600 клм. и широка около 80—100 клм. Издигането е било 
толкова голѣмо, че е станало причина за бързото свличане 
на плиоценскитѣ наслаги, при което затрупаниятъ предпиачен- 
тински релефъ съ първични структурни форми е билъ дефо- 
силизиранъ на много мѣста и днесъ много котловини пред- 
ставчтъ отъ тектонска гледна точка синклинали — грабени, а 
много планини — хорстово-антиклинални възвишения. Такива 
сж. най-високитѣ дѣлове на Срѣднитѣ Апенини : Матезе, Ма- 
йела, I ранъ Сасо д’Италия, въ който се намира и най-висо- 
киятъ връхъ на Апенинитѣ, Монте Корно, 2914 м.') Отъ чисто 
формална гледна точка Срѣднитѣ Апенини, понеже се състоягъ 
предимно отъ дефосилизирани първични структурни форми, 
трѣбва да бждатъ причислени въ зоната съ първични струк
турни форми; обаче отъ морфогенетична гледна точка, която 
въ нашия случай е по-важна, тази часть отъ Апенинитѣ е 
преди всичко една голѣма коруба и като такава трѣбва да 
бжде причислена въ зоната па голѣмитѣ изкорубвания.

Севернитѣ тосканско-лигурийски Апенини, макаръ 
да спадатъ въ сжіпата зона и да се явяватъ отъ орографска 
гледна точка като прѣко продължение на Срѣднитѣ Апенини, 
се отличаватъ основно отъ тѣхъ. Въ Севернитѣ Апенини, кж- 
дето сж станали нѣколко надхлъзвания съ много голѣмъ 
размѣръ, не сж се образували никога първични структурни 
форми. Тукъ обаче сж били отложени презъ различни времена 
на Терциера извънредно неустойчиви на ерозията пѣсъци и 
глини. Тѣ сж били нападнати активно отъ ерозията веднага 
следъ образуването на споменатата голѣма коруба въ края 
на Плиоцена, при което сж се образували днешнитѣ дълбоки 
долини, разположени перпендикулярно спрямо главното водо· 
дѣлно било между Адриатическо и Тиренско море. Всички 
тѣзи долини сж, забележителни съ многобройнитѣ свлачища, 
прочутитѣ „франи“ и „каланки“, които причиняватъ понѣкога

’) Това бѣ изтъкнато напоследъкъ особено добре отъ Р. I! і r о t 
Grands traits de la structure et du relief de l'Apennin. Ann. de Géoer., vol. 48 
1939, стр. 22—40.



СрѣдиземноморскитІ·, земи 89

голѣми наводнения поради заприщвания и твърде чести раз
рушения по шосетата и желѣзницитѣ, поради което италиян- 
цитѣ се видѣха принудени да прокаратъ желѣзопжтната 
линия между Болоня и Флоренция подъ земята, като за цельта 
построиха втория по дължина тунелъ въ свѣта, 19 клм. 
Тѣзи главни долини, консеквентни на първоначалния наклонъ 
на -плиоценската седиментационна повръхнина, получаватъ 
многобройни субсеквентни притоци, които С/Ж измоделирали 
по-устойчивитѣ на ерозията пластове по такъвъ начинъ, че 
сж се получили многочислени изоклинални гребени, успоредни 
на главното било. Тѣ се дължатъ на обстоятелството, че 
многобройнитѣ надхлъзвания сж създали въ тази часть на 
Апенинитѣ люспеста структура, която е благоприятна за 
образуването на подобенъ скаровиденъ релефъ, сходенъ до 
известна стспень на релефа въ тѣзи части на зонитѣ съ 
първични структурни форми, които сж напреднали повече 
въ своя развой. Подобието е още по-голѣмо поради обстоя
телството, че, както въ зонитѣ съ първични структурни 
форми, така и въ Срѣднитѣ и Севернитѣ Апенини липсватъ 
денудационни повръхнини1)· Това сж пакъ формални подобия, 
на които ние нѣмаме право да се основаваме, защото въ зо
нитѣ съ първични структурни форми денудационни ловръх- 
нини изобщо не сж се образували, а въ Срѣднитѣ и Севернитѣ 
Апенини такива сж се образували, но впоследствие сж били 
разрушени. И въ този случай морфоложкиятъ развой опра
вдава причисляването на тѣзи планини къмъ зоната на голѣ- 
митѣ изкорубвания.

Динарскитѣ планини. Ако искаме да продължимъ 
проследяването на зоната на голѣмитѣ изкорубвания въ юж
ния склонъ на алпийския орогенъ ще трѣбва да се прехвър- 
лимъ чакъ въ Динарскитѣ планини, тъй като Алпитѣ сж за
грабили при своето мощно развитие напълно тази зона между 
Апенинитѣ и Динарскитѣ планини. Последнитѣ се отличаватъ, 
съ изключение на тази часть, която се намира непосрѣдствено 
до Албания, съ неголѣма височина на отдѣлнитѣ си вериги 
и съ приежтетвието на пространни заравнености между тѣхъ. 
Тъй като последнитѣ сѣкатъ косо интензивно нагънатитѣ ме- 
зозойски и старотерциерни седименти, можемъ съ право да 
ги смѣтнемъ за денудационни повръхнини, разположени на

') G. Braun, Beiträge zur Morphologie des nördlichen Apennin, Zeit- 
sclir d. Ges Erdk. Berlin, Jalirg. 1907, стр. 441—472, 510—538 и F. Nuss
baum, Geomorphologische Studien im nördlichen Apennin zwischen Ancona 
und Florenz, Geogr. Zeitsclir., Bd. 16, І910, erp, 207—216, сс опитаха преди 
30 години, подъ влиянието на Дейвисъ, да намѣрятъ и тукъ многобройни 
наредени една надъ друга денудационни повръхнини, обаче една по-сериозна 
провѣрка показа, че такива не сжществуватъ. 
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различна височина поради интензивното дислоциране по време 
на последното издигане1), По-остъръ е релефътъ на тази 
часть отъ Динарскитѣ планини, която изпълва Черна-Гора и 
граничната область между Метохия и Северна Албания. Гази 
острота се дължи не само на едно по-интензивно издигане, 
но и на обстоятелството, че тукъ снѣжната граница при по
следното заледяване е била най-низко (въ сравнение съ всички 
други Срѣдиземноморски земи), поради което ледницитѣ сж 
изиграли голѣма роля за оформяване на релефа. (Вижъ по- 
нататъкъ съответната глава).

Източноалбанскитѣ и Източноепирскитѣ планини. -- 
I олѣмото петрографско разнообразие и интензивното изди- 
1 ане на Източноалбанскитѣ планини не е било благоприятно 
за запазване на стари земноповръхни форми, поради което е 
абсолютно невъзможно да се разгадае развоятъ па тѣзи пла
нини презъ последнитѣ геоложки епохи. При различни случаи 
сж били забелязани на много мѣста заравнености, безъ нѣ- 
каква възможность тѣ да бждатъ свързани една съ друга 
въ една по-стройна система, още по-малко да бждатъ дати
рани. Сжщото може да се повтори и за Източенъ Епиръ, из
пълнени почти изцѣло отъ ІІиндъ. По този начинъ Филигі- 
сонъ, който я е изучавали най-обстойно, не е могьлъ да уста
нови стари ерозионни форми. Въ лесноподатливия флишь 
рѣкитѣ сж образували дълбоки долини, които придаватъ, за
едно съ наличнитѣ ледникови форми, истински алпийски видъ 
на значителна часть отъ тази планина.

Проследяването на зоната на голѣмитѣ изкорубвания се 
затруднява извънредно много въ южна посока, тъй като тукъ 
въ Срѣдна и Южна I ърция, се чувствува много осезателно 
близостьта на източносрѣдиземноморската (респективно егей
ската) разломна область. Вардусия, Гьона и Парнасъ, нѣкога 
части отъ морфоложката зона, за която е дума въ тази стра
ница, сж били безъ съмнение гіо-тѣсно свързани една съ 
друга, докато отдѣлянето имъ и по-сетнешното имъ развитие 
като самостоятелни хорстови възвишения трѣбва да се от
даде на разсѣдитѣ, вмъкнали се тукъ поради напредването 
на егейската разломна область къмъ северъ. Поради тази на- 
мѣса ние трѣбва да отидемъ чакъ въ Източна Мала-Азия за 
да намѣримъ въ чистъ видъ зоната на голѣмитѣ изкоруб
вания.

Тавъръ. —■ Тя е най-импозантната планинска верига въ 
цЬла сжщинска Мала-Азия. Заема най-югоизточния й край и

’) .1. Cvijic, Bildung und Dislozierung der Dinarischen Ruinpffliiclie 
Pct. Mitt., 1909, стр. 121 —127, 150 — 163 n 177—18l. Вж. и критическата 
бележка на W. Penck, Die Morphologische Analyse, 271—271. 
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се издига до 3600 м. като много висока преграда между вж- 
трешнитѣ малоазийски плата и киликийската низина. Посо
ката на планината е, съответно на посоката на тектонскитѣ 
линии на това мѣсто, югозападъ — североизтокъ. Ядката на 
планината се състои отъ креда и по-стари скали, загърнати 
до 3000 м. въ дебела младотерциерна, главно хелветска по
кривка. По югоизточния клонъ на планината хелветскитѣ на
слаги сж наклонени на югоизтокъ съ 15 до 20”, по североза
падния склонъ— на северозападъ съ 10 до 15°. Тѣзи пластове 
отъ друга страна сж прерѣзани косо отъ една денудационна 
повръхнина, която преминава въ повръхноститѣ, които обра
зуватъ периферията на високитѣ плата въ вжтрешноствта на 
Мала-Азия и поради което можемъ да я смѣтаме за понтий
ска. Тази повръхнина въ планината е сжіцо така наклонена 
по северозападния склонъ на северозападъ и по югоизточния 
склонъ — къмъ югоизтокъ, само че много по-слабо. При това 
слабо денивелиране изрѣзаната въ неустойчиви хелветски на
слаги повръхнина е била подложена на усилено разрушаване, 
при което по-устойчивитѣ пластове сж били измоделирани 
като изоклинални гребени, гледащи къмъ билото на плани
ната ’). Следователно планината Тавъръ представя единъ гра- 
маденъ антиклинориумъ, високо изкорубенъ и украсенъ съ ус
поредни на главното било по-низки изоклинални гребени, раз
положени симетрично отъ дветѣ страни. За да добие този си 
видъ планината е била подложена на двукратно издигане: 
първи пжть Между Хелветиенаи Понтиена и втори пжть следъ 
Понтиена. Въ общи черти развитието на релефа напомня из
вънредно много развитието, което сж претърпѣли и остана- 
литѣ планини отъ разглежданата зона на голѣмитѣ изкоруб
вания. Отъ Тавъръ тя продължава къмъ изтокъ въ Армен
ското плато и въ Иранъ. Пие, обаче, трѣбва да прекжснемъ 
вече нейното проследяване, за да не попаднемъ въ земи, които 
сж далеко отъ Срѣдиземноморието.

д) Рслефътъ въ зонитѣ на вторичнитѣ структурни форми.

Въ тѣзи части отъ алпийския орогенъ, които се намиратъ 
по-навжтре и по-близу до срѣдищнитѣ земи, сжіцествуватъ 
общо взето почти сжщитѣ тектонски отношения, както въ 
зонитѣ на голѣмитѣ изкорубвания. Въпрѣки това морфолож- 
кото развитие на областитѣ въ съседство съ срѣдищнитѣ земи 
се отличава основно отъ развитието, което показватъ облас
титѣ, които влизатъ въ зонитѣ на голѣмитѣ изкорубвания. 
Както съмъ ималъ случай да изтъквамъ и въ нѣкои свои по- 
раншни работи, срѣдищнитѣ земи, като области лабилни, сж 
лабилизирали и земитѣ въ тѣхно съседство, поради което

') Вж. Е. С 11 a put, нит. съч„ стр. 255 и 271. 
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тукъ синорогеннитѣ движения сж се проявили не само въ 
общи издигания, но и въ силно диференцирани движения, въ 
угъвания, които сж докарали до образуването на синклино- 
риуми и антиклинориуми, успоредни въ общи линии на старитѣ 
тектонични посоки. Тѣзи синклинориуми и антиклинориуми сж 
винаги не много високи (въ сравнение съ голѣмата си дъл
жина и ширина) и при това се състоятъ обикновено отъ по- 
стари и доста устойчиви скали, поради което тѣ се поддаватъ 
доста мжчно на разрушаване, дълго време се запазватъ като 
структурни форми, дѣло на вжтрешнитѣ сили. Тѣзи струк
турни форми се отличаватъ, обаче, основно отъ ония, които 
нарекохме първични структурни форми. Структурнитѣ форми 
въ съседство съ срѣдищнитѣ земи не сж образувани н а п р а в о 
отъ скали, утаени преди това въ периферията на геосинкли- 
налатз, и които скални комплекси показватъ най-различна 
устойчивость спрямо ерозията (въ връзка съ което е бързото 
разлагане на първичнитѣ структурни форми на чифтове изо- 
клинални гребени), а сж образувани отъ угъването на повече 
или по-малко напреднали въ своя развой денудационни по
връхнини, при които петрографскитѣ различия сж били вече 
до голѣма степень отстранени. Отъ това следва, че въ този 
случай тектонското оформяване въ синклинориумъ или анти- 
клинориумъ не се явява, както при първичнитѣ структурни 
форми, като първи а като втори етапъ въ морфоложкия развой, 
поради което можемъ да ги наречемъ вторични струк
турни форми. Освенъ това поради предварително премах- 
натитѣ петрографски различия и поради по-слабитѣ тектонски 
движения, на които се дължатъ вторичнитѣ структурни форми, 
последнитѣ иматъ много по-заоблени, загладени черти, откол- 
кото първичнитѣ структурни форми. Изобщо разликитѣ между 
първичнитѣ и вторичнитѣ структурни форми сж много голѣми, 
както отъ генетична гледна точка, така и отъ чисто формална 
страна. Къмъ тѣзи различия се прибавя и обстоятелството, че 
тѣзи два вида форми се явяватъ въ две съвсемъ различни 
зони.

Тѣзи зони се отличаватъ твърде много една отъ друга 
и по разположението на рѣчната мрежа въ тѣхъ. Противно 
на нагодената кί мъ новитѣ форми рѣчна мрежа въ зоната 
съ първичнитѣ структурни форми въ зонитѣ съ вторични 
структурни форми намираме една изцѣло запазена антеце- 
дентна рѣчна система, много богата на проломи и въ която 
рѣкитѣ иматъ по-нормално положение спрямо сжщсствува- 
щитѣ земноповръхни форми само въ случаитѣ, когато се явя
ватъ като наследници на езера, образувани въ синклинориал- 
нитѣ котловини.

Вторичнитѣ структурни форми общо взето си приличатъ, 
но все пакъ и въ тѣхъ се явяватъ нѣколко различни типа. 
Повече си приличатъ единъ съ други антиклинориумитѣ. Докол- 
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кото сжществуватъ различия между тѣхъ тѣ се дължатъ на 
различния брой синорогенни движения, на които сж били 
подложени, като отъ това е зависѣлъ по-ясно или по-слабо 
изразениятъ стжпаленъ видъ на съответното възвишение. 
Много голѣми различия се явяватъ само въ случаитѣ, когато 
едно антиклинориално възвишение е прехвърлило снѣжната 
граница, но това е вече въпросъ, съ които ще се занимаваме 
по-нататъкъ. По-голѣми различия показватъ синклинориалнитѣ 
котловини и то съобразно съ това, дали при образуването имъ 
сж били създадени или не условия за образуване на езера. 
Тамъ, кждето сж се образували такива, тѣ сж допринесли за 
частично заличване на структурнитѣ форми и за появяване 
на известно разнообразие въ релефа чрезъ присжтствието на 
езерни абразионни и седиментационни форми. А пъкъ въ слу
чаитѣ, когато езернитѣ наслаги сж дали възможность да се 
образуватъ ровини, badlands, тогава сж се получили много 
рѣзки контрасти между гладкитѣ форми на мѣстата надъ нѣ- 
когашната езерна повръхнина и нарѣзанитѣ езерни наслаги. 
Тѣзи контрасти могатъ да се сравнятъ само съ контраста 
между гладкитѣ стени на варовититѣ изоклинални гребени и 
моласната ивица въ синклиналитѣ, въ зоната на първичнитѣ 
структурни форми. Това единствено подобие между първич
нитѣ и вторичнитѣ структурни форми се дължи, както се 
вижда, на странични влияния отъ екзогеннитѣ процеси върху 
вторичнитѣ структурни форми.

Теоретически би трѣбвало създаденитѣ отъ синорогеннитѣ 
движения вторични структурни форми да сж дълги толкова, 
колкото и синклинориумитѣ, на които се дължатъ. Това щѣше 
да бжде така, ако не се явяваха, почти като правило, напрѣчни 
изкорубвания, които разчленяватъ синклинориумитѣ на отдѣлни 
котловини, а антиклинориумитѣ — на отдѣлни планини. Тѣзи 
напрѣчни изкорубвания се явяватъ най-често като последица 
отъ по-къснешна синорогенеза, а косвено сж резултатъ на 
ренегантнитѣ движения. Работата се състои въ това, че сино
рогеннитѣ движения сж постхумни на орогеннитѣ и ставатъ 
въ сжщата посока и въ сжщия редъ. Ето защо ако една оро- 
генеза е дала тектонски единици съ западъ-източна посока, 
и следъ нея друга като ренегантна е действувала на сжщото 
мѣсто, но е дала тектонски единици съ севорозападъ — юго
източна посока, следъ време, когато, поради настжпилата на 
това мѣсто консолидация, тукъ ставатъ възможни само сино
рогенни движения, последнитѣ ще ставатъ първо по такъвъ 
начинь, че ще създадатъ коруби (антиклинориуми и синкли- 
нориуми) съ западъ-източна посока, следъ което по-късно 
може да настжпи по-слаба синорогенеза, съответна на рене- 
гантното орогенно движение, поради което ще създаде коруби 
съ северозападъ — югоизточна посока, които именно ще 
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представятъ напрѣчни изкорубвания. Тѣ се явяватъ въ релефа 
като ясно изразени прагове между синклинориалнитѣ котловини.

Следъ тѣзи общи указания за релефа на областитѣ въ 
близость съ срѣдищнитѣ земи следва да бждатъ дадени нѣкои 
по-конкретни указания.

Алпухарскитѣ котловини и Сиера ла Контравиеза. — 
Ако започнемъ пакъ съ северния клонъ на алпийския оро- 
генъ и то откъмъ западъ, ще трѣбва да се спремъ преди 
всичко на Алпухарскитѣ (Задбетскитѣ) котловини и редицата 
по-низки планини, които се намиратъ между тѣхъ и най-за- 
падния дѣлъ на Срѣдиземно море, появилъ се на мѣстото на 
Алборанската срѣдищна земя.

Алпухарскитѣ котловини представятъ нѣколко продъл
говати поленца, изпълнени съ неустойчиви плиоценски на
слаги, отложени тукъ следъ първото оформяване на алпухар- 
ския синклинориумъ отъ роданската синорогенеза. Тѣзи на
слаги се явяватъ корелатни на пространната плиоценска де- 
нудационна повръхнина, която се развила отъ една страна на 
северъ отъ езерата и се намира днесъ високо издигната въ 
Сиера Невада, за която вече бѣше дума, и отъ друга страна 
на югъ и се намира днесъ въ Сиера ла Контравиеза и ней- 
нитѣ продължения къмъ западъ: Сиера де Алмихара и Сиера 
де Алхама. Само че въ тѣзи планини тази плиоценска повръх
нина е силно изкорубена, което показва, че образуването на 
Алпухарския синклинориумъ е било подновено въ края на 
Плиоцена, като е било придружено и съ повторното изди
гане на антиклинориума на Сиера ла Контравиеза и нейнигѣ 
западни продължения. При това издигане дълбоко въ тулови
щето на тази планина сж се врѣзали долиннтѣ на Рио Ха- 
торъ и Рио Гранде де Ухихаръ, които се събиратъ наедно 
въ една Рио Гранде, която проломява напълно планината и 
достига до Срѣдиземно море: типиченъ антецедентенъ про- 
ломъ ’).

Поради обстоятелството, че срѣдищнитѣ земи не пред
ставятъ непрекжснатъ тектонски поясъ, а само отдѣлни ядки, 
и зоната на вторичнитѣ структурни форми, която, видѣхме 
вече, е тѣспо свързана съ тѣзи земи, не представя непрекжс
натъ поясъ, не представя истинска зона. Тъкмо затова отъ 
Южна Испания ние трѣбва да отидемъ чакъ въ Карпатитѣ за 
да намѣримъ между тѣхъ и панонската срѣдищна земя форми, 
подобни на Алпухарскитѣ котловини и Сиера ла Контравиеза.

’) Подробности за Алпухарскитѣ котловини вж. въ моята Morpholo
gie der liintcrbalkanisclien Becken, Спис. Бълг. геол. д-во, год. VII, 1935, 
стр. 238-2-13.
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Задкарпатскитѣ котловини и планинитѣ между тѣхъ.
— Отъ дветѣ денудационни повръхнини, които образуватъ 
Островнитѣ Бескиди, по-низката, по-млада и по-добре запа
зена повръхнина се наклонява чувствително въ южна посока 
въ близость съ разположената на югъ отъ Островнитѣ Бес
киди котловина Подхале, като въ самата котловина тази по
връхнина е затрупана отъ кватернернитѣ наносни кжжели на 
татранскитѣ рѣки. Южно отъ тѣхъ тази плиоценска повръх
нина се явява отново, разположена много малко надъ най- 
горната (90-метрова) тераса, поради което тукъ тази денуда
ционна повръхнина е запазена много по-добре, отколкото на 
северъ. Отъ 680 м. абе. височина при селата Черни Дунаецъ, 
Шафлари и Чорстинъ тя се издига постепенно на югъ до 
1123 м. (височина Губалувка при Закопане.) Това е така на
реченото отъ Л. Савицки Губалувка-ниво. Отъ посоченото 
разположение на плиоценската денудационна повръхнина въ 
котловината Подхале личи, че последната представя единъ 
асиметриченъ синклинориумъ, който може да се проследи на 
западъ въ котловината на Горна Орава. Макаръ вододѣлътъ 
между Орава и Дунаецъ, който отводнява Подхале, да е съ
щевременно и вододѣлъ между две морета, той е толкова 
низъкъ и изцѣло заетъ отъ тресавища и торфища, іцото по 
него водитѣ бифуркиратъ постоянно. Хубавъ примѣръ за 
двойно дрениране на една морфоложка единица, което се 
обяснява само съ обстоятелството, че котловината е много 
по-млада, чисто тектонска структурна форма появила се безъ 
огледъ къмъ старата рѣчна мрежа. Сжщиятъ синклинориумъ 
може да бжде проследенъ и на изтокъ, въ котловината, презъ 
която протичатъ рѣкитѣ Крошница и Руска, притоци на Ду
наецъ. Тукъ издигането на северното бедро е предизвикало 
образуването на долния антецедентенъ проломъ на Дунаецъ, 
а издигането на южното бедро — голѣмия горенъ антеце
дентенъ проломъ на тази рѣка въ Пйенинитѣ').

На югъ отъ подхалския синклинориумъ се издига тат- 
ранскиятъ антиклинориумъ, който се проявява като такъвъ още 
отъ Кредата та и до днесъ. Въ Високитѣ Татри старитѣ де- 
иудационни повръхнини сж почти напълно унищожени поради 
интензивното издигане и настъпилото вследствие на това нѣ- 
колкократно заледяване презъ Кватернера. На югъ отъ Ви
сокитѣ Татри се намира Липтовската котловина, представяща 
синклинориумъ, успореденъ на Подхалския. Неговото морфо- 
ложко развитие може да се раздѣли, споредъ изучванията 
на Л. Диневъ-Картографовъ2) на една докватернерна фаза, 
презъ време на която сж се образували нѣколко денудационни 
повръхнини, угънати последователно, и една кватернерна фаза,

’) Вж. D. Jar а η off. Das Becken von Nowy Targ usw.
2) Устно съобщение
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по време на която сж се образували рѣчни тераси, засѣгнати 
само отъ общи възходящи движения, отъ епирогеннитѣ дви
жения, присжщи за всички земи отъ алпийския орогенъ. Още 
по на югъ Низкитѣ Татри представятъ единъ слабо издиг- 
натъ антиклинориумъ, а на югъ отъ тѣхъ е Хронската ко
тловина, представяща единъ синклинориумъ. Непосрѣдствено 
на югъ отъ тази група отъ паралелни планини и котловини 
се намиратъ земитѣ на Панонския масивъ. Тази група отъ 
вторични структурни форми не може да бжде проследена на 
изтокъ на голѣмо разстояние, защото между Кошине и Мун- 
качево алувиалната повръхнина, която се е образувала на 
мѣстото на потъналитѣ части отъ Панонската срѣдиіцна земя, 
опира непосрѣдствено до Карпатитѣ. На изтокъ отъ това мѣсто 
се появяватъ отново вторични структурни форми, както е слу- 
чаятъ съ котловината на Хустъ — Мармарошъ — Сигетъ, презъ 
която минава горното течение на р. Тиса. Това е една типична зад- 
карпатска котловина, напълно еднаква по генезисъ и форми съ 
подхалската, липтовската и хронската котловина1). I Іа тѣхъ при
лича извънредно много и котловината, която се намира още по 
на югоизтокъ — Гюргевската котловина (презъ ксято минава 
горното течение на р. Марошъ), и нейното непосрѣдствено 
продължение — котловината Чукъ, презъ която протича гор
ното течение на р. Олтъ. Тѣзи две котловини се дължатъ на 
едно интензивно угъване на староплиоценската денудационна 
повръхнина на Източнитѣ Карпати, респективно потъване отъ 
западна страна, при което образуваната обща негативна 
форма е била заета отъ едно левантийско езеро. Въ неговитѣ 
наслаги впоследствие сж се образували нѣколко кватернерни 
тераси, които сж придали на тѣзи котловини дребностжпа- 
ленъ пейзажъ. Но най-голѣмата и безъ съмнение най-интерес
ната отъ всички задкарпатски котловини е Фогарашката, 
между фогарашкия дѣлъ на Южнитѣ Карпати на югъ и 
Седмиградскитѣ планини на северъ. Интензивното угъване, 
което е станало въ началото на Плиоцена, е предизвикало 
покрай издигането на Фогарашъ, най-високия дѣлъ на Кар
патитѣ, и интензивно потъване на северъ по една много рѣзка 
флексура. Тя е създала условие за образуване на грамадни 
напоени кжжели, които образуватъ пространна непрекжената 
чакълна покривка. По нея р. Олтъ е била изтласкана отъ фо- 
гарашкитѣ рѣки чакъ до самитѣ Седмиградски планини. Сж- 
іцото явление, по-слабо изразено, се наблюдава и въ много 
други синклинориални котловини. То се дължи на обстоя-

*) Хустъ-Сигетската котловина, както и другитѣ’изброени ло тукъ 
задкарпатски котловини, личатъ много добре на твърде поучителната 
.Карта на относителнитѣ височини въ Полша". Вж. J. Оchock a, Krajobraz 
Polski w swietle mapy wysokosci wzglçdnych. Pracc geograficzne, wydawane 
przez E. Romera Lwow - Warszawa; zeszyt XIII, 1931,
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телството че и синклинориуми и антиклинориуми не сж никога 
напълно правилни и симетрични форми, поради което въ едни 
случаи иматъ превесъ притоцитѣ отъ лѣво, въ други случаи 
— притоцитѣ отъ дѣсно.

Задбалканскитѣ котловини. — И старопланинскиятъ 
дѣлъ на алпийския орогенъ се е проявилъ въ съседство 
съ родопската срѣдищна земя като по-лабиленъ по време на 
последнитѣ синорогенни движения, поради което между Стара- 
планина и Македоно-тракийския масивъ сж се появили още въ 
началото на Плиоцена и сж се дооформили впоследствие две 
котловинни редици, раздѣляни отъ една редица планини, 
известни съ общото име Срѣдногорие.

Първата котловинна редица (истинскитѣ зад- 
бал кан ски котловини) започва на западъ отъ долината 
на р. Морава1) и свършва на изтокъ до Черно море. Въ 
тази редица влизатъ 10 самостоятелни котловини, които мо
гатъ да бждатъ събрани въ три групи :

1) Западни задбалкански котловини, които отъ своя 
страна могатъ да бждатъ събрани въ две отдѣлни групи: 
Нишавски котловини, разположени въ басейна на р. Нишава 
(Нишка, Бѣлопзланска и Пиротска котловина) и Софийска 
котловина, съ дветѣ котловини Саранска и Камарска въ ба
сейна на Малинска рѣка, притокъ на р. Искъръ.

2) Срѣдни задбалкански котловини: Златишко-пирдопска 
котловина, Карловска (Стрѣмска) котловина (Гьопса), Казан
лъшка котловина и Сливенска котловина.

3) Източнитѣ задбалкански котловини се явяватъ много 
слабо изразени въ релефа и затова изобщо не ги бележатъ 
като котловини. Това сж малки понижения околос. Тръстико
во. (Бургаско), и по долното течение на Аланъ-кайрашката рѣка.

Тѣзи групи отъ котловини сж имали, съвсемъ накратко 
скициранъ, следниятъ развой:

Нишавскитѣ котловини сж се появили за първи 
пжть по време на атийската синорогенеза като резултатъ отъ 
угъвапето на една миоцепска денудационна повръхнина, за
пазена и до днесъ въ ограднитѣ планини и видимо наклонена 
къмъ котловинитѣ. Поради това движение сж се образували 
и езерата, които сж запълнили новообразуванитѣ котловини. 
Отъ друга страна запълването на езерата въ края на Леван- 
тиена е създало възможность да се образува покрай езер
ната абразионна повръхнина, врѣзана въ ограднитѣ планини,

’) Нс е изключено и котловината на Сръбска Морава отъ гр. Чачакъ 
до Круиіевацъ да принадлежи къмъ сжщата котловинна редица. Сжще- 
ствун.иніітѣ морфоложки івучв.иіия, обаче, не сж досіагъчни, за да се 
отговори съ положи гслность на този въпросъ. 
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и една пространна езерна седиментационна повръхнина. Въ 
нея сж се врѣзали презъ Кватернера стжпаловидно 6 тераси, 
отъ които най-низкитѣ сж доста пространни. Ето защо и 
тритѣ котловини иматъ видъ на малки поленца, оградени отъ 
дребностжпаленъ пейзажъ, надъ който се очертаватъ заобле- 
нитѣ форми на ограднитѣ планини.

Софийската котловина се появява сжщо така за 
първи пжть като пространенъ синклинориумъ подъ действието 
на атийската синорогенеза. Понеже на северъ отъ него Стара- 
планина е била издигната въ сжщото време доста високо, 
рѣка Искъръ, която още отъ стария Терциеръ е следвала 
първичния наклонъ отъ Рила къмъ северъ, е била заприщена 
въ началото на Плиоцена и се е разлѣла въ видъ на езеро, 
което изпълнило голѣма часть отъ новата негативна форма. И 
това езеро, обаче, както нишавското, е било запълнено въ 
края на Плиоцена, като се образувала седиментационна леван- 
тийска повръхнина, корелатиа на абразионната повръхнина, 
която се вижда на толкова много мѣста въ планинитѣ, които 
ограждатъ котловината. И въ тази седиментационна повръх
нина сж се врѣзали 6 тераси, отъ които последнитѣ две сж 
толкова обширни, че придаватъ на котловината видъ на сж- 
щинско поле, оградено отъ дребностжпалния пейзажъ на 
кватернернитѣ тераси, надъ които се издигатъ заобленитѣ 
височини на ограднитѣ планини. Саранската и Камарската 
котловина сж били до началото _на Кватернера части отъ 
много по-голѣмата Софийска котловина, която тогава е била 
много по-дълга отъ западъ къмъ истокъ (80 клм. срѣщу 58 
клм. днешна дължина) Че това е така личи отъ обстоятел
ството, че днешната преграда между Софийската и Саранската 
котловина — Негушевскиятъ прагъ е затрупанъ цѣлъ съ ста- 
рокватернерни сицилийски чакълища. Издигането на този 
прагъ, както и на Опорския прагъ между Саранската и Камар- 
ската котловина се дължи на епирогенни и синорогенни дви
жения, които сж се проявили едва презъ Кватернера.

3 л а т и ш ко - п и р д о п с к а т а котловина се отличава 
отъ до тукъ споменатитѣ задбалкански котловини по пълното 
отс-жтствие на плиоценски наслаги и рѣчни тераси, поради 
което котловината се е запазила напълно като вторична струк
турна форма. Въгірѣки липсата на плиоценски наслаги ста- 
ритѣ черти на релефа могатъ да бждатъ датирани съ доста 
голѣма сигурность по апология съ това, което се наблюдава 
въ съседнитѣ западни котловини. Следъ образуването на една 
пространна младомиоценска повръхнина е настжпило угъване, 
при което тази повръхнина е била издигната високо, както 
на северъ въ Стара-планина, така и на югъ въ Срѣдна-гора. 
Важно е да се отбележи, обаче, че издигането на тази планина 
като антиклинориумъ, успореденъ на старопланинския, не е 
попрѣчило на по-нататъшното нормално отводняване къмъ 
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югъ и то поради образуване на антецедентния проломъ на 
р. Тополница между с. Петричъ и Пазарджишкото поле. Въ 
самия новообразуванъ сипклинориумъ р. Тополница е текла по 
южния край, изтикана отъ наноснитѣ кжжели на старопланин- 
скитѣ рѣки. Презъ Плиоцена тази рѣка заедно съ нейнитѣ при
тоци успѣва да изработи една пространна плиоценска денуда- 
ционна повръхнина, която въ края на Плиоцена е била издигната 
по сжщия начинъ, както и миоценската. При това ново угъване 
рѣката, обаче, е попаднала въ южното бедро на синклинориума 
и се е задълбала въ него съ дълбока антецедентна долина, докато 
въ самата котловина протичатъ кжси балкански рѣки съ северъ- 
южна посока, които се вливатъ въ Тополница въ самата Срѣдна- 
гора. Такъвъ е случая съ Буновска рѣка, съ р. Манджеринъ 
и Лъженската рѣка. Случаятъ е абсолютно идентиченъ съ 
този, за който споменахъ, когато бѣше дума за Алпухарскитѣ 
котловини и Сиера ла Контравиеза. Въ отличие отъ западнитѣ 
задбалкански котловини Златишко-пирдопската не е взѣла 
участие въ кватернернитѣ епирогенни издигания, поради което 
долинитѣ на рѣкитѣ, които минаватъ презъ котловината, сж 
лишени отъ всѣкакви тераси. Нѣщо повече, кватернернитѣ 
синорогенни движения сж се проявили съ понижавания въ 
котловината и издигания въ Стара-планина и праговетѣ Гълж- 
бецъ и Козница, които отдѣлятъ Златишко-пирдопската котло
вина отъ съседнитѣ, поради което синклинориалниятъ видъ 
е билъ засиленъ.

Карловската котловина показва абсолютно сжщия 
развой съ тази разлика, че р. Стрѣма, която я отводнява, 
тече въ самата котловина, като съблюдава, разбира се, общото 
правило: тече до самата Срѣдна-гора. Стрѣма не минава, за 
да се отзове въ Пловдивско поле, презъ проломъ, а презъ 
единъ напрѣченъ синклинориумъ. На мѣстото, кждето после- 
дниятъ се пресича съ надлъжния, се е образувало простран
ното тресавище на с. Баня.

Казанлъшката котловина, както и нейното източно 
продължение, Твърдишката котловина, сж подобни на пър- 
витѣ две отъ групата на срѣднитѣ задбалкански котловини. 
И въ Казанлъшката котловина, отводнявана отъ р. Тунджа, 
последната тече непосрѣдствено до северния склонъ на Срѣдна 
гора, а Твърдишката котловина макаръ да има вида на рѣчна 
долина, се прекосява само отъ кжси напрѣчни балкански рѣ- 
кички, които достигатъ до Тунджа въ стабилния междиненъ 
прагъ Миджирликъ: подобието съ Златишко-пирдопската кот
ловина е абсолютно пълно.

Сливенското поле не се отличава много отъ оста- 
налитѣ срѣдни задбалкански котловини. Развоятъ му е билъ 
сжщиятъ. Забележително е, че тукъ кватернернитѣ синоро
генни движения сж действували до последно време, както 
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може да се сжди отъ присжтствието на Стралджанското блато 
въ източната часть на котловината.

На изтокъ отъ тукъ задбалканскиятъ синклинориумъ, за- 
стжпенъ отъ едва забележими въ релефа потъвания, достига 
до Черно море при с. Поморско, кждето завършва по съв- 
семъ неестественъ начинъ. На това мѣсто отъ северъ старо- 
планинскиятъ антиклинориумъ е застжпенъ отъ височинитѣ 
Бакърлъкъ а срѣдногорскиятъ — отъ плоското странджан
ско било между р. Аланъ-кайрашка и срѣдното течение на р. 
Велека.

Втората котловинна редица започва сжіцо така 
отъ р. Морава съЛѣсковецко- в ласо тин ската кот
ловина, която притежава много отъ белезитѣ на нишкого 
поле. Въ Лѣсковецко-власотинската котловина личи на сжщата 
абсолютіф височина отъ 415 м. една езерна седиметационна 
повръхнина и въ нея врѣзани 6 рѣчни тераси, които прида- 
ватъ дребностжпаленъ видъ на цѣлата котловина. Тя е отдѣ- 
лена отъ следващата — отъ Знеполе — съ височинитѣ, 
които се явяватъ като южно продължение на Сува-планина, 
породила се като последица отъ краищиднитѣ ренегантни 
орогенни движения. И знеполската котловина е много малка 
по размѣри, защото отъ изтокъ й се изпрѣчва другъ напрѣ- 
ченъ антиклинориумъ, който я отдѣля отъ брѣзнишката и 
особено отъ радомирската котловина, която е запазила 
и до днесъ вида на синклинориална котловина. Това се дължи 
на постоянно подновяващитѣ се потъвания, които сж обусло
вили заблатяването на котловината. х

Палакария е са; що така типична синклинориална кот
ловина между Плана-планина на северъ и доспейско-бѣлчин- 
ската планина на югъ. И тукъ, поради постояннитѣ потъва
ния, р. Палакария се разлива на широко, а самата котловина 
преминава незабелязано по угънатата плТюценска повръхнина, 
която образува основата й, чакъ до равнитѣ била на дветѣ 
оградни планини. Къмъ изтокъ въ близость съ градъ Само- 
ковъ котловината губи доста отъ своигѣ характерни черти 
поради присжтствието на многобройни твърдици.

Дол нобанско -Костен ската котловина е по- 
слабо изразена като негативна форма отъ разглежданата кот
ловинна редица поради малкитѣ й размѣри и присжтствисто 
на голѣми чакълни тераси, които показватъ, че нейното офор
мяване е било завършено въ края на Плиоцена.

Пловдивското поле е най-голѣмои въ всѣко отноше
ние най-интересно отъ всички котловини отъ втората редица 
И неговиятъ животъ като самостоятелна морфоложка единица 
започва отъ времето между Миоцена и Плиоцена и то като 
последица отъ атинската орогенна фаза, при която е станало 
разсѣдане между котловината и слицинския Родопски масивъ 
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и угъване на миоценската денудационна повръхнина къмъ се
веръ: получилъ се е единъ моноклиналенъ грабенъ. Следъ 
това въ обсега на този грабенъ е била образувана понтийска 
денудационна повръхнина, която потънала въ срѣдната часть 
на котловината по време на роданската синорогенеза, при 
което е била залѣта отъ левантийското езеро. То е станало 
причина въ подножието на Срѣдна гора да се вреже леван- 
тиііска абразионна повръхнина, поради което тази планина е 
получила между Пловдивското поле и Карловската котловина 
асиметриченъ стжпаленъ строежъ: две денудационни повръх
нини отъ северъ, три — отъ югъ. По време на влашката син
орогенеза е станало само слабо изкорубване. Най-важниятъ 
актъ въ развоя на Пловдивското поле се явява потъването и 
засипването на цѣлото поле съ изобилни рѣчни чакълища по 
време на тиренската синорогенеза. Въ връзка съ това е и 
отсжтствието на тритѣ по-стари кватернерни тераси и голѣ- 
мото развитие на вюрмската тераса и дветѣ по-млади отъ 
нея. Тъкмо това обстоятелство е причина за равния видъ на 
това типично поле. Че неговиятъ генезисъ като вторична струк
турна форма не е още напълно завършенъ личи отъ обстоятел
ството, че то е гнѣздо на чести земетръси придружени съ 
видими дислокации.

На изтокъ чирпанскитѣ височини, които се явяватъ като 
югоизточно продължение на юмрукчалско-кръстецкия напрѣ- 
ченъ антиклинориумъ, отдѣлятъ Пловдивското поле отъ Ста
розагорското, което има почти сжщия генезисъ, съ тази раз
лика, че последното потъване не е станало тъй късно, както 
въ Пловдивското поле, а още презъ Сицилиена, по време на 
сицилийското посторогенно движение, поради което Староза
горското поле, поне въ долното течение на Сазлийка, има 
дребностлшаленъ видъ. Между Елхово и Ямболъ това поле 
преминава и на изтокъ отъ Тунджа, като се вдава заливо- 
видно въ туловището на Странджа-планина. Като продълже
ние на сжщата синклинориална редица въ самата Странджа- 
планина може да се вземе понижението въ срѣдното течение 
на р. Велека и заливътъ Иниада. И тази котловинна редица 
завършва, подобно на първата, по много рѣзъкъ и неестес- 
твенъ начинъ до брѣга на Черно море.

Между дветѣ котловинни редици се намира Срѣдного- 
рието редица отъ антиклинориални планини съ едростж- 
паленъ пейзажъ съ меки форми. Отъ тѣзи планини най-високо 
се издига Витоша (Черни връхъ, 2286 м.). Причината за това 
ще да се крие въ младата сиенитна интрузия, която е вродила 
на това мѣсто допълнителна тенденция къмъ издигане. То не 
е станало само по флексури, както е случаятъ съ останалитѣ 
дѣлове на Срѣдногорието, но и по разсѣди, по които плио
ценската повръхнина е била разчленена на многобройни от
дѣлни стжпала съ най-различна абсолютна височина.
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Втората редица отъ задбалкански котловини се загражда 
отъ югъ на голѣмо протежение отъ сжіцинския родопски ма- 
сивъ и въ съседство съ него котловинитѣ показватъ ясно 
изразена морфоложка асиметрия : вмѣсто повръхни флексури, 
които дѣлятъ тѣзи котловини отъ Срѣдногорието, между 
тѣзи котловини и сжіцинския масивъ сж се образували раз- 
сѣдни откоси. Явно е, че въ съседство съ този масивъ лаби- 
лизацията на староконсолидиранитѣ земи е била най-силна.1)

Вторичнитѣ структурни форми въ югоизточната часть 
на Балкански полуостровъ и въ Мала-Азия. — Планинскиятъ 
блокъ, който съответствува на Родопския масивъ, се продъл
жава на изтокъ, отъ морфоложка гледна точка, отъ единъ 
антиклинориумъ, който е изразенъ първоначално много слабо, 
като обуславя видимо само низкитѣ височини на югъ отъ 
Хасково и пролома на Марица при Харманли. Въ обсега на 
сжіция антиклинориумъ се падатъ и Сакаръ-планина, както 
и пролома на р. Тунджа при с. Срѣмъ на югъ отъ Елхово. 
ТІа него принадлежи, най-после, и главното било на Стран- 
джа-планина, образувано отъ слабо угъната понтийска 
денудационна повръхнина, разнообразена отъ многобройни 
изолирани малки възвишения, отъ които една часть сж твър- 
дици, а другата часть — фосилни островни възвишения. Това 
било се продължава въ югоизточна посока въ тракийския 
полуостровъ, за който отдавна вече е известно, че се състои 
отъ една слабо угъната денудационна повръхнина, по която 
рѣчнитѣ чакълища сж се запазили и дс> днесъ.

Отъ тектонска гледна точка това ясно изразено продъл
говато антиклинориално възвишение се пада изцѣло въ обсега 
на Балканидитѣ, т. е. въ северния клонъ на алпийския орогенъ. 
Отъ морфоложка гледна точка, обаче, то се явява като гра
ница между морфоложката зона съ вторични структурни 
форми въ северния клонъ на орогена и сжщата зона въ южния 
клонъ: синклинориумътъ, който го огражда отъ северъ, обра
зува втората редица отъ задбалкански котловини, а синкли
нориумътъ на р. Ергене и долна Марица, който го загражда 
отъ югъ, спада вече въ обсега на южния клонъ на орогена. 
Така че ние минахме вече незабелязано отъ северния въ южния 
клонъ на орогена.

’) Повсчето отъ споменатитѣ тукъ задбалкански котловини сж раз
гледани въ морфоложки отношение подробно отъ мене въ работата ми : 
Morphologie der liinterbalk. Hecken usw. Една часть отъ ткзп котловини сж 
ра »гледани въ морфоложко отношение отъ .1. Е. Ciel 1 er t, Oberflächen
gestaltung und Morpbotektonik Mittelbulgariens, Abb. Sachs. Ak, Wiss., rnatli.- 
phys. Kl., Bd. 42. № 5, Leipzig, 1936. Гелертъ е намѣрилъ многобройни не- 
сжшсствунащи повръхнини. Вж. криіиката върху тази работа y Machat- 
schek. Dis Relief dpr Erde. стр. 5?4.
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Делтата на Марица и долината на р. Ергене 
представятъ единъ много типиченъ синклинориумъ, оформя
ването на който може да бжде проследено, поради налично- 
стьта на изобилни младотерциер’ и кватернерни наслаги, 
съ голѣма точность чакъ до наши дни. Презъ горния Миоценъ 
Цѣлата область до Източнитѣ Родопи и до Странджанския 
антиклинориумъ заедно съ обсега на днешното Мраморно 
море е била залѣта отъ бракичното сарматско море. Въ края 
на Сармата, при настжпването на атийската синорогенеза, 
поради чувствителното издигане на странджанския антикли
нориумъ и въ връзка съ общата сарматска регресия всички 
тѣзи мѣста се освобождаватъ отъ сарматското море, а отъ 
Странджа се спускатъ въ южна посока рѣки, които сж до
стигнали до днешното Мраморно море, като сж насипвали въ 
областьта между Родосто и Силиврия грамадни напоени 
кжжели. ’) Това е траяло презъ цѣлия Понтиенъ. Въ края на 
Понтиена, по време на роданската синорогенеза става угъване, 
при което се явява на бѣлъ свѣтъ плиткиятъ синклинориумъ 
на Ергене и долна Марица. Още съ образуването си като 
вторична структурна форма той се явява като колекторъ на 
водитѣ отъ южния склонъ на Странджа-планина и отъ тогава 
прекжева всѣкаква прѣка хидрографска връзка между тази 
планина и Мраморно море. Както ще видимъ по-нататъкъ и 
въ други подобни котловини въ южната часть на Балкански 
полуостровъ и въ Мала-Азия има указания за това, че глав
ната формообразуваща епоха е била роданската фаза и че 
следователно тѣзи котловини сж по-млади отъ задбалканскитѣ, 
които сж плодъ на малко по-стара синорогенеза — атийската. 
Въ близость съ Бѣло море оформяването специално на син- 
клинориума, за който е дума въ тѣзи редове, е продължило 
и следъ това, като продължава и до днесъ, ако се ежди по 
днешното състояние на устието на р. Марица.2)

Синклинориумътъ на делтата на Марица и на долината 
на р. Ергене се загражда отъ югъ отъ единъ по-неясно изра- 
зенъ антиклинориумъ. Той личи най-добре между гара Синекли 
(Чаталдженско) и Родосто. Между тѣзи две селища се на
мира абсолютно плоскиятъ и гладъкъ ридъ Съгърларъ-съртъ, 
който се спуска съ много благи склонове на северъ къмъ 
долината на Чорлу-дереси, притокъ на р. Ергене, и на югъ 
къмъ Мраморно море. Запазването на този ридъ като типично 
антиклинориално възвишение се дължи на три обстоятелства: 
слабо издигане (едва 260 м. надъ морското равнище) и поради 
това незначително нападение отъ страна на ерозията; налич-

’) Вж. I). Jaranoff, Le Tertiaire dans la région de Rodosto, Geolog. 
Balkan., vol. II, 3, Sofia, 1937, стр. 151 — 156.

-) Вж. Д. Ярановъ, Бѣломорска Тракия и Приморска Македония, 
Год. Соф. унив., истор.-фил. фак., т. 34, 6. стр. 50—53.
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ностьта на трудно атакуема покривка отъ здраво сносни ва
ровикови левантийски чакълища ; постоянно, макаръ и слабо 
подновяване и до день днешенъ, въ връзка съ което сж по- 
стояннитѣ земетръси, изосеиститѣ на които очертаватъ много 
ясно антиклинориума съ неговата западъ-източна посока, ') 
Къмъ западъ той губи отъ своята видимость понеже е застж- 
пенъ отъ Текиръ дагъ и Кору-дагъ, две планини съ значи
телно петрографско разнообразие и отъ лесноподатливъ 
флишъ, въ които, поради това, сж се образували млади еро- 
зионни форми, които сж замѣстили изцѣло старитѣ. Самата 
планина Текиръ-дагъ ще да е резултатъ отъ комбинирането 
на нейно мѣсто на две въздействия: на надлъжния антикли- 
нориумъ, за който е дума, и на единъ напрѣченъ антиклино- 
риумъ, въ връзка съ които ще да сж и Дарданелитѣ.

Мрамор и оморското корито е единъ типиченъ син- 
клинориумъ съ западъ-източна посока, на който дветѣ флек- 
сури сж изтеглени на мѣста до скжсване, поради което мно
зина автори разглеждатъ това корито като грабенъ — про
дължение на бѣломорския грабенъ, който започва отъ Атонъ, 
минава между Самотраки и Имвросъ и се продължава въ Са- 
роски заливъ2). Въ такъвъ случай трѣбва да приемемъ, че 
посоката на това корито е обусловена отъ силитѣ, които 
обуславятъ и бѣломорскитѣ разсѣди съ западъ-източна посока. 
Това предположение е много основателно, защото синороген- 
нитѣ движения сж обикновено напълно постхумни на ста
ри гѣ орогенни движения, наследяватъ точно тѣхната посока, 
а тя въ земитѣ, за които е дума, е югозападъ-североизтокъ. 
Сжщитѣ сили сж станали причина и за засилване на родан- 
скитѣ и по-къснешнитѣ синорогенни движения на това мѣсто, 
докарвайки ги до степень на сжщински орогенни движения.

11а югъ отъ мраморноморското корито се редуватъ съ 
сжіцата западъ-източна посока въ Западна Мала-Азия чакъ 
до брѣга на Срѣдиземно море многобройни успоредни единъ 
на други антиклинориални възвишения и синклинориални кот
ловини, за генезиса на които сж изказани до сега две на 
пръвъ погледъ много различни мнения. Отъ една страна стои 
хипотезата на Филипсонъ, споредъ когото всичкитѣ котло
вини сж грабенови, а всички планини — хорстови възвише
ния: за този авторъ всички едри земноповръхни форми въ 
тази область се дължатъ па разсѣди въ връзка съ източно- 
срѣдиземноморската разломна область.:і) Отъ друга страна

’) Вж. картата къмъ статията на D. Egi ni t і s, Le tremblement de 
terre de Constantinople dii 10 juillet 1891, Ann. de Geographic, vol. 4, 1895, 
стр. 151—165.

-) Вж. Д. Ярановъ, Островъ Самотраки. Изв. Ііълг. геогр. д-во, 
кп. 6. 1939, стр. 61—82.

") А. Pliilippson, Reisen und I-orscliiingcn im w-’«tlich-'n Kleinasien 
Pel. Milt. Erg _ II. Щ7, 17?, 177 )8(J н ]85 19Ю —ЦЦ0. 
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споредъ хипотезата на Валтеръ ГІенкъ всички едри земнопо- 
връхни форми чакъ до Срѣдиземно море представятъ Gross
falten, т. е. синклинориумп и антиклинориуми *).  Противоре
чието се дължи до голѣма степени на начина на виждане и 
тълкуване на земноповръхнитѣ форми, но различието се дължи 
не по-малко и на генерализирането, отъ което не сж могли 
да избѣгпатъ и двамата автори и което е тъй опасно въ една 
область съ такова голѣмо разнообразие въ релефа, както е слу- 
чаятъ съ Срѣдиземноморието. Работата се състои въ тов- ό 
Филипсонъ е изучилъ най-добре околноститѣ на Смирна и на 
Гедизъ-чай, който тече въ типична грабенова долина и се 
влива нъ сжщо така типиченъ грабеновъ ингресионенъ заливъ, 
какъвто е Смирненскиятъ. Отъ тукъ той е пренесълъ своигѣ 
заключения и върху всички котловини, разположени по на се
веръ чакъ до Мраморно море, безъ да забележи, че въ се
верна посока разсѣдитѣ намаляватъ по размахъ и по брой и 
постепенно отстжпватъ мѣсто на повръхни флексури. В. Пенкъ, 
обратно, е изучилъ най-добре Тракийския и Витинския полу
острови, които се намиратъ отъ двегѣ страни на Босфора и 
представятъ, както вече се каза по-горе, типични плоски анти- 
клинориални възвишения. ГІенкъ е генерализиралъ своитѣ за
ключения върху генезиса на земноповръхнитѣ форми въ тѣзи 
два полуострова, като ги е прехвърлилъ върху всички планини 
на югъ отъ Мраморно море, посетени отъ него набързо, при 
което той не е могълъ да забележи, че на югъ флексуритѣ 
постепенно се засилватъ, като преминаватъ най-после въ обик- 
новенни разсѣди, даващи въ релефа типични разсѣдни откоси. 
Въ това можахъ да се увѣря самъ лично при едно за жалость 
бързо прекосяване на Западна Мала-Азия отъ Смирна до Бан- 
дърма. Ето защо въ следващитѣ съвсемъ бѣгли указания за 
релефа на тази часть отъ Мала-Азия сж възприети : за север
ната часть — твърденията на В. Пенкъ, за южната часть — 
твърденията на Филипсонъ.

Непосрѣдствено на югъ отъ мраморноморското корито 
се намира антиклннориумътъ на Капу-дагския (Кизикски) по
луостровъ, Последниятъ е свързанъ съ Мала-Азия чрезъ много 
тѣсенъ провлакъ, появилъ се едва преди нѣколко вѣка, ко
гато сж се образували две пѣсъчни коси и една лагуна между

') W. Penck, Die tektonischen Grundzüge Westkleinasiens. Stuttgart, 
1918. В. Пенкъ обърна прьвъ внимание на многобройнитѣ котловини въ 
Мала-Азия, които сж известни твърде често съ името „ова", което значи 
на турски езикъ „поле". Тово име „ова" отъ тукъ стана нарицателна з.і 
всички подобни котловини. Пенкъ ги уподоби по форми и по гене.чисъ на 
болсонитѣ въ Андитѣ, които споредъ него представятъ Grossfalten. Именно, 
въ желанието си да прекара повече паралели Пенкъ отиде твърде далече, 
като смѣтна, че едва ли не всички котловини по свѣта представятъ нѣща, 
подобни на добре известнитѣ нему американски болсони. 
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тѣхъ. Преди това полуостровътъ е представялъ островъ, от- 
дѣленъ чрезъ тѣсенъ протокъ отъ Мала-Азия1). На сжщия 
антиклинориумъ, на който се дължи Капудагския полуостровъ, 
се дължи и разположениятъ по на изтокъ островъ Имралж, 
както и полуостровътъ между Измидския и Гемликския за- 
ливъ, и всички плиткости между тѣзи острови и полуострови. 
Този антиклинориумъ се загражда на югъ отъ синклинориума, 
на който се дължи нѣкогашния Кизикски протокъ, раздѣленъ 
днесъ отъ новообразувания провлакъ на два залива : Артакски 
и Бандърменски ; сжщиятъ синклинориумъ се продължава и 
на изтокъ, като обуславя появяването на Гемликския заливъ.

Както отъ северъ·, така и отъ югъ Мраморно море е 
заградено отъ единъ много ясно видимъ антиклинориумъ, 
застжпенъ отъ редица плоски възвишения съ западъ-източна 
посока. Тѣ се състоятъ, отъ морфоложка гледна точка, отъ 
една слабо угъната левантийска денудационна повръхнина, 
точно тъй, както и на северъ отъ Мраморно море антиклино- 
риумътъ на Съгърларъ-съртъ, следъ като е билъ образуванъ 
по времето на роданската синорогенеза, е билъ подновенъ въ 
края на Плиоцена. Рѣкитѣ, които сж се втичали презъ Пли
оцена направо и безпрепятствено въ Мраморно море, следъ 
образуването на антиклинориума на югъ отъ това море сж се 
врѣзали въ него съ дълбоки проломи, като рѣкитѣ Сусурлу- 
чай и Нилюферъ съединяватъ своитѣ антецедентни проломни 
части въ самата планина. Случаятъ е абсолютно подобенъ на 
този при р. Тополница и нейнитѣ притоци и при многото 
други подобни антецедентни проломи въ зонитѣ на втори
чнитѣ структурни форми.

Левантийската денудационна повръхнина, която образува 
заравненитѣ била на височинитѣ отъ въпросния антиклино
риумъ, се наклонява постепенно къмъ югь и се скрива подъ 
съвременнитѣ наноси на езерата Манясъ и Абулиондъ и бла
тата, които изпълватъ източната часть на брусенската котло
вина. Всички тѣзи езера и блата се явяватъ на мѣстото на 
единъ типиченъ синклинориумъ пакъ съ западъ-източна посока, 
на който се дължатъ котловинитѣ,2) въ които се намиратъ 
споменатитѣ езера и блата. Ако тѣ и до днесъ оставатъ 
незапълнени то е само за това, че образуването на синкли
нориума (точно както и образуването на синклинориума на 
мраморноморското корито) е било подновено въ най-ново 
време. Че това е така личи най-добре отъ стръмния и право- 
линеенъ северень склонъ на Улу-дагъ (Мизийски Олимпъ), 
още незасѣгнатъ отъ ерозионнитѣ процеси, разнообразенъ

*) Вж. подробности у A. I’ Il і 1 і р р s о п, цит. съч., Erg. — Н. 167, 1910 
стр. 49—51.

’) Бихме могли да ги наречсмъ съ общо име Мало-фригийски зашото 
пъ миналото цѣлата область е била известна съ името Мала-Фригия. 
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само отъ голѣмитѣ травертинови тераси при гр. Бруса. Тази 
планина представя типично антиклинориално възвишение. Спо- 
редъ В. Пенкъ заравненоститѣ по високото й било сж „срѣ- 
дноплиоценски“, но това е малко вѣроятно.1) По-скоро ще 
трѣбва да се приеме, че това е нѣкаква по-стара, понтийска 
дори миоценска денудационна повръхнина. На западъ Улу- 
дагъ се продължава въ низки ридове, които се превръщатъ 
въ сжщинска планина при приближаването имъ до Едремит- 
ския заливъ. Тукъ антиклинориумътъ, за който е дума, за
вършва съ стръменъ разсѣденъ откосъ съ западъ-източна по
сока, който го отдѣля отъ Едремитския заливъ и Едремит- 
ското поле, обусловени отъ единъ и сжщи грабенъ2). На югъ 
отъ него се намира планината Козакъ, която споредъ Филип- 
сонъ представя невисокъ хорстъ, заграждащъ грабена на 
Бакъръ-чай отъ северна страна. Този грабенъ пакъ съ западъ- 
източна посока се загражда отъ югъ отъ невисоки планини, 
които завършватъ отъ своя страна на югъ надъ грабеновата 
долина на р. Гедизъ, заградена отъ югъ съ Високата Яманларъ- 
дагъ. Последната представя типиченъ антиклинориумъ-хорстъ 
съ стръмни склонове, отъ една страна къмъ северъ, къмъ 
долината на Гедизъ, и отъ друга страна къмъ югъ къмъ 
Смирненския заливъ, вѣроятно единъ синклинориумъ—грабенъ. 
Отъ тукъ на югъ влиянието на бѣломорската тектонска об- 
ласть е толкова ясно, че вече всѣкакви други влияния върху 
релефа сж заличени.

Всички тѣзи антиклинориуми се продължаватъ на кжсо 
или по-далечно разстояние на изтокъ въ вжтрешностьта на 
Мала-Азия, кждето губятъ постепенно отъ интензитета си и 
се сливатъ въ едно общо плато.

Странджанскиятъ антиклинориумъ, който образува двата 
полуострова на западъ и на изтокъ отъ Босфора, се продъл
жава на изтокъ между Ерегли и Болу. Тукъ при пристани
щето Акче-Шехиръ се вижда много ясно, че една млада, вѣ
роятно плиоценска повръхнина, се намира на 50 м. надъ брѣга 
на Черно море и отъ тукъ постепенно се издига къмъ югъ; 
тя е покрита съ стари заръждавѣли отъ желѣзни окиси пѣ- 
съци и чакълища3). Отъ тукъ къмъ изтокъ този антиклино
риумъ става все по плосъкъ и се губи въ общата планинска 
маса на Северна срѣдна Мала-Азия.

Отъ северъ този антиклинориумъ отъ залива на Иниада 
до Алапли опира непосредствено до Черно море. При Алапли 
единъ слабо изразенъ синклинориумъ, завършващъ косо спрямо

') Вж. W. Penck, Die tekton. ürundzüge usw., стр. 33—35. Вж. кри
тиката на Е. Nowack, Die Oberfläcliengestaltung usw. стр. 235.

3) Вж. Λ. Plii 1 i ρρ s ο η, нит. сън., Erg.-H. 167, 1910, стр. 32.
3) Вж. Е. Nowack, Eine Reise im wcstpontischen Gebiet Anatoliens, 

стр. 6.
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брѣга на Черно море, дѣли сжщия антиклинориумъ отъ най- 
западнитѣ дѣлове на Понтийскитѣ планини.

Синклинориумътъ на мраморноморското корито се про
дължава въ Измидския заливъ и отъ тукъ въ котловината на 
Сабанджа-гьолъ. Това езеро се изтича презъ Чаркъ-су (нари- 
чанъ въ долното си течение Явашъ-су) въ р. Сакария, като я 
настига чрезъ единъ антецедентенъ проломъ при пролома, 
който Сакария отъ своя страна си проправя презъ витинския 
синклинориумъ, както може да бжде наречено източното про
дължение на главния странджански антиклинориумъ. Това 
е още единъ примѣръ, подобенъ на тополнишкия и който може 
да се обясни пакъ по сжщия начинъ: хидрографската мрежа 
е по-стара отъ днспінитѣ вторични структурни форми. Отъ 
котловината на Сабанджа синклинориумътъ, за който е дума, 
се продължава право на изтокъ въ Акъ-ова (котловина на 
Ада-пазаръ) и отъ тукъ въ котловината на Дюздже и на 
Болу, кждето изтеглянето на повръхнитѣ флексури е стиг
нало на мѣста до скжсване и образуване на разсѣдни откоси. 
Отъ тукъ на изтокъ и тази морфотектонска единица сс губи 
въ високата пафлагонска земя, която изпълва междината 
между Срѣдна Мала-Азия и ГІонтийскитѣ планини.

Антиклииориумътъ на Капу-дагския полуостровъ се про
дължава въ полуострова между Измидски и Гемликски за
ливъ и отъ тукъ въ планината Гьокъ-дагъ. Тя отъ своя 
страна се продължава въ Акъ-софу-дагъ, отъ която е раздѣ- 
лена чрезъ величествения проломъ на р. Сакария. Отъ Акъ- 
софу-дагъ антиклииориумътъ продължава все на изтокъ презъ 
Кармали-дагъ въ Ала-дагъ. Тази висока и импозантна планина 
на югъ отъ котловината на Болу се състои отъ една силно 
угъната денудационна повръхнина, която има най-вѣроятно, 
споредъ Новакъ, *)  старомиоценска възрасть. Тази повръхнина 
завършва на северъ съ стръменъ разсѣденъ откосъ, а на из
токъ и югъ преминава въ денудационната повръхнина, която 
образува Срѣдна Мала-Азия. Тукъ тази повръхнина е дениве- 
лирана много по-слабо поради по-слабата лабилизация.

*) Вж Е. Nowack, Die Oberflächengestaltung usw., стр. 235.

Синклинориумътъ на бившия Кизикски протокъ и на 
Гемликския заливъ се продължава на изтокъ въ котловината 
на Изникъ, заета въ срѣдата отъ езерото Изникъ. То се из
тича въ Гемликския заливъ презъ една кжса рѣка, която тече 
въ проломъ съ абсолютно отвесни стени. Надъ дълбоката до
лина се вижда на 50 м. височина широка заравненость, 
която преминава незабелязано въ заравненостьта, опасваща 
Изникското езеро отъ всички страни. Този проломъ е обу- 
словенъ отъ явяването въ много скорошно време на единъ 
напрѣченъ антиклинориумъ. Другъ подобенъ напрѣченъ анти
клинориумъ дѣли котловината на Изникъ отъ широката и 
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блатиста долина на Сакария при Гейве, преди навлизането на 
тази рѣка въ пролома между Гьокъ-дагъ и Акъ-Софу-дагъ. 
Заблатяването се дължи на скорошното потъване на синкли- 
нориума, който тукъ съвпада съ по-старата долина. Отъ тукъ 
на изтокъ този синклинориумъ е много слабо проявенъ и по
степенно се губи въ високото срѣдноанадолско плато.

Антиклинориумътъ на иизкитѣ и плоски планини, които 
дѣлятъ Мраморно море отъ малофригийскитѣ котловини, се 
продължава на изтокъ въ Дишъ-кая-дагъ и Сарж-меше, които 
ограждатъ отъ югъ котловината на Изникъ. Отъ тукъ на 
изтокъ се простира низка планиниста земя, презъ която Сакария 
и многобройнитѣ й притоци образуватъ непрекъснати анте- 
цедентни проломни долини.

Малофригийскиятъ синклинориумъ се продължава на 
изтокъ отъ котловината на Бруса въ котловината на Йени- 
Шехиръ, изпълнена съ многобройни блата, които сж и тукъ, 
както въ всички останали малоазийски котловини, свидетел
ство за съвсемъ скорошни синорогенни движения. На югъ 
отъ котловината на Йени-Шехиръ се намира друга синклино
риална котловина на Ине-гьолъ. Останалитѣ разположени по 
на югъ редици отъ грабенови котловини и хорстови възви
шения не се продължаватъ на изтокъ: анадолското плато 
достига на западъ чакъ до Упіакъ и Симавъ.

Македонскитѣ котловини, — Вторичнитѣ структурни 
форми, които изпълватъ северозападната часть на Мала-Азия 
и югоизточната часть на Балкански полуостровъ, сж прекъс
нати на западъ много рѣзко и неестествено отъ Бѣло море, 
което се явява като съвсемъ нова азонална форма. Ето защо 
ние имаме пълно основание да потърсимъ отвъдъ това море 
продължението на току-що изученитѣ морфотектонски еди
ници. И ние наистина ги намираме и то въ много голѣмъ 
брой главно въ Македония между същинския родопски масивъ 
отъ една страна и зоната на голѣмитѣ изкорубвания въ 
I Ізточна Албания отъ друга страна. Въ това голѣмо простран
ство се явяватъ шесть редици отъ синклинориални котловини, 
много повече, отколкото между Родопския масивъ и Стара- 
планина. Това се дължи на обстоятелството, че въ Балкански 
полуостровъ южниятъ (динаридско-хеленидски) клонъ на оро- 
гена е много по-силно развитъ отъ северния (балканидския). ’) 
Една часть отъ котловиннитѣ редици, за които ще стане 
дума, излиза и извънъ географскитѣ граници на Македония: 
на северъ вь Косовско и на югъ въ Тесалия и Епиръ. Ио 
понеже най-голѣмъ брой отъ тѣхъ се намира въ Македония,

*) Вж. D. Ja ran off, La géologie du massif des Rhodopes et son im
portance à propos de la tectonique de la Péninsule Balkanique, Rev. Géogr. 
pliys. géol. dyn., Vol. XI, fasc. 2, 1938, стр. 141.
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струва ми се, че е позволено да ги наречемъ съ общото име 
македонски котловини.

Първата котловинна редица започва съ Сі.рското поле, 
което е съществувало като заливъ на горномиоценското 
Бѣло море много време преди появяването на нѣкои други 
македонски котловини. Въ края на Понтиена по време на ро- 
ланската фаза е станало слабо издигане на земитѣ, които 
ограждатъ полето отъ североизтокъ (Али Баба и Сѣрски 
Бозъ-дагъ) и отъ югозападъ (Круша-планина). Това е допри
несло за по-ясно очертаване и същевременно по-бързо запъл
ване на залива съ седименти, при което на мѣстото му се е 
образувала пространна седиментационна повръхнина. Едва по 
време на предвюрмската синорогенеза тя отново е била угъ
ната, котловинообразуването — повторено, като същевременно 
съ започнали да действуватъ и сили въ връзка съ беломор
ската тектонска область. Тѣ съ станали причина за явяването 
на два хорста отъ дветѣ страни на полето: отъ северъ хор- 
стътъ на Бѣласица-планина и отъ югъ хорстътъ-прагъ между 
полето и Орфански заливъ, презъ който рѣка Струма е 
образувалъ епигенетиченъ проломъ. Движението е, обаче, 
много младо и е било подновено въ най-ново време, поради 
което рѣката не е имала време да прорие достатъчно дъл- 
бокъ проломъ и по нейното протежение съ се образували 
две езера: Бутковско и Тахино. Съ синкливориална форма по 
начало, полето се е превърнало впоследствие, поради лабили- 
зиращото въздействие на съседния родопски масивъ и близ
ката егейска тектонска область, въ грабенова котловина, запаз
вайки въ общи линии посоката на алпийскитѣ морфотектонски 
единици, която е тукъ северозападъ—югоизточна.

Бѣласица-планина и Струмишко-петричката котловина, 
образувани по време на предвюрмската орогенеза подъ влия
ние на егейската тектонска область като голѣми азонални 
форми, съ заличили до голѣма степень хода на алпидскитѣ 
морфотектонски единици отъ зоната съ вторични структурни 
форми. Ето защо ние само можемъ да предполагаме, че радо- 
вишката синклинориална котловина е вѣроятно въ връзка съ 
синклинориума, на който се дължи Сѣрското поле.

Втората котловинна редица е очертана, поради намѣсата 
на азонални форми, доста неясно. Къмъ нея принадлежи се
верозападната синклинориална часть на Лагадинската котло
вина, получена отъ изкорубването на лсвантийската денуда
ционна повръхнина, при което се е образувала въ своя окон- 
чателенъ видъ Круша-планина — едно типично антиклинори- 
ално възвишение. Възможно е на синклинориума, на който се 
дължи северозападната часть на Лагадинската котловина, 
да принадлежатъ и нѣкои отъ котловинитѣ по р. Вардарь 
между Гевгели и Скопье, а може-би по на северъ и Косово 
поле.
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Третата котловинна редица е сжщо така слабо изразена 
пакъ поради намѣсата на азонални егейски структурни форми. 
Най-добре се представя тази котловинна редица отъ Солун
ския заливъ, за който е писано вече доста много въ нашата 
литература, за да е потрѣбно да се повтаря сжщото тукъ 
още единъ пжть1).

’) Вж. D. .1 a r а η о f f, Geomorphologische Untersuchungen in Süd-Make
donien, Изв. Бълг. геогр. д-по, кн. IV, 1937, стр. 79—109; Д. Ярановъ, 
Бѣломорска Тракия и пр., стр. 25 -28.

2) .1. ЦвіЦпіі, Живот дилувіцалног еордеіског jc3epa. Глас ерпеке 
крал., Акад. кіь. 81. 1910; .1. Ц в и j и 1і, Основе за географиіу и геологиіу 
Македошце и Старе Србіре, кн>. III, стр. 792 — 832.

3) J. ЦвиріЬ, Основе и пр., стр. 784—785.
4) J. llBiijnli, цит. сьч., стр. 767—791.

Четвъртата котловинна редица е най-ясно изразена въ 
релефа на тази часть отъ Балкански полуостровъ. За котло- 
винитѣ, които я съставятъ, притежаваме, обаче, оскждни данни, 
които не позволяватъ да очертаемъ достатъчно ясно тѣхния 
развой. Ето защо ще трѣбва да се задоволимъ съ едно про
сто изброяване. На югъ тази редица започва съ Кожанската 
котловина, разположена между Снѣжникъ-планина на западъ 
и Докса на изтокъ. Срѣдата й се заема отъ пространното 
Кожанско блато, което е имало много по-голѣмъ размѣръ, но, 
подобно на много други македонски езера и блата, е нама- 
лѣло по размѣри поради наноснитѣ кжжели, които постоянно 
го ограничаватъ. На северъ единъ низъкъ прагъ дѣли тази 
котловина отъ Сарж-гьолската. За последната притежаваме 
твърде обстойно морфоложко изучване отъ Цвиичѣ2 3). Следъ 
като се оставятъ на страна тѣзи построения, които сж вмък
нати въ работата, за да се пригоди къмъ хипотезитѣ му за 
„егейското езеро“, отъ студията остава като положителенъ 
приносъ фактътъ, че 1) котловината е била образувана вѣро- 
ятно въ началото на Кватернера; 2) веднага следъ образува
нето й е била залѣта отъ водитѣ на пространно езеро, наре
чено отъ Цвиичъ „Еордейско", отъ което днешнитѣ четири 
карстови езера: Островско, Петърско, Руднишко и Зазерпи 
се явяватъ като реликтни. На северозападъ Сарж-гьолската 
котловина е отдѣлена отъ Пелагонийското поле чрезъ единъ 
напрѣченъ прагъ, въ който се намира седловината Килитъ- 
дервентъ. Спорсдъ I Івиичъ презъ нея е протичала р. Черна :і). 
Отъ Сарж-гьолъ тя е продължавала презъ Владовската сед- 
ловина направо въ Солунското поле, въ Бѣло море. Една при
влекателна хипотеза, за която нѣма, за жалость, никакви по
ложителни доказателства.

Пелагонийското поле представя, пакъ спорсдъ Цвиичъ4), 
единъ грамаденъ грабенъ. По-вѣроятно е, обаче, предполо
жението на Косматъ, че тя представя единъ голѣмъ синкли- 
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нориумъ, оформенъ главно въ края на Плиоцена и презъ Ква- 
тернера ')■ Потъването продължава вѣроятно и до день дне- 
шенъ, ако се сжди по пространнитѣ блата, които се нами
ратъ по цѣлото течение на р. Черна въ полето. На североза
падъ другъ напрѣченъ прагъ, презъ който минава Барбароския 
проходъ, дѣли Пелагонийското поле отъ Порѣчката котло
вина, която има много по-сложна история. Понеже нейното 
образуване е започнало много по-рано, въ нея се е образу
вало плиоценско езеро, което е създало много езерни се- 
диментационни и абразионни форми, които разнообразяватъ 
чувствително релефа на тази часть отъ Македония2).

Петата котловинна редица започва въ Северна Тесалия. 
Самата северозападна Тесалия е една сипклинориална котло
вина, свързана съ грабеновата югоизточна часть на сжіпата 
область, което обстоятелство обяснява до голѣма сгепень 
и С/Ъществуването на това пространно поле въ западната 
часть на Балкански полуостровъ, кждето всички морфоложки 
единици сж по-дребни. На северъ хълмистата область Хасия 
дѣли Тесалия отъ котловината по срѣдното и горното тече
ние на р. Бистрица. Хасия се състои изключително отъ тер- 
циерни (главно приабонски) наслаги, отложени въ така наре
чения „егейски протокъ“. Така іцото може да се приеме, че 
южната часть на синклинориума, който обуславя явяването 
на петата котловинна редица, изпъква като наследникъ на 
область съ стара тенденция къмъ потъване. Самата область 
Хасия като хълмиста земя се дължи на едно напрѣчно изко- 
рубване. На северъ отъ него се намира хълмистата земя, ко
ято е разположена между Пиндъ, Смолика и Грамосъ отъ 
западна страна и Снѣжникь-планина отъ изтокъ. Тукъ презъ 
Плиоцена (неизвестно точно кога) се е образувала плоска 
синкинориална котловина, която била заета отъ плиоценско 
езеро. При запълването на последното се е образувала много 
пространна езерна седиментационна повръхнина. Впоследствие, 
поради обстоятелството, че тукъ не сж станали никакви по
нататъшни потъвания, тази повръхнина е била нарѣзана на 
безчислени успоредни плоски хълмове, отдѣлени отъ дълбо- 
кит.ѣ долини на притоцитѣ на р. Бистрица. Млади тектонски 
движения въ връзка съ близката егейска область сж станали 
причина за скорошни, вѣроятно горно-плейстоценски потъва
ния въ северната часть на котловината, за която е дума, при 
което се е стигнало до образуването на Костурското езеро.

') 1·'. Kos sm at, Geologie der zentralen Balkanhalbinscl. Die Kriegs
schauplätze geologisch dargestellt, H. 12, Berlin, 192-1, стр. 163.

2) II. C. J o в а и o в и h, Абразионн и флувиіални елементи у ре.ъефу 
поречког басена. Гласник географското друштва, Београл, св. 13, 1927, 
стр. 169 — 193. __
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То е имало първоначално, споредъ изучванията на Цвиичъ’), 
около 16Й кв. клм. повръхнина, но поради постоянното задъл- 
баване на оттока поради врѣзването на р. Бистрица днесъ 
езерото има едва 28 кв. клм.

Единъ низъкъ планински прагъ дѣли Костурската кот
ловина отъ Прѣспанската, оградена отъ западъ отъ Галич- 
ница, а на изтокъ отъ Баба и Неречка. За тази котловина съ 
положителность може да се каже, че не е съществувала 
презъ Понтиена, тъй като презъ тази епоха съ текли рѣки, 
които съ отивали отъ Неречка и Баба-планина презъ мѣ- 
стото на днешнитѣ Прѣспанска и Охридска котловина чакъ 
до долината на р. Шкумби. Въ последната се намиратъ пон
тийски чакълища, които могатъ да произхождатъ само отъ 
Баба и Неречка2). Въ началото на Левантиена е станало обра
зуването на една синклинориална котловина, която е била 
заета отъ пространно карстово езеро — нѣкогашното голѣмо 
Прѣспанско езеро. Въ края на Левантиена голѣма часть отъ 
него е била запълнена и се е образувала пространна левантийска 
седиментационна повръхнина. Въ началото на Кватернера 
става, обаче, потъването на Охридската котловина, което е 
предизвикало силно понижаване на водитѣ и съкращаване 
размѣра на съседното Преспанско карстово езеро. Това об
стоятелство е станало причина за раздвояване на езерото и 
дълбоко нарѣзване на левантийскитѣ езерни седименти, поради 
което северната часть на котловината има вида на хълмиста 
земя.

На северъ отъ Прѣспанската котловина се намира Ки- 
чевската, която има също така, поради наличностьта на много 
плиоценски седименти, видъ на хълмиста земя. Още по на 
северъ отъ нея се намира ! Іологъ, една котловина, която по 
своя видъ може да се сравни само съ Струмишко-петричката. 
Абсолютно равното дъно се образува отъ свързани въ една 
обща чакълна покривка наносни кжжели на шарскитѣ рѣки, 
които съ изтикали Вардаръ на противоположната страна. 
Надъ тази равнина Шаръ планина се издига съ стръменъ и 
праволинеенъ вѣроятно разсѣденъ откосъ. Ако се укаже 
вѣрно предположението на Йовановичъ, че въ северната часть 
на котловината има плиоценски наслаги, ') ще трѣбва да 
смѣтаме, че образуването на Пологъ като вторична структурна 
форма е започнало още въ началото на Плиоцена. Това е 
напълно сигурно за котловината на Метохия, разположена на 
северъ отъ ІПаръ-планина.

') Вж. J. Ц пи) и Іі. Основе и пр., стр. 764.
2) Вж. J. В о tire art, I,es confins albanais administrés par la France, 

Revue de Géographie, t. X, fase. 1, Paris, 1922, стр, 32—33.
’) Вж. картата къмъ статията „а 11. С. Jo в а по в и It, Хидрогеограф- 

ске особинс ссрпентина, Год. Скопск. Филоз, Фак., кіь. 1, 1930, стр. 221.
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Шестата котловинна редица започва на югъ съ котлови
ната Колония въ Албански Епиръ. На северъ се продължава 
чрезъ Корчанската котловина, въ която се намира езерото 
Маликъ, образувано като простанно блато отъ дветѣ страни 
на р. Дсволъ поради съвременни потъвания. На северъ въ 
сжщата котловинна редица се пада Охридската котловина, 
резултатъ на толкова интензивни тектонски движения, станали 
въ началото на Кватернера, че образуваната негативна форма 
— Охридското езеро остава и до днесъ дълбоко цѣли 290 м. 
Още по на северъ Дебърско-пишкопийската котловина съставя 
сжщо така часть отъ шестата котловинна редица.

Проследяването на зоната съ вторични структурни форми 
въ западната часть на Балкански полуостровъ е трудно, 
понеже е много по-слабо проявена. Освенъ това тя тукъ е 
далеко вънъ отъ обсега на Срѣдиземноморскитѣ земи, поради 
което можемъ да преминемъ отъ Динаридитѣ направо въ 
Апенинитѣ, кждето тази зона се проявява отново между 
остатъцитѣ отъ тиренската междинна земя и голѣмата апе- 
нинска коруба.

Задапенинскитѣ котловини. — Най-ясно изразена като 
вторична структурна форма е флорентинската котловина, съ 
която започва една дълга котловинна редица. Отъ северъ се 
огражда отъ главното било urf Апенинитѣ, отъ североизтокъ 
отъ Моите дель Муджело, отъ югозападъ — отъ Моите 
Албано. Всички тѣзи оградни планини се състоятъ отъ старо- 
терциерни флишки скали. Самата котловина е запълнена отъ 
езерни плиоценски наслаги. ГІоради следплиоценското угъване 
тѣ сж затрупани въ срѣдата отъ дебелъ рѣченъ алувиумъ, а 
сж издигнати къмъ периферията на котловината. Тукъ тѣ сж 
нарѣзани отъ дълбоки франи, при което може да се види, 
че се разполагатъ върху денивелирана денудационна повръх
нина. Тази предплиоценска повръхнина може да се проследи 
на североизтокъ въ Апенинитѣ, кждето е врѣзана въ нея 
друга денудационна повръхнина, корелатна на плиоценскитѣ 
седименти въ котловината. Тази плиоценска денудационна 
повръхнина може да се проследи и на югозападъ въ Монте 
Албано, кждето се явява като тераса, врѣзана въ предплио- 
ценската денудационна повръхнина. Последната образува за
равненоститѣ по билото на тази планина, като на мѣста е 
покрита отъ плиоценски брѣгови конгломерати и фосилизи- 
рани дюни. Рѣка Арно, коя го събира водитѣ на котловината, 
проломява Монте Албано. Докато въ котловината липсватъ 
всѣкакви тераси, въ пролома има такива на 16, 35, 60 и 170 
м. относителна височина. Въ този проломъ рѣката образува 
много меандри и тъкмо тукъ прибира р. Омброне. Подобието 
въ морфологията и хидрографскитѣ отношения съ Пирдопско- 
златишката котловина и пролома на Тополница е пълно. 
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Дължи се на еднаквия морфогенезисъ, въ връзка съ обстоя
телството, че и едната и другата котловина спадатъ въ една 
и сжща морфоложка зона.

Въ югоизточна посока котловинитѣ Валдарно, Валъ ди 
Киана и иѣкои по-слабо изразени котловини сж все въ връзка 
съ синклинориума, за който е дума. Часть отъ него ще да 
представятъ и долинитѣ на Крати и на Мезима, между Сила 
и така наричаната Прибрѣжна верига, която съответствува 
на Срѣдногорския антиклинориумъ. Още поблизу до тирен- 
ската срѣдищна земя· се намиратъ сжщо така нѣколко по
добни котловини, но тѣ сж промѣнени толкова много подъ 
влияние на близостьта на масива, че е трудно да бждатъ по
ставени въ порядъкъ.

е) Релефътъ въ обсега на срѣдищнитѣ земи
Срѣдищнитѣ земи се явявятъкато масиви срѣдъ алпийския 

орогснъ и то като последица отъ консолидацията, настжпила 
поради голѣмитѣ гранитни интрузии по време на варисцийския 
орогененъ цикълъ. Тѣзи интрузии сж били съ много голѣми 
последици за цѣлия по-нататъіпенъ морфоложки развой на 
срѣдищнитѣ земи. Между другото тѣзи интрузии сж причина 
въпроснитѣ земи да реагиратъ по по-особенъ начинъ на алпи- 
нотипнитѣ движения въ околнитѣ земи. Въ нспластичната но 
крехка маса на гранититѣ тангенциалнитѣ тектонски дви
жения, които ставатъ въ останалитѣ части на орогена, не 
могатъ да сс прояватъ като такива, но се разлагатъ на ра
диални движения, които предизвикватъ въ сжіцитѣ тѣзи 
устойчиви in крехки маси процепванпя и разломявания. Ви 
могло да се каже, че единъ отъ нап-важнитѣ отличителни 
белези на междиннитѣ земи сж многобройнитѣ разсѣди съ 
голѣмъ скокъ и поради това съ голѣмо морфоложко значение. 
Тѣхната посока не е безразборна, а строго опредѣлена отъ 
нѣколко фактора. 1. Въ периферията на междиннитѣ земи въ 
съседство съ другитѣ тектонски зони разсѣдитѣ сж успоредни 
съ тектонскитѣ директриси па тѣзи зони. Такъвъ е случаятъ 
съ джговидния разсѣдъ, по който е потънала най-западната 
часть на Срѣдиземно море между Бетскитѣ Кордилиери и 
Рифъ; съ сложния джговиденъ разсѣдъ, по който е потънала 
югоизточната часть на Тиренско море,; такъвъ е случаятъ 
и съ часть отъ разсѣдитѣ, които ограждатъ Сѣрското и 
Драмското поле и пр. 2. Други разсѣди пъкъ сж успоредни 
на периферията на голѣмитѣ плутони. Особено ясно е това 
при разсѣдитѣ, които ограждатъ рилския и пирински гранитни 
масиви и др. 3. Третиятъ типъ разсѣди сж въ връзка съ из- 
точносрѣдизсмноморската разломна область, северно продъл
жение на източноафриканската. Тѣ се явяватъ винаги съ 
опредѣлена посока, която, като се кръстоса съ разсѣди отъ 
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първитѣ два типа, дава хорстови възвишения съ най-различна 
многоъгълна форма.

Срѣдищнитѣ земи се състоятъ отъ многобройни хорстови 
възвишения, оградени най-често отъ низки грабенови котло
вини съ равни, често пъти заблатени алувиални повръхнини. 
На границата между грабени и хорстове се виждатъ право
линейни разсѣдни откоси, които ограничаватъ често пъти 
пространни равни била, образувани отъ една или нѣколко 
стъпаловидно наредени денудационни повръхнини.

Срѣдищнитѣ земи, поради многобройнитѣ разсѣди и 
процепи въ тѣхъ, съ били арена, а нѣкои съ и днесъ мѣсто 
на интензивни вулкански ефузии отъ базалтови магми, които 
даватъ типични базалтови плата, и отъ кисели магми, които 
даватъ типични вулкански конуси. Тѣ разнообразяватъ до 
голѣма степень релефа въ тѣзи дѣлове на Срѣдиземноморието, 
където се срѣщатъ.

Различнитѣ срѣдищни земи показватъ значителни разли- 
личия, които се дължатъ на обстоятелството, че тѣ съ стиг
нали до различна фаза въ процеса на своето разпадане. Ето 
защо заслужава тѣ да бъдйтъ разгледани на кратко поотдѣлно.

Сардиния. — Па много мѣста въ Западна Италия се 
намиратъ като съставна часть на младотерциерни конгломе
рати масивни скали, които не се намиратъ като основна скала 
никъде въ Апенинския полуостровъ. За тѣхъ съ пълно право 
се смѣта, че произхождатъ отъ тази часть на тиренския масивъ, 
която е потънала наскоро, вѣроятно по време на плиоцепскитѣ 
орогенни фази, като е станала причина за явяване на бѣлъ 
свѣтъ на Тиренското море. Срѣдъ него съ се запазили като 
че ли за споменъ отъ този масивъ два острова — Корсика и 
Сардиния, известни и съ общото име Корсардинска маса. По
неже въ Сардиния съ проявени по-ясно белезитѣ на междин- 
нитѣ земи, ще се спра на нея съ нѣколко реда.

Въ междинния масивъ, представянъ днесъ отъ Сардиния, 
съ били интродуирани презъ Карбона грамадни гранитни маси1). 
По този начинъ е била вродена на това мѣсто много силна 
тенденция къмъ издигане, която се е проявила презъ повече- 
то отъ орогеннитѣ фази. Тя е причина за едно общо иерикли- 
нално положение на мезозойскитѣ и терциернитѣ наслаги. 
Същата тенденция къмъ издигане е продължила и презъ 
Кватернера. Споредъ Тайхмюлерь 2) по брѣговетѣ на острова 
има тераси на 100, 50—70 и 30 м. Последната е наречена 
отъ този авторъ тиренска. Тѣзи тераси показватъ на нѣкои 
мѣста необичайно голѣмъ наклонъ отъ 50 °/<>о. Това показва,

') Вж. R. Т е i cil ni іі 1 I е г. Zur Geologie des Tyrrhenisgebietes, Abii, 
der Ges. der Wiss. zu Göttingen, Math.-pliys. Kl., III Holge, II. 3, стр. 5.

2) Вж. R. T e i c h tu ü I I e r, нит. съч., стр. 62—66. 
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че е станало едновременно епирогенно издигане и угъване на 
брѣговетѣ въ връзка съ издигането на острова като голѣмъ 
блокъ. Това е станало причина за образуване на много мѣста 
на риаси *).  Въ връзка съ подобни процеси сж и риаситѣ по 
брѣга на Корсика, кждето се намиратъ сжщо така срѣдизем
номорскитѣ тераси съ тѣхната нормална височина2). Сардин- 
скиятъ блокъ, макаръ да се е издигалъ като цѣлостна маса, 
не е могълъ да се запази непокжтнатъ. Въ югозападната му 
часть се е образувалъ грабенътъ, заетъ отъ низината Кампи- 
данъ, която е потъвала презъ Кватернера съ повече отъ 200 м. 
по два почти успоредни разсѣдни откоса. Кампиданскиятъ 
грабенъ продължава да потъва и до днесъ, както личи отъ 
наслагитѣ, отъ двата залива на Каляри и Ористано, които се 
явяватъ като продължение на низината, и отъ соленото езеро, 
което до скоро се е намирало срѣдъ грабена При тѣзи 
постоянни движения връзката между обширнитѣ денудаци
онни повръхнини, които образуватъ заобленитѣ и на мѣста 
абсолютно равни била на пизкитѣ планини, и тѣхнитѣ коре- 
латни седименти е била скжсана и днесъ е невъзможно да 
се опредѣли точната възрасть на заравненоститѣ4). Сжщата 
трудность се срѣща, както ще видимъ, и въ други междинни 
земи.

Разнообразието въ релефа на Сардиния е станало още 
по-голѣмо презъ Кватернера, когато на много мѣста сж се 
излѣли на нѣколко пжти пространни базалтови плочи. На 
едно малко пространство сж събрани най-различни денуда
ционни, тектонски и вулкански форми. Разнообразието е не
изчерпаемо въ сравнение съ еднообразнитѣ форми въ дру- 
гитѣ морфоложки зони.

Западна Италия. — Въ сравнение съ монотонията на 
релефа въ Източна Италия, на североизтокъ отъ Апенинитѣ, 
релефътъ на Западна Италия показва голѣмо разнообразие, 
което се дължи главно на две обстоятелства. Отъ една страна 
лабилизиращото въздействие на Тиренския масивъ върху

>) Тѣ сж описани добре, н<1 не обяснени задоволително отъ Е. Sehen 
Heutige und tertiare Riasküstcn auf der tyrrhenischen Bandmasse von Sardinien 
und Korsika, Zeitsclrr. (res. Erdk. Berlin, Jahrg. 1923, стр. 174 — 179.

2) Вж. L. Ent and. Les idées récentes sur la structure géologique de 
la Corse, Révue de Géogr. phys. geol. dyn., T. II, 1929.

3) За грабена Кампиданъ освснъ y R. T c i c h in ii I I e r, нит. съч., 
стр. 66-69, вж. още у А. Welte, Beiträge zur Geomorphologie Siidsardi- 
niens, Zeitsclrr. f. GeornorphoL. Bd. 8, 1933, стр. 100—119; E. Scheu, Sar
dinien, Landeskundliche Beiträge. Mitt. d. Ges. f. Erdkunde zu Leipzig, 1923; 
E. Ferugl io, Sulla niorfologia del Campidano in Sardegna. Boll. Soc. ge- 
ogr. ltal., 1924, стр. 205.

’) R. T e i c h in u 1 e r, цит. съч., стр. 70—81. 



118 Д. Ярановъ

близкитѣ дѣлове на апенинската тектонска система е било 
много силно, поради което цѣла Западна Италия е била разло
жена на многобройни хорстови възвишения (Монте Арджента- 
рио, Монти Лепини, Монте Чирчео, Сорентински полуостровъ, 
Капри, Монте Албурно и пр.) и грабенови котловини. Послед
нитѣ сж имали най-различна сждба, съобразно съ това, дали 
сж останали надъ морското равнище и сж образували равни 
блатисти низини (Валъ ди Лири, Фучинска котловина, Валъ 
ди Диано), или пъкъ сж потънали подъ него и взели участие 
по този начинъ въ образуването на разчленения западноита- 
лиански брѣгъ. Отъ друга страна тукъ е била особено ожи- 
вѣна вулканската дейность презъ Кватернера. Тя се е състо
яла въ изхвърлянето на кисели лави, дали правилни вулкан- 
ски конуси съ кратери, заети днесъ отъ типични кржгли кра- 
терни езера. Тѣзи изгаснали но напълно запазени като земно
повръхни форми вулкани сж събрани въ две групи : Лаций- 
ска около Римъ и Кампанска около Неаполь. Лацийската 
група е представена отъ трахитния куполъ Монте Амиата ; 
отъ болсенския кратеръ, заетъ отъ най-голѣмото италианско 
кратерно езеро Болсена; отъ Монти Чимини, образувани отъ 
три почти слѣти вулкански кратера, въ които се намира едно 
общо кратерно езеро Вико; отъ Монти Сабатини, образувани 
отъ единъ главенъ и нѣколко по-малки кратера, въ които се 
намира днесъ голѣмото кратерно езеро Брачиано и две по- 
малки, както и едно наскоро изчезнало поради естествено 
дрениране отъ съвременната рѣчна система; отъ Лацийскитѣ 
хълмове, съставени сжщо така отъ нѣколко по-малки и единъ 
голѣмъ кратеръ; въ единъ отъ тѣхъ е езерото Албано, въ 
другъ — известното езеро Неми, а трето едно езеро е било 
отводнено наскоро. Псйзажътъ около Римъ е типиченъ кра- 
терно-езеренъ. Сжщиятъ е и около Ііеаполъ. Тукъ се намира 
преди всичко известниятъ Монте Сома, въ който се намира 
действуващия и до днесъ Везувий. При Ііеаполъ се намиратъ 
и прочутитѣ Флегрейски „полета“, които прелетавятъ въ сжщ- 
ностіі лабиринтъ отъ вулкански кратери, напълно запазени, 
тъй като сж съвсемъ млади, холоценски. И въ единъ отъ 
тѣхъ се намира сжщо така кратерно езеро — Лаго Аверно. 
Като е дума за кампанскигѣ вулкани трѣбва непременно да 
се спомене и за грамадния конусъ на Рокамонфина, при об
разуването на който р. Волтурно, която е текла направо на 
югозападъ къмъ Тиренско море, е била заприщена и прину
дена да си търси другъ пжть. Подобни отклонения на рѣкитѣ 
сж били причинени и отъ другитѣ вулкани, изброени по-горе.

Севернитѣ части на Сицилия и островитѣ, които се на
миратъ край нея, приличатъ сжщо така по много морфо
ложки белези на Западна Италия. Само че въ Южна Остров
на Италия вулканската дейность продължава и до днесъ. 
Тукъ е високиятъ вулкански конусъ.на Етна, вулканскиятъ 
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островъ Стромболи, вулканскитѣ Липарски острови и островъ 
Устика, който представя подводенъ вулкански конусъ, изне- 
сеііъ постепенно надъ морската повръхнина между другото 
и отъ епирогеннитѣ движения презъ Кватернера, при което 
въ снагата на вулканския конусъ съ се врѣзали морски те
раси на 120, 50 и 30 м. ')

Панонската низина. — Тя е сродна по произходъ съ 
Тиренско море, а планинитѣ, които се намиратъ срѣдъ нея, 
приличатъ по много белези на хорстовитѣ възвишения средъ 
и около Тиренско море. На нея, обаче, нѣма да се спираме, 
защото се намира далеко отъ Срѣдиземноморието.

Родопитѣ, Рила и Пиринъ. — Френскиятъ геологъ А. 
Викенелъ, който проникна пръвъ на 1847 г. въ центъра на 
Балкански полуостровъ, изтъкна оіце въ срѣдата на миналия 
вѣкъ, че планинската група, която се намира между Марица 
и Струма, се отличава отъ всички останали планини на Полу
острова. Той пръвъ нарече тази планинска група съ името 
„Родопски масивъ“. Той е видѣлъ и изтъкналъ най важнитѣ 
белези на този масивъ: голѣмитѣ гранитни интрузии и липсата 
на седиментна мезозойска покривка. Впоследствие се засилва 
тенденцията у геолозитѣ да разширяватъ границитѣ на така 
опредѣления масивъ и да се опитватъ да го поставятъ въ 
връзка съ други масиви, напримѣръ панонския или пъкъ 
несъществуващия егейския масивъ, смѣсванъ съ Цикладския. 
Въ началото на нашия вѣкъ Йованъ Цвиичъ привлече внимание 
върху обстоятелството, че Родонскиятъ масивъ не е толкова 
голѣмъ, колкото го описватъ. Споредъ него само Родопитѣ, 
Рила, ГІиринъ, Шарлия и Бѣласица-планина влизатъ въ грани
цитѣ на масива, който се характеризира споредъ този авторъ 
съ голѣми маси кристалинни шисти.2) Това опредѣление е 
твърде близу до действителното положение, ако се взематъ 
подъ внимание нѣкои обстоятелства, които могатъ да се ре- 
зюмиратъ по следния начинъ3):

1. Презъ цѣлия Палеозоикумъ до главната фаза на ва- 
рисцийския орогененъ цикълъ цѣлата область, заемана отъ 
различнитѣ части на масива, е била дѣлъ отъ гсосинклиналата 
Пратетисъ.

') Вж. Е. Termer. Die Insel Ustica. Zcitschr. Ges. Erdkunde Berlin, 
.lahrg. 1925, стр. 19—20.

2) Вж. .1. Cvijic, Die Tektonik der Balkanhalbinscl, С,—r. Congr. 
géol. intern., Wien, 1903, Wien. 1901, стр. 351.

’) За подробности вж. D. Jar а по ff, Geologie du Massif des Rhodopes. 
Revue de géogr. phys. géol. dyn., vol. XI, fasc. 2, стр. 131 — 113; id. Essai 
d’une esquisse tectonique de la Péninsule Balkanique, Geol. Balkanica, vol. III, 
fasc. I, 1938, стр. 23—24.
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2. По време на главната фаза на варисцийския орогененъ 
цикълъ, презъ Карбона сж станали голѣми интрузии, които 
сж били най-значителни въ обсега, заеманъ днесъ отъ Срѣд
нитѣ и Западнитѣ Родопи, отъ Рила, Пиринъ и планинитѣ на 
югъ отъ него до Бѣло море, включително и островъ Тасосъ. 
Тѣзи интрузии сж станали причина за създаване на масивъ 
на това мѣсто по три различни начина: първо, лекитѣ гра
нитни маси сж вродили тукъ тенденция къмъ издигане, която 
не е позволила продължаване на седиментацията презъ след- 
ваіцитѣ епохи; второ, интрузиитѣ сж метаморфозирали и за
якчили всички по-стари скали; най-после тѣзи интрузии не 
сж позволили, тамъ, кждето сж били достатъчно мощни, да 
действуватъ орогеннитѣ движения отъ алпийския орогененъ 
цикълъ. Поради това, както бѣ казано въ предварителния 
общъ прегледъ на морфологията на междиннитѣ земи, тукъ 
тѣзи движения сж се разразили само като радиални, създа
вайки многобройни разсѣди.

3. Презъ Пермотриаса и цѣлия останалъ Мезозоикумъ 
голѣма часть отъ периферията на масива, тамъ кждето интру
зиитѣ сж били по-незначителни, е била залѣта отъ водитѣ на 
алпийската геосинклинала и геоложки подмладена. Това е 
позволило на тѣзи мѣста алпийскитѣ движения да се проявятъ 
съ своитѣ характерни белези: тукъ сж станали нормални на
гъвания и надхлъзвания, чрезъ които една часть отъ масива 
е била причленена къмъ Балканидитѣ, а друга — по-голѣма 
часть ') — къмъ Динаридитѣ и Хеленидитѣ. Могли сж да се 
запазягъ като сжщински масивъ само мѣстата, кждето 
днесъ се явяватъ Срѣднитѣ и западни Родопи, Рила, Пиринъ 
и планинитѣ на югъ отъ него до Бѣло море, включително и 
островъ Тасосъ. Поради това само тѣзи земи показватъ беле- 
зитѣ, характерни за междиннитѣ земи.

Противно на Тиренския и Панонския масивъ Родопскиятъ 
масивъ се е запазилъ въ много по-голѣма степень отъ разпа
дане.2) Разсѣди сж се образували: само въ южния край на 
масива въ връзка съ близостьта на егейската тектонска об- 
ласть; околовръсть по границата на гранитнитѣ плутони; и 
тукъ-таме въ вжтрешностьта на масива. Това обстоятелство 
е имало много голѣми последици за морфоложкитѣ отношения. 
Западнитѣ Родопи, Рила и Пиринъ, които сж, били засѣгнати 
най-слабо, се явяватъ единственото мѣсто на Балкански по
луостровъ, едва ли не и въ цѣлия алпийски орогенъ, кждето

’) Това обстоятелство с станало причина за споменатата вече аси
метрия въ строежа на алпийския орогенъ въ Балкански полуостровъ, която 
е имала като последица развиването на много повече вторични структурни 
форми въ Македония отколкото въ Горна Тракия.

'-’) Да се търсятъ причинитѣ за това запазване би значело да сс гадае, 
поради което този въпросъ nie бжде оставепъ на страна. 
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могатъ да се търсятъ пространни и добре запазени стари, 
напримѣръ олигоценски денудационни повръхнини, явяващи 
се като хоризонтални едно надъ друго разположени стжпала. 
Най-високото, вѣроятно олигоценско, *)  се намира обикновено 
на 2200 м., но на мѣста е денивелирано отъ млади радиални 
движения и издигнато до 2500 м. (напр. въ Рила мѣстностьта 
Пазаръ-дере въ Пашаница, Налбантскитѣ заравнености въ 
срѣдния дѣлъ на сжщата планина, Овча поляна въ срѣдния 
дѣлъ на Пиринъ на изтокъ отъ Тодоринъ връхъ и пр.). Срѣдно 
на 1600 м. е разположена по-млада, вѣроятно старомиоценска 
денудационна повръхнина, развита и запазена най-добре въ 
западния дѣлъ на Западнитѣ Родопи — Доспатъ, поради 
което я наричатъ и доспатска повръхнина. Къмъ североизтокъ, 
къмъ границата на Родопитѣ съ Рила тази повръхнина се издига 
и на самата граница при седловината на Крива рѣка е на 
1800 м. Въ Рила тя запазва тази височина на доста голѣмо 
протежение. Въ самитѣ Западни Родопи тази повръхнина об
разува плоски коруби, явяващи се като заоблени върхов' съ 
височина около 2000 м. Тази повръхнина е нарѣзана само отъ 
най-голѣмитѣ рѣки, отъ дветѣ страни на които се с развила 
още по-млада, вѣроятно младомноценска денудационна по
връхнина, която се намира на различна височина, съобразно 
съ това, въ басейна на коя рѣка се намира. Така напримѣръ 
въ басейна на Места тя е на около 1200 м., въ басейна на 
Пскъръ на около 1250—1300 м., въ басейнитѣ на маричи- 
нитѣ притоци — доста по-низко. Въ долинитѣ на тѣзи рѣки 
сж врѣзани като тѣсни тераси една понтийска и една леван- 
тийска денудационна повръхнина. Тѣ сж развити много по- 
добре въ Източнитѣ Родопи, но тѣ вече не влизатъ въ сж- 
щинскитѣ междинни земи. 11а югъ, въ която посока родоп
ската междинна земя е разкжсана на многобройни хорстове 
и грабени, всички тѣзи повръхнини се намиратъ на най-раз
лична височина, съобразно съ това, кжде сж попаднали, дали 
нъ нѣкой слабо или силно издигнатъ хорстъ. Така напримѣръ 
въ Сѣрски Бозъ-дагъ всички повръхнини сж издигнати надъ 
1000 м., въ източната ограда на Драмското поле — всички 
сж подъ 1000 м.

*) И въ родопския масивъ, както въ всички междинни земи, датира
нето на денудационнитѣ повръхнини може да стане само приблизително и 
повече възъ основа па теоретически съображения.

По периферията на Родопския масивъ проличава една 
тенденция за образуване на оградна низина. На северъ тя 
съвпада съ Пловдивското, Долнобанското, Самоковското и 
Горно-Дупнишкото поле, на западъ — съ низката зона, отбе
лязана отъ долното течение на р. Струма отъ Бобошево на
долу; отъ югъ — съ грабена,, който заема северната часть на 
Бѣло море; отъ изтокъ — съ ивицата земя отъ Асеновградъ 



122 Д. Ярановъ

до къмъ Златоградъ, въ която всички кватернерни тераси сж 
малко по-низко разположени, отколкото въ останалата часть 
на Родопитѣ. Поради това гледани отъ вънъ Родопитѣ, Рила 
и Пиринъ изглеждатъ високи планини; отзовемъ ли се обаче 
вжтре въ тѣхъ, ние не изпитваме вече това чувство. Това важи 
особено за Родопитѣ, кждето пространнитѣ плоски била сж 
отдѣлени отъ нѣколко дълбоки рѣчни долини, които могатъ 
да се вндятъ едва когато се надвесимъ надъ тѣхъ. Ако ние 
и вжтре въ Рила и Пиринъ изпитваме чувството, че се нами
раме въ нѣкаква висока планина, то е само защото тукъ съв- 
семъ млади климатогенни земноповръхни форми — ледникови 
следи — сж придали на пейзажа алпийски изгледъ.

Срѣдна Мала-Азия. — Видѣхме вече въ предишнитѣ 
страници, че при приближаването си до срѣднитѣ части на 
Мала-Азия всички морфотектонски единици губятъ посте
пенно отъ интензитета си и най-после изчезватъ напълно въ 
пространнитѣ полета и плоски планини, които заематъ срѣдата на 
Анадола. Тя се проявява като много стабилна земя, едва ли не 
като масивъ, който не е билъ засѣгнатъ пикакъ отъ разпадането, 
на което сж подложени останалитѣ междинни масиви въ Срѣ- 
диземноморието. Ето защо въ Срѣденъ Анадолъ сж могли не 
само да се образуватъ, но и да се запазятъ пространни дену
дационни повръхнини. Особено Понтиенътъ се е отличавалъ 
като епоха на интензивна денудация, която е била и тукъ, 
както въ Балкански полуостровъ и вѣроятно въ цѣлото Сре
диземноморие '), отъ типа на повръхиата денудация, която е 
дала обширни абсолютно равни денудационни повръхнини2). 
Па много мѣста тѣ сж наклонени къмъ широкитѣ вжтрешно- 
анадолски равнини съ около 3°/о. Това не е тѣхниятъ естес- 
твенъ наклонъ, както мисли Шапю (естествениятъ наклонъ 
на подобна равнина е много подъ 1 °/о), а последица отъ едно 
постплиоценско тектонско движение, което се е изразило въ 
слабо потъване на Коня-ереглийската низина, низината на 
Тузъ-гьолю и др., при което именно сж се образували тѣзи 
многобройни плоски безотточни басейни, които изпълватъ цѣ- 
лата вжтрешность на Анадола. Понеже презъ цѣлия Кватер- 
неръ климатътъ на Срѣденъ Анадолъ е оставалъ ендореиченъ, 
въ тѣзи негативни форми сж се образували безотточни езера, 
които сж имали по време на кватернернитѣ застудявания 
малко по-високо ниво·'1). Луи, който е изучавалъ нѣкогашния

’) Вж. за подробности по точи въпросъ следващата глава на този 
очеркъ.

-’) Сж. Е. С11 a put, Voyages d' etudes géologiques etc., стр. 277.
3) II. Louis, Über alte Hockstände an.atolischer Seen, C.-r. Congr. 

intern, géogr. Amsterdam, 1938, t. II. стр. 325—335; derselbe, Eiszeitliche 
Seen in Anatolien. Zeitschr. Ges. Erdkunde zu Berlin, Jalirg. 1938, стр. 267—285. 
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обсѣгъ на тѣзи езера, се пита, защо не се намиратъ нѣколко 
стари клифа, които да отговорятъ на нѣколкото застудява- 
ния. Докато за старото Булдурско езеро обяснението е много 
лесно (при всички застудявания то ще да е преливало презъ 
единъ и сжіцъ оттокъ къмъ съседната карстова область на 
Кулеьоню), докато за старото езеро на Коня може да се пред
полага, че при всички покачвания на неговото ниво то е до
стигнало до такива мѣста, които сж улеснявали подземния му 
изтокъ, за Тузъ гьолю този авторъ не е въ състояние да даде 
никакво обяснение за липсата на повече отъ една следа отъ 
по-високо положение на езерното ниво. Това обстоятелство 
позволява допускането на една друга възможность : чс тѣзи 
безотточни форми сж били образувани едва преди последното 
застудяване, по време на тиренската или посттиренската си
норогенеза, на която се дължи оформяването на толкова много 
други котловини и равнини въ всички дѣлове на Срѣдизем
номорието. Въ такъвъ случай споменатото малко по-горе ,пост- 
плиоценско“ движение ще трѣбва да се приеме, че отговаря 
било на тиренската, или пъкъ на посттиренската (предвюрм
ската) синорогенеза.

Къмъ създаденитѣ презъ Кватернера едри земноповръхни 
форми въ Срѣденъ Анадолъ сж се прибавили и вулканскитѣ 
форми, запазени и до днесъ като такива. Една отъ тѣхъ се 
дооформява и до день днешенъ: това е действуващиятъ вул- 
канъ Ерджасъ.

ж) Релефыпъ на континенталнитѣ флексура.
Атлантическо Мароко и Португалия. — Цѣлиятъ евро- 

африкански блокъ, заедно съ двата кратогена и орогена, кой
то се намира между тѣхъ, следователно заедно съ цѣлото 
Срѣдиземноморие, е отдѣленъ на западъ отъ Атлантически 
океанъ чрезъ една дълга континентална флексура, прости
раща се отъ Северна Европа до Южна Африка. Тази флек
сура се явява следователно като западна граница и сжщс- 
временно като съставенъ дѣлъ на Западното Срѣдиземноморие. 
Ето защо ни се налага да изучимъ земноповръхнитѣ форми, 
които сж въ връзка съ тази флексура. Тѣ образуватъ сами 
по себе си истински тектонски обусловенъ морфоложки по- 
ясъ, зона, и поради това се налага изучаването имъ да стане 
заедно съ всички други тектонски обусловени морфоложки 
зони, въпрѣки обстоятелството, че се явяватъ като азонални 
между последнитѣ.

Атлантическата континентална флексура между Бискай- 
ски заливъ и Агадиръ въ Мароко се е установила прибли
зително на днешното си мѣсто още отъ Виндобона, отъ ко
гато може да се проследи и нейното значение като морфо
ложки факторъ. Както имахъ случай да изтъкна въ една на
рочна малка студия, написана съ огледъ къмъ настоящия гео
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графски очеркъ на Срѣдиземноморскитѣ земи1), най-сжще- 
ственото свойство на тази флексура е нейната периодична 
миграция ту къмъ океана, съ което причинява регресия и 
и причленяване на абразионни повръхнини къмъ континента, 
ту къмъ континента, съ което причинява трансгресия и обра
зуване на удавени риасови долини, Макаръ флексурата да 
извършва последователно и едното и другото движение, су- 
миранъ ефектътъ отъ предвижванията къмъ океана е по-го- 
лѣмъ отколкото ефектътъ отъ прибирането къмъ континента, 
поради което и общияѣъ резултатъ отъ тѣзи миграции е при- 
членяването, отъ Виндобона до днесъ, на пространни абра
зионни повръхнини къмъ континента. Ето защо общо взето 
преходътъ отъ Срѣдиземноморието къмъ Атлантически океанъ 
е много постепененъ и напълно различенъ отъ рѣзкия пре- 
ходъ между Срѣдиземноморието и Срѣдиземно море, както 
това ще проличи отъ последната глава на тази втора часть 
на настоящия очеркъ,

Виндобонското море се е простирало въ Мароко на 
около 100 клм. по на изтокъ отъ днешния атлантически брѣгъ. 
Вь връзка съ него се е образувала въ Срѣдния Атласъ про
странна миоценска денудационна повръхнина, която идва въ 
непосрѣдственъ допиръ съ абразионната виндобонска повръх
нина, изрѣзана въ много устойчиви палсозойски шисти и по
крита почти навредъ отъ литорални черупчести и едропѣ- 
съчии здраво споени наслаги. Тѣ сж водопропускливи и за
това се запазватъ много добре и отъ своя страна пазятъ и 
плитко фосилизираната отъ тѣхъ абразионна повръхнина. Ето 
защо тя се явява като много забележителенъ елементъ въ 
релефа на Атлантическо Мароко. Тази повръхнина, тамъ, кж
дето е запазена, показва ясно видимъ наклонъ къмъ днешния 
брѣгъ. 11а изтокъ се издига до 300 м , а около гранитния ма
сивъ между Маршанъ и Куригба се издига 450 м., въ връзка 
съ постоянното издигане на този масивъ отъ създаването му 
до днесъ.

Презъ Понтиена континенталната флексура се отдърпва 
къмъ западъ и оставя на континента грамадна площь. По 
това е било за кжсо време. Въ началото на Плезансисна флек
сурата се връща отново къмъ изтокъ, така, че брѣгътъ се 
разполага почти успоредно и на 60 клм. отъ днешния брѣгъ. Пре- 
стоятъ на плезансиенското море е билъ достатъчно дълъгъ 
за да позволи образуването на типична абразионна повръхнина, 
развита на мѣста за смѣтка на виндобонската повръхнина. 
Плезансиенската повръхнина при нейното осушаване е била 
издигната най много до 270 м. надъ днешното морско рав-

*) Вж. Д. Ярановъ, Опитъ за паралелизапия на Кватернера отъ Бал
кански полуостровъ, Черно море, Срѣдиземно море и атлантическия брѣгъ 
на евроафриканския блокъ, Год. Соф. унив., истор.-фил. фак., кн. XXXV, 
11, 1939, стр. 26—29.
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нище, като с придобила по този начинъ единъ едва забеле
жими наклонъ отъ 4%о. Осѣяно е съ многобройни фосилни 
клипи, известни съ арабско име „сохратъ". Па мѣстото на 
по-неустойчивитѣ скали сж се образували плитки вдълбиа- 
тини, запълнени съ глауконитовъ плезансиенски пѣсъкъ, който 
свидетелствува за абразионния произходъ на равнината. 
Иначе тя би могла да бжде смѣтната и за плодъ на дейио- 
стьта на повръхна денудация, каквато става въ земи съ сава- 
нонодобенъ климатъ, тъй като на мѣста тази повръхнина 
следъ освобождаването й отъ морскитѣ води презъ горния 
Плиоценъ е била покрита съ саванна извѣтрителна кора.

Въ началото на Кватернера иастжпва малка сицилийска 
трансгресия въ връзка съ незначителна миграция на континен
талната флексура на изтокъ. Това движение с било безъ зна
чение за Атлантическо Мароко. Въ края на Сицилиена този 
незначителенъ епизодъ се ликвидира, като флексурата се от
дръпва къмъ морето на старото си мѣсто. Презъ Тирениена на 
освободенитѣ отъ репресията мѣста пъкъ и доста навжтре се 
натрупвать голѣми успоредни на брѣга дюни, които впослед
ствие сж били консолидирани и днесъ се явяватъ като пра
вилни успоредни на брѣга хълмове, които фосилизирать зна
чителна часть отъ плезансиенската абразионна повръхнина, 
съ което се е разнообразила значително предишната моното
нни въ релефа.

И следъ това континенталната флексура е продължа
вала да се движи. Въ началото на Тирениена се нремѣства на 
изтокъ, съ което става причина да бждатъ залѣги часть отъ 
тирснскитѣ дюни, при което въ тѣхъ се врѣзала малка абра
зионна повръхнина, която не се е простирала на повече отъ 
3— 4 клм. отъ брѣга. Въ края на Тирениена флексурата се 
отдръпва къмъ океана и тази нова абразионна повръхнина се 
освобождава. По тя днесъ не съставя часть отъ релефа, тъй 
като е била фосилизирана навредъ отъ мустерскитѣ дюни, 
които, прибавяйки се къмъ по-старитѣ тиренски дюни, сж за
силили край морето дюнния пейзажъ. Разнообразието е било 
засилено още повече отъ последвалото презъ Фландриена 
двукратно премѣстване на флексурата къмъ изтокъ, което е 
станало причина за заливане на долнитѣ течения на марокан- 
скитѣ рѣки, които се вливатъ въ Атлантическия океанъ. 
Въпрѣки тева богатство на най-различни ерозионни и се- 
диментационни форми навредъ личи равнинниятъ характеръ на 
Атлантическо Мароко, обусловени отъ плоската континентална 
флексура ’).

Мароканската плезансиенска абразионна повръхнина се

’) Вж. повече подробности y D. Jaranoff, I.’ évolution morphologi
que du Maroc Atlantique etc. ; D. Jaranoff, Etudes de géologie dynamique 
au Maroc etc.

Ист.-фил. голиіпникъ — 3 30
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намира въ абсолютно сжіция й видъ и по на северъ въ Пор
тугалия. Тукъ тази повръхнина показва още по-ясно видимъ 
наклонъ къмъ морето '). При Порто, кждето тя е много добре 
развита, личи едно рѣзко угъване въ размѣръ отъ 100 м., на 
много близко разстояние отъ морето. По на изтокъ накло- 
нътъ е умѣренъ* 2). Угънатата денудационна повръхнина край 
брѣга на Португалия личи особено добре между другото и 
затова, че тукъ липсватъ дюцитѣ, които заличаватъ въ Ма
роко до известна степень впечатлението отъ абразионната по
връхнина, и то не че такива дюни не сж се образували въ 
Португалия, но поради това, че тѣ с,ж отишли подъ морското 
равнище при последнитѣ две предвижвания на континентал
ната флексура къмъ изтокъ. Въ връзка съ това е и приежт- 
ствието на много риаси въ Галиция и подводни каньони около 
португалския брѣгъ.

') Вж. II. Lau tensac h Portugal. Pet. Mitt. Erg.-H, № 213, 
стр. 18, 23 и 35.

2) Вж. II. L a u t е и s а с 11, Morphologische Skizze der Küsten Portu
gals. Sonderband der Zeitschr. Ges. Erdkunde zu Berlin, 1928, стр. 307t·

Съвсемъ другъ видъ има релефътъ на мѣстото на друга 
една континентална флексура, която се създава едва въ ново 
време между алпийския орогенъ отъ една страна и новоза- 
раждащата се черноморска геосипклинална отъ друга страна. 
На това мѣсто процесътъ е съ обратна тенденция — флек- 
сурата се мѣсти къмъ орогена, което е въ връзка съ обстоя
телството, че имаме работа съ геосинклинала, която се е сни
шила едва въ последно време. Това измѣстване става къмъ 
югозападъ, съ което може да се обясни единствено неестес- 
твениятъ завършекъ на нѣколко морфотектонски единици отъ 
зоната съ вторични структурни форми, а именно неестестве- 
ниятъ завършекъ на задбалканскитѣ синклинориуми и на ста
ропланинския и срѣдногорския антиклинориуми на европей
ския брѣгъ и на антиклинориума на Понтийскитѣ планини на 
азиатския брѣгъ. Поради това, че тукъ морето нараства за 
смѣтка на сушата, никакви нови форми не сж били прибавени 
къмъ тѣзи, които сж приежщи на всички други земи отъ зо- 
нитѣ на вторичнитѣ структурни форми.

*
Направениятъ до тукъ последователенъ прегледъ на ед- 

наквитѣ по генезисъ едри земноповръхни форми въ обсега на 
Срѣдиземноморието позволява да се говори съ положител- 
ность за едно зонално и симетрично разположение на тѣзи 
форми. Тѣ показватъ голѣмо разнообразие, което се смекчава 
обаче отъ еднообразнитѣ форми на мезо- и микрорелефа, 
обусловенъ отъ еднотипния средиземноморски климатъ, както 
това ще проличи отъ следващата глава.
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2. Климатично обусловенитѣ морфоложки зони.
а) Съвременните средиземноморски климатогенни форми.

Идеята за голѣмото значение на климата за морфоло
гията на земната повръхнина е затвърдена вече доста от
давна, поради което е непростимо да се разглежда релефа 
на една така ясно обособена климатична область, каквото е 
Срѣдиземноморието, безъ да се обърне внимание на въз
действието на средиземноморския климатъ върху релефа на 
тази область. I Іа този въпросъ е посветена именно насто
ящата глава. Преди да навлѣзна въ сжщностьта на въпроса 
съмъ длъженъ предварително да забележа, че когато не сж 
дадени специални указания, това, което се пише, се отнася 
само за земи съ надморска височина до 800—900 м. въ юж- 
нитѣ дѣлове на разглежданата область и до 100—200 м. въ 
северната часть на Срѣдиземноморието.

Срѣдиземноморскитѣ долини. — Теоретическитѣ раз
съждения относно постепенния развой на планинскитѣ скло
нове и на рѣчнитѣ долини и тѣхния стремежъ къмъ дости
гане на ерозионна терминанта сж валидни само за земи съ 
по-постоянна влажность и валежи и относително постояненъ 
воденъ стокъ на рѣкитѣ и тѣхнитѣ най-малки потоци. Само 
въ такива земи.може да се наблюдава континуитетъ въ дену
дационнитѣ процеси презъ цѣлата година и развой на рѣч
нитѣ долини — най-важната съставна часть на мезорелефа — 
безъ скокове въ развоя на геометрическата форма на тѣх
нитѣ напрѣчни и надлъжни профили. Не е такъвъ случаятъ 
въ земитѣ съ периодични валежи и голѣми колебания въ 
водния стокъ на рѣкитѣ, които могатъ презъ най-сухия пери- 
одъ да пресъхнатъ напълно, както това става тъкмо въ ти- 
пичнитѣ Срѣдиземноморски земи.

Пресъхването на рѣкитѣ презъ лѣтото въ земитѣ съ 
зимни валежи, т. е. въ земитѣ съ етезиански или срѣди
земноморски климатъ, е отъ най-голѣмо значение за фор
мата на тѣхнитѣ долини, поради което заслужава да се 
спремъ на него предварително съ нѣколко думи. Теоретически 
това пресъхване трѣбва да се яви само въ тѣзи дѣлове на 
Срѣдиземноморието, които иматъ поне за известно време, 
попе за единъ месецъ индексъ на сухотата подъ 5, който 
индексъ, пакъ теоретически, показва, че на даденото мѣсто 
не може да има повръхно течащи води. Ако пресъхването на 
срѣдиземноморскитѣ земи се дължеше само на този факторъ, 
би трѣбвало да очакваме пълно съвпадение между района, 
въ който се намиратъ лѣте пресъхващи рѣки, и обсега на 
земитѣ съ единъ и повече месеци съ индексъ на сухотата 
подъ 5, показани на приложение VI въ първата часть на този 
географски очеркъ на Срѣдиземноморието. Въ действител- 
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ность такова съвпадение не се забелязва. Районътъ на лѣ.те 
пресъхващитѣ рѣки, районътъ на интсрмитентнитѣ рѣки 
отива навредъ много по-далеко на северъ, като съвпада при- 
близително съ земитѣ. които иматъ поне единъ месецъ съ 
индексъ на сухотата 10 или подъ 10. На какво се дължи 
това несъвпадение? Въ Срѣдиземноморскитѣ земи, тъй както 
ги очертахтме като климатична область още въ първата часть 
на очерка, поради интензивната лѣтна засуха и високи тем
ператури, механическото извѣтряване презъ лѣтото е много 
интензивно. То се дължи конкретно на изсъхването на поч
вата и изгубване, поради· това, на сцеплението между отдѣл- 
нитѣ тѣхни части и частички, улеснено до голѣма степень и 
отъ изгарянето на растителностьта презъ лѣтото. Въ сжщото 
време поради липса на текуща вода е спрѣла всѣкаква дену
дационна дейность, съ изключение на денудацията въ те- 
сенъ смисълъ на тази дума, тази, която се извършва само 
подъ влияние на тежинната сила. Ето защо всѣко лѣто въ 
порѣчието на всѣка средиземноморска рѣка се натрупва на 
повръхностьта огромно количество извѣтрѣлъ материали. Ко
гато настжпятъ първитѣ изобилни валежи тѣ подбиратъ съ 
себе си този материалъ, но той е толкова много, че бързо 
изразходва живата сила на възстановенитѣ рѣчни токове и 
тѣ сж въ състояние да пренесатъ материала само на кжсо 
разстояние, безъ да могатъ дори да го огладятъ достатъчно. 
Така година следъ година въ коритата на срѣдиземномор
скитѣ интермитентни рѣки се натрупва огромень наносъ отъ 
едри полузаоблени чакълища. Тѣ представяватъ отъ себе си 
маси съ много голѣма водопропускливость и водоемкость, 
която маса е способна да погълне и водитѣ на рѣка, по
държана отъ изобилни валежи. Въ случая имаме на лице 
единъ процесъ, който чрезъ своето продължително действие 
се самозасилва.

Сухиятъ презъ лѣтото срѣдиземноморски климатъ и 
водопропускливитѣ и водоемки легла на срѣдиземноморскитѣ 
рѣки сж причина за една постоянна всѣкигодишна миграция 
на долния ерозионенъ базисъ на тѣзи рѣки. Като знаемъ 
какви голѣми последици за релефа може да има и най-мал
кото премѣстване на абсолютния ерозионенъ базисъ, ние мо
жемъ вече a priori да схванемъ, че и сезоннитѣ миграции на 
относителния ерозионенъ базисъ ще да сж отъ значение за 
релефа. И това е наистина така.

Всѣка година по изтъкнатитѣ причини презъ есеньта 
долниятъ относителенъ ерозионенъ базисъ на рѣкитѣ, т. е. 
мѣстото, кждето престава водниятъ токъ, се предвижва все 
по-низко, за да достигне доста бързо още въ края на есеньта 
абсолютния ерозионенъ базисъ. На пролѣтъ, по-рано или по- 
късно, съобразно съ това дали единъ воденъ басейнъ се на
мира ію на югъ или по на северъ, дали има повече или по-
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малко сухи месеци, започва едно неправилно отдръпване на 
относителния доленъ ерозиопенъ базисъ. Откъсването отъ 
абсолютния ерозиопенъ базисъ не стана непосрѣдствено при 
последния, а малко по-нагоре, така че въ действителность 
рѣкитѣ се раздвояватъ на единъ по-голѣмъ горепъ дѣлъ и 
единъ по-малъкъ доленъ дѣлъ, отдѣлевъ отъ едно сухо ко
рито и подхранвани по два различни начина. Горното течение 
се подхранва както отъ почвенитѣ и подпочвени води, така 
и отъ валежитѣ, които продължаватъ и по-късно презъ про- 
лѣтьта пъкъ даже и презъ лѣтото въ по-високитѣ дѣлове на 
Срѣдиземноморскитѣ земи, както това бѣ изтъкнато при раз
глеждането на климата. Долниятъ дѣлъ се подхранва само 
отъ почвенитѣ и подночвенитѣ води, които се подпиратъ, 
така да се каже, и подържатъ близко до повръхностьта отъ 
постоянния доленъ ерозиопенъ базисъ и които се допълватъ 
отъ друга страна отъ складираната вода въ споменатитѣ вече 
водоемки груби материали въ срѣдното и горно течение на 
рѣкитѣ. Идва когато пресъхне цѣлата горна часть на рѣката, 
която подхранва този резервуаръ, тогава пресъхва и долната 
часть па рѣката. Следователно тѣзи две части с,ж подземно 
свързани и пролѣтното оттегляне на долния относителевъ 
ерозиопенъ базисъ започва не отъ тамъ, до където е достиг
нали презъ есеньта, а малко по-отгоре. Това се отнася обаче 
за срѣдиземноморски рѣки съ голѣмо порѣчие и малъкъ на- 
кловъ. Малкитѣ рѣки съ голѣмъ наклопъ пе показватъ та
кова пролѣтно раздвояване, като освенъ това този годипіенъ 
процесъ на понижаване и повишаване на относителния до
ленъ ерозиопенъ базисъ се извършва много по-бързо.

Тѣзи сезонни миграции на долния ерозионенъ базисъ се 
отразяватъ както върху транспортната сила на рѣкитѣ, тъй 
и върху положението на нивото на почвената вода.

Мѣстото, където спиратъ воднитѣ токове, е съще
временно и мѣстото на най-интензивна седиментация, а въ 
случаитѣ, когато наклонътъ на единъ воденъ токъ е много 
голѣмъ, то е дори единственото мѣсто на седиментация, къ- 
дето се отлаі атъ наведнъжъ всички колоидни разтвори, едри 
и дребни суспензии и цѣлиятъ материалъ, който е билъ влаченъ 
по дъното на водния токъ. Отъ това следва, че въ срѣди
земноморскитѣ интермитентни рѣки1) се трупатъ наслаги не 
само въ долното но и въ срѣдното пъкъ дори и въ горното 
течение на рѣкитѣ, безъ огледъ къмъ тѣхния наклонъ, като 
при това трупането е най-голѣмо на мѣстата, кждето долниятъ 
ерозионенъ базисъ се задържа най-дълго време, следователно 
не при устието на рѣкитѣ, пито въ долното имъ течение, а

') Подчертавамъ постоянно, че е дума за интермптентнитѣ срѣди
земноморски рѣки, тъй като въ нашата область има п постоянни алохтонни 
рѣки, за които іпе бжде дума по-нататъкъ. 
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нѣкжде въ срѣдното течение. Тѣзи наноси отъ своя страна 
препятствуватъ за извършване на ерозионна дейность въ са
мото корито на рѣката: ерозията е ограничена само въ из
ворната область и въ страни на рѣчното корито: извършва 
се току речи изключително латерална ерозия.

Този характеръ на ерозионнитѣ и седиментационни про
цеси въ порѣчията на срѣдиземноморскитѣ интермитентни 
рѣки прави надлъжния и напрѣчния профилъ на тѣхнитѣ 
долини да се отличаватъ основно отъ профила на земитѣ съ 
постоянни валежи, конкретно отъ профила на рѣчнитѣ до
лини въ съседната срѣдноевропейска область. Противно на 
така наричания „нормаленъ“ рѣченъ профилъ, представятъ 
параболоподобна крива, изпъкнала надолу, надльжниятъ про
филъ па срѣдиземноморскитѣ долини е изпъкнали нагоре, 
поради което тукъ е иѣщо обикновено рѣкитѣ да иматъ 
въ долното си течение по-голѣмъ наклонъ, отколкото въ 
срѣдното си течение. Това важи особено за по-кжеитѣ до
лини, които завършватъ направо въ морето или нѣкое езеро. 
Ето защо въ Срѣдиземноморието сж се образували край мо
рето плоски алувиални повръхнини само тамъ, кждето се вли- 
ватъ алохтонни рѣки, за който ще бжде дума следъ малко. 
Много по-интересни сж отликигѣ между напрѣчния профилъ 
на една средиземноморска и една срѣдноевропейска долина. 
I Іоради обстоятелството, че, съ изключение па изворната об
ласть, по цѣлото протежение на срѣдиземноморскитѣ долини 
се извършва само латерална ерозия и сжщевременно засип
ване на самитѣ корита съ едри и дребни наноси, нанрѣч- 
ниятъ профилъ на тѣзи -долини има формата на пресѣчено 
широко V. Тѣзи долини иматъ широко и равно дъно, върху 
което рѣката се мѣсти свободно, като подкопава ту лѣвия 
ту дѣсиия брѣгъ, безъ да меандрира въ истинския смисълъ 
на думата, тъй като процесътъ се прекжева всѣка година. 
Срѣдиземноморскитѣ долини сж много по-праволинейни отъ 
срѣдноевропсйскитѣ. Въ Срѣдиземноморскитѣ земи меандри- 
ратъ само алохтоннитѣ рѣки. Понеже това подкопаване е 
промѣнливо, но засѣга срѣдно взето еднакво и двата брѣга, 
и двата сж еднакво стръмни, най-често много стръмни и 
завършватъ обикновено доста рѣзко и ясно до нѣкоя повръх
нина много по-равна и която нѣма нищо общо съ долината, 
за която е дума. Срѣдиземноморскитѣ рѣки иматъ винаги 
симетриченъ и много типичепъ профилъ, който се откройва 
твърде ясно въ рамкитѣ на макрорелефа, противно на доли
нитѣ въ срѣдноевропейската область, които прехождатъ 
тъй незабелязано въ макрорелефа, че най-често е невъзможно 
да се каже кжде свършва, да речемъ, една долина и кжде 
започва планината или хълмистата земя.

Докато въ срѣдноевропейската климатична область макро — 
и мезорелефъ се спояватъ напълно и образуватъ едно 
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хармонично цѣло безъ контрасти, съ постепенни преходи, въ 
Срѣдиземноморието долинитѣ се явяватъ ви
наги като ясно видима орнаментация къмъ ма- 
крорелефа. На какво се дължи тази голѣма разлика между 
Срѣдна Европа и Срѣдиземноморието ? Въ Срѣдна Европа и 
изобщо въ умѣрено и постоянно влажнитѣ земи връзката 
между долинитѣ като резултатъ на ерозията въ тѣсенъ сми
съла. на тази дума и едритѣ земноповръхни форми се създаватъ 
отъ повръхната денудация, извършвана съ помощьта на ва
лежната вода но направлявана отъ нейния локаленъ ерозио- 
нснъ базисъ — най-близката рѣчна долина. Въ Срѣдиземно
морскитѣ земи, обаче, действието на повръхната денудация 
е твърде ограничено отъ много обстоятелства. Най-голѣма 
вина иматъ преди всичко валежитѣ, които тукъ сж. много 
по-интензивни, поради което стичането на валежната вода 
става не въ видъ на тънакъ слой вода, а въ видъ на буйни 
концентрирани потоци, които си издълбаватъ бързо легло, 
така іцото се преминава много по-бързо отъ фазата повръхна 
денудация къмъ нормална рѣчна ерозия. За промѣняне на 
денудацията отъ повръхна въ другъ видъ играе голѣма роля 
въ нашитѣ земи и петрографскиятъ характеръ на терена. 
Варовикътъ участвува, поради приблизителното съвпадане на 
Срѣдиземноморскитѣ земи съ алпийския орогснъ, много активно 
въ изграждането на тѣзи земи, а той промѣня повръхната 
денудация въ корозия; следъ варовика на второ мѣсто въ 
изграждането на тѣзи земи участвуватъ млади по възрасть 
пѣсъчници и дори слабо споени пѣсъци, които сж водопропу
скливи и сжгцо прѣчатъ за развиване на активна повръхна 
денудация. Освенъ това водата отъ първитѣ есенни валежи 
не може да се използува за активна повръхна денудация и 
поради обстоятелството, че тя се разходва за насищане на 
почвата и скалитѣ подъ почвата съ вода следъ лѣтната 
засуха.

Ясно е отъ всички изтъкнати обстоятелства, че рѣчнитѣ 
долини въ Срѣдиземноморието си иматъ свой твърде особенъ 
характеръ, който ги отличава напълно отъ рѣчнитѣ долини 
въ всички други климатични области. Поради това нищо 
чудно, че италианцитѣ, които познаватъ и срѣдпоевропей- 
скитѣ рѣки съ ггостояненъ воденъ токъ и срѣдиземномор
скитѣ интермитентни рѣки, сж ги оразличили добре и сж ги 
нарѣкли съ две различни имена. Докато първитѣ се наричатъ 
fiumc, т. е. рѣка, вторитѣ се наричатъ finmara, т. е. рѣчище. 
Името ф ю м а р а е преминало и въ геоморфоложката литера
тура и то се употрѣбява сега именно за означаване на ин- 
термитентнитѣ средиземноморски рѣки а сжщевременно и 
тѣхнитѣ рѣчни долини, тъй като това сж две понятия не
мислими едно безъ друго.
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Въ Срѣдиземноморието има, наистина, и рѣки съ посто- 
яненъ воденъ токъ, които тъкмо поради това иматъ и нор- 
маленъ, т. е. средноевропейски надлъженъ и напрѣченъ про- 
филъ. Тѣхнитѣ долини дисхармониратъ съ цѣлия околенъ 
пейзажъ, тъй като това сж най-често голѣми рѣки съ ши
роки долини, въ които се втичатъ типични фюмари. Всички 
тѣзи „нормални“, песрѣдиземноморски рѣки въ Срѣдиземио- 
морието сж алохтонии, тѣ сж родени, извиратъ извънъ него, 
било надъ горната граница на средиземноморския клима- 
тиченъ регионъ (както е случаятъ съ Тибъръ, Арно и др. 
рѣки въ Италия, Саламврия и Сперхсй въ Гърция и пр.) или 
пъкъ отъ земитѣ на северъ огъ средиземноморската клима
тична зона (както е случаятъ съ Рона, По, Неретва, Марица, 
Струма, Места, Вардаръ, Бистрица и много други). Тамъ, кж- 
дето се явяватъ, тѣзи долини внасятъ разнообразие и увели- 
чаватъ контрастите, които сж, както се казва още въ увод- 
нитѣ бележки къмъ тази студия, най-типичниятъ белегъ на 
срѣдиземноморския пайзажъ.

Свлачища. —■ Сезоннитѣ миграции на долния ерозионснъ 
базисъ на срѣдиземноморскитѣ рѣки, както се загатна малко 
по-горе, се отразяватъ и върху положението на нивото на 
подпочвената вода. Презъ лѣтото въ сухитѣ части на доли
ните, въ детритичиия материалъ, който ги запълва, нивото 
на подпочвената вода е винаги доста плитко. Но тъй като 
отъ друга страна тѣзи долини сж лоста дълбоко врѣзани, 
въпросниять подпочвенъ воденъ хоризонтъ не е въ състояние 
да подържа па необходимата висота нивото на подпочвената 
вода въ околннтѣ по-високи мѣста. Ето защо тѣ изсъхватъ 
много силно, като се образуватъ при това много дълбоко 
проникващи пукнатини. Тѣ сж особено широки когато засѣ- 
гатъ глинести пластове, които намаляватъ значително обема 
си. Когато върху така разсъхналитѣ се скали се излѣягъ 
презъ есеньта първитѣ валежи, тѣ причиняватъ едно основно 
овлажняване на глинитѣ и превръщането имь въ много пла
стична маса, подходяща за явяване на свлачища на тѣзи мѣ
ста, кждето сжществува необходимата предпоставка : реду
ване на водопропускливи и глинести пластове. Тѣзи свлачища 
сж наистина типични за всички Срѣдиземноморски земи и 
особено за тѣзи отъ тѣхъ, въ които терцнерни, особено младо- 
терциерни наслаги взиматъ по-голѣмо участие. И тъй като слу
чаятъ е такъвъ тъкмо въ Италия, тя е известна като кла
сическата страна на свлачищатз, които се наричатъ тукъ съ 
имената „frane“ и „саіапсііе“. Поради това тѣзи две имена 
преминаха и въ геоморфоложката литература за означаване 
на свлачищата. Франитѣ и каланкитѣ сж важни за морфо
логията на Срѣдиземноморскитѣ земи не само сами по себе 
си като явления, които създаватъ много типиченъ микроре- 
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лсфъ, непознатъ въ земитѣ съ постоянна влажность, но и 
като явления конто подпомагатъ или пъкъ изцѣло причиняватъ 
нѣкои други особености въ мезо- и микрорелефа на раз
глежданата область.

Свлачиіцата въ Срѣдиземноморскитѣ земи увеличаватъ 
бързото трупане на дстритиченъ матсриалъ въ долинитѣ, което 
става и безъ това по изтъкнатитѣ по-горе причини. Тѣзи свла- 
чища се явяватъ освенъ това като рѣзко начало на все по-нови и 
нови долини, които, веднажъ започнали да се образуватъ, се раз- 
виватъ много бързо и съ това допринасягь за едно увелича
ване на гжетотата на рѣчната мрѣжа въ флішікитѣ, моласнитѣ 
и младотерциернигѣ седиментарни терени до предѣлн непо
знати за сжщитѣ терени въ постоянно влажнитѣ земи. Най- 
интересно е, че тази гжета рѣчна мрежа се намира твърде 
често въ непосрѣдствеііо съседство съ карстови блокове, ли
шени отъ каквато и да било рѣчна мрежа. Въ този случай се 
явява контрастъ, какъвто може да сжществува само въ Срѣ- 
диземноморието.

Планинскитѣ склонове. — Всичко, което се каза за ми
грирането па долния ерозионенъ базисъ и за значението на 
тази миграция за формата на долинитѣ, може да се повтори 
и за хода на повръхната денудация, доколкото става такава, 
защото, видѣхме вече, тя е значително ограничена. И делуви- 
алнитѣ материали, които се явяватъ като резултатъ отъ дей
ствието на тази денудация, не могатъ да достигнатъ подобно 
на рѣчния матсриалъ до абсолютния доленъ ерозионенъ базисъ, 
а се натрупватъ по срѣдата на склоноветѣ, като ги предпаз- 
ватъ на тѣзи мѣста отъ по-нататъшно извѣтряне, поради 
което и при пълно тектонско затишие въ Срѣдиземноморскитѣ 
земи се явяватъ конвексни склонове, които, спорсдъ теориитѣ 
на Валтеръ Пенкъ, сж свидетелство за продължаващо изди
гане на съответното мѣсто. Забележително е, че се образуватъ 
конвексни склонове и безъ намѣсата на тектонскитѣ възхо
дящи движения и въ другъ единъ климатиченъ поясъ — саван- 
ния, който е твърде сроденъ на средиземноморския. Поради 
това може, безъ да се отрича теорията въ нейната цѣлость, 
ла се внесе следната корекция: тя не е валидна само за зе
митѣ съ промѣнливъ влаженъ и сухъ климата..

Карстовитѣ форми. — И гѣ, подобно, на долинитѣ и 
планинскитѣ склонове, проявяватъ въ Срѣдиземноморието 
нѣкои особености, които заслужаватъ да бждатъ подчертани. 
Различията спрямо другитѣ климатични области се дължатъ 
въ този случай главно на особенитѣ почви, които се развиватъ 
върху варовика при средиземноморски климатични условия. 
Варовикъ и подобни, но типично изразени климатични условия 
съ индексъ на сухотата подъ 5 най-малко единъ мессцъ, сж 
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главната предпоставка за образуването на червенопръстица. 
Нейното свойство да преминава при овлагвапе съ цѣлата си 
маса въ колоидално състояние и възможностьта, която се съз
дава чрезъ това, за много лесно мигриране съ причина тази 
почва да не може да се задържа по склоноветѣ, поради което 
срѣдиземноморскиятъ карстъе винаги голъ. Чер- 
венопръстицата е събрана въ негативнитѣ форми, червената 
равна повръхность на които контрастира много рѣзко съ си
вата и блѣстяща подъ жаркитѣ слънчеви лъчи варовикова и 
мраморна повръхнина. Голотата на срѣдиземноморския карстъ 
е отъ голѣмо значение не само за неговия външенъ видъ, за 
раститслнитѣ и антропогеографскитѣ отношения, но и за него
вата морфоложка еволюция. Понеже падатъ валежи само презъ 
една часть отъ годината, а и тѣ не се задържатъ за дълго 
на повръхностьта поради липса на почвена и растителна по
кривка, скоростьта, съ която върви корозията на повръхностьта 
на варовиковитѣ масиви, е много малка. Поради това върху 
тѣхъ не се развиватъ дори и слѣпи долини, върху тѣхъ не 
съществува никаква долинна мрежа. Поради това на грани
цата между варовиковитѣ масиви и останалитѣ петрографски 
райони се явява много рѣзка граница, много по-ясно изразена, 
отколкото въ Срѣдна Европа. Разлнкитѣ въ гъстотата на 
рѣчната мрежа съ свързани съ много бързо измоделиране на 
варовиковитѣ блокове като уединени възвишения, което об
стоятелство идва къмъ всичко друго за да усили още повече 
контрастностьта на срѣдиземноморския пейзажъ. Тѣзи изоли
рани карстови възвишения, плодъ единствено па селектпвнитѣ 
денудационни процеси, твърде често съ излъгвали морфоло- 
зитѣ, които съ ги обявявали за „хорстове“.

Специфичниятъ за Срѣдиземноморскитѣ земи климатоге- 
ненъ мезо- и микрорелефъ облича като униформа разно
образните морфотектонски единици и ги уеднаквява, като чрезъ 
това ги свързва вь една климатично обусловена морфоложка 
зона, вътре въ която различията се дължа іъ на различна 
еволюция поради разлика на тектонскитѣ движения. Картината 
е доста пъстра и все пакъ свързана въ едно цѣло съ раз
лични отенъци.

61 Стари климатогенни форми въ Сріъдиземноморскиітъ земи
Теоретически срѣдиземноморски пейзажъ би трѣбвало 

да се намира само тамъ, където се простира въ днешно 
време срѣдиземноморскиятъ климатъ. По тъй като той не е 
много рѣзко ограниченъ спрямо околнитѣ климатични области 
и тъй като отъ друга страна въ много скорошно време срѣ
диземноморскиятъ климатъ, както видѣхме въ първата часть 
на този очеркъ, е билъ подложенъ на миграция на северъ и 
на югъ, преходътъ отъ срѣдиземноморската климатично обу
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словена морфоложка зона къмъ съседнитѣ климатично обу
словени морфоложки зони е много по-постепененъ.

На северъ границата е все пакъ доста ясна, защото 
трансформирането на срѣдноевропейския типъ долини въ срѣ
диземноморски и обратно е сравнително доста лесно и бързо, 
сжщото се отнася и за другитѣ типични срѣдиземноморски 
и срѣдноевропейски климатогенни форми. Поради това е 
трудно да се посочатъ запазени срѣдиземноморски форми въ 
земи, напустнати отъ срѣдиземноморския и минали въ обсега 
на срѣдноенропейския климатъ и обратно, срѣдноевропейски 
форми въ земи, завладѣни напоследъкъ отъ срѣдиземномор
ския климатъ за смѣтка на срѣдноевропейския. Не е іакъвъ 
случаятъ съ южната граница на мофоложката зона, за която 
е дума. Ис е било така лесно да бждатъ заличени отъ съ- 
временнитѣ денудационни процеси формитѣ, които сж били 
образувани отъ приежтетвието на средиземноморската клима
тична зона върху най-северната часть на Сахара на три пжти 
презъ Кватернера. Тамъ сж се образували долини, подобни 
на срѣдиземноморскитѣ и които само се дооформяватъ отъ 
днешііитѣ случайни валежи въ преходната пустинна область. 
Напълно сж се запазили въ стария си видъ и карстовитѣ 
форми, като само планинскитѣ склонове сж били преоформени 
подъ влияние на интензивното механично извѣтряне въ пусти
нята. Ето защо средиземноморската климатично обусловена 
морфоложка зона прехожда много постепенно въ пустинната. 
I Іа нѣкои мѣста, обаче, границата между тѣхъ е много ясно 
очертана. Такъвъ е случаятъ въ Киренайка, кждето се намиратъ 
така иаричанитѣ балтетъ. Тъ сж, както вече се каза, негативни 
форми, които се дължатъ на това, че водитѣ на рѣкитѣ, които се 
спускатъ отъ прибрѣжнитѣ височини, не могатъ да преминать 
границата на пустинята :тукъ е тѣхниятъ доленъ ерозионенъ 
базисъ, а не въ най-низката часть на долината, която отива 
далеко на югъ въ пустинята. При този климатично обусловенъ 
ерозионенъ базисъ става натрупване на носенитѣ отъ въ- 
гіроснитѣ рѣки суспензии и образуване на балтетитѣ.

Преходътъ между срѣдиземноморската и пустинната кли
матично обусловени морфоложки зони е смекченъ още повече 
отъ обстоятелството, че преходната полупустинна климатична 
область е престояла на три плети презъ Кватернера въ юж- 
нитѣ Срѣдиземноморски земи. Климатътъ, преходенъ между 
срѣдиземноморски и пустипенъ, се отличава съ образуването 
на така наричаната „пустинна“ варовикова кора, която има свой
ството да сковава земноповръхнитѣ форми и спира тѣхния 
по-нататъшенъ морфоложки развой поради това, че е водо- 
пропусклива и М/Жчно разрушима. Южнитѣ атласки земи и 
източнитѣ части па Сирия и Палестина сж имали по време 
на предпоследното заледяване въ Европа, което отговаря на 
предпоследния плувиаленъ периодъ въ Азия и Африка, кли- 
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матъ твърде близъкъ до срѣдноевропейския, по време на 
който сж се образували „нормални“ рѣчни долини съ типични 
рѣчни тераси, врѣзани понѣкога и въ твърде неустойчиви ма
териали, Създаденитѣ по това време форми сж били сковани 
презъ следващото междуплувиално време, презъ Ашолеена, 
когато сжщитѣ земи сж имали доста сухъ почти пустиненъ 
климатъ. Това сковаване е станало съ помощьта на спомена
тата варовикова кора, която продължава да изпълнява сж- 
щата роля и до день днешенъ. Поради това па тѣзи мѣста 
не могатъ да се образуватъ типичнитѣ ср*'..шемноморски  до
лини: рѣкитѣ, макаръ да текатъ само презъ зимата, носятъ 
само фини тини, както всички карстови рѣки, безъ да проти- 
чатъ презъ варовиковъ теренъ. Поради споменатата облицовка 
никакви свлачища не сж възможни и никакво сгжстяване на 
рѣчната мрежа. Подобни морфоложки отношения могатъ да 
се наблюдаватъ на много мѣста въ Атласкитѣ земи, но осо
бено ясни сж тѣ въ долината на рѣката Мулуя, която пре
минава съ срѣдното си течение презъ младотерциеренъ те
ренъ, който при други условия въ сжщия климатъ би далъ 
съвсемъ други и то типични срѣдиземноморски климатични 
форми.

Въ Срѣдиземноморскитѣ земи се намиратъ и предква- 
тернерни, плиоценски климатогенни земноповръхни форми. 
Горниятъ дѣлъ на срѣдиземноморския Плиоценъ (Плезапсиенъ, 
Астиенъ и Калабриенъ) се е огличавалъ, както видѣхме въ 
края на първата часть па този очеркъ, съ климатъ почти 
ндентиченъ на съвременния. Презъ Понтиена, обаче, климатътъ 
е билъ саваноподобенъ, ако не по генезисъ, то по своя ефектъ 
върху растителната покривка и извѣтрителнитѣ процеси : обра
зувала се нетипична латеритпа покривка, каквато се образува 
днесъ въ най-ссвернитѣ саванни области, като сжщевремснно 
се е развивала активна повръхна ерозия, която дава най- 
равнитѣ денудационни повръхнини, каквито изобщо могатъ 
да се образуватъ като резултатъ отъ субаерилната денудация. 
Тѣ се разпознаватъ много лесно по островнитѣ възвишения, 
които ги украсяватъ и извѣтрителнитѣ кори, които ги покри- 
ватъ. Тѣзи понтийски повръхнини съ типичния тѣхенъ микро- 
релефъ образуватъ навредъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи най- 
обширнитѣ заравнености. Всички тѣ представятъ при днеш- 
нитѣ климатични условия тиіМченъ морфоложки диссонансъ. 
Срѣіцаме го навредъ и би трѣбвало да направимъ нескончаемъ 
списъкъ ако искаме да изредимъ всички случаи. За да не оти
ваме далеко доста е да се каже, че подобна заравненость 
представя тази, която образува Плана-планина на югъ отъ 
София, часть отъ заравненостптѣ на Странджа-планина, най- 
високитѣ заравнености на Круша-планина и много други.

Диссонантнитѣ стари климатогенни форми, пръснати изъ 
цѣлото Срѣдиземноморие, колкото и да сж позаличени отъ 
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съвремсннитѣ климатични условия, внасятъ още по-голѣмо 
разнообразие въ пъстрата морфоложка картина, която ни се 
разкрива въ земитѣ, които ни занимаватъ, и при най-повръх- 
ностна морфоложка анализа. Тази пъстрота е въ сжщпость 
още по-голѣма, защото въ Срѣдиземноморскитѣ земи се нами
ратъ покрай изученитѣ до сега два вида морфоложки зони 
и различни климатично обусловени морфоложки региони.

3. Климатично обусловеиитѣ морфоложки региони.
Въ Срѣдиземноморието се явяватъ нѣколко наредени 

единъ надъ другъ климатично обусловени морфоложки реги
она поради наличностьта на една горна граница на средизем
номорския климатъ. Ако земитѣ, които се намиратъ надъ нея, 
не принадлежатъ на нашата область отъ климатична гледна 
точка, тѣ й принадлежатъ отъ антропогеографска гледна 
точка и не могатъ да се откжеватъ отъ нея.

Срѣдиземноморскитѣ климатогенни земноповръхни форми, 
които се явяватъ като орнаментация къмъ едритѣ тектонски 
обусловени земноповръхни форми, достигатъ въ вертикална 
посока едва до горната граница на срѣдиземноморския кли
матъ. Надъ нея се намира климатичен!, регионъ, който но 
своитѣ свойства, ако не но генезисъ, прилича на срѣдноевро- 
пейския климатъ. Съответно съ това нему отговарятъ ср едно
европейски климатогенни земноповръхни форми, които се раз- 
полагатъ въ видъ на морфоложки регионъ надъ срѣдиземно
морскитѣ. Би трѣбвало да очакваме, че срѣдноевропейскиятъ 
регионъ ще да владѣе до тази височина, до която владѣе и 
ср едноевропейския климатъ Действителното положение, обаче- 
не е такава и несъвпадението и въ този случай се дължи на 
климатичнитѣ промѣни презъ Кватернера.

Последното вюрмеко застудяване>) е причинило пони
жаване на снѣжната граница въ Срѣдиземноморскитѣ земи 
съ около 800 м. срѣдно, поради което въ много средиземно
морски планини вмѣсто днешния умѣренъ климатъ се е уста- 
нонилъ високопланинския ниваленъ климатъ, нодобенъ на по
лярния, който е позволилъ развиването на ледници. Тамъ, кж,- 
дето сж се явили, тѣ сж създали на мѣстото на срѣдноевропей-

') Понеже сжіцествувашитѣ днссъ вертикални отношения въ Срѣди
земноморскитѣ земи датира іъ въ обши линии едва отъ времето на постти- 
реиската ороіенеза, която е станала непосрѣдствено преди Вюрма, най- 
полходяіцо е д.і се взима ппдъ внимание само последното застудяване, ко
гато е въпросъ да се изследва морфоложкото значение на климатичнитѣ 
промѣни. Въ Срѣдиземноморието, даже ако евентуално нѣкжде сж били 
образувани ледникови форми и по време на по-старитѣ засгудявания, 
тѣзи форми сж били заличени отъ вюрмекитѣ, които сж слизали много по 
низко. 
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ския пейзажъ типиченъ ледниковъ пейзажъ, който впоследствие 
е билъ промѣненъ много слабо, поради което и днесъ изпъкна 
като слабо промѣненъ следледниковъ1) пейзажъ. 
Броенъ отъ долу нагоре той е третиятъ климатогененъ мор
фоложки регионъ въ Срѣдиземноморскитѣ земи. Той е ста- 
налъ причина за ограничаване на Срѣдиземноморския морфо
ложки регионъ въ много тѣсни граници, височината на които 
варира споредъ мѣстнитѣ климатични и орографски условия. 
При това докато долната граница има доста постоянно поло
жение и единъ постояненъ наклонъ къмъ северъ, горната 
граница, отговаряща на вюрмската снѣжна граница, показва 
много по-голѣми колебания, въ зависимости отъ които е по- 
голѣмия или по-малъкъ обхватъ на срѣдноевропейския мор
фоложки регионъ въ разглежданитѣ земи. Така напримѣръ 
въ югозападната часть на Балкански полуостровъ и въ За
падна Мала-Азия той се простира въ вертикална посока на 
повече отъ 1800 м. (планинитѣ, които ограждатъ Тесалия и 
Приморска Македония, Улу-дагъ при Бруса и пр.), въ запад
ната часть на Балкански полуостровъ — само на 1000 м. (пла
нинитѣ около Которски заливъ и около Влора въ Албания и пр.)

Въ днешно време нивалниятъ климатъ само докосва най- 
високитѣ върхове на срѣдиземноморскитѣ планини и поради 
това е фактически безъ всѣкакво значение за морфоложкитѣ 
отношения. Ето защо може да се каже, че въ С р ѣ д и з е м н о- 
мо р пето сж застжпени три к л и м а т о г е н ни м о р- 
фоложки региона:

1) Регионъ съ с р ѣ д и з е м н о м о р с к и климато- 
генни форми, който достига навредъ въ земитѣ съ сре
диземноморски климатъ до морското ниво, а на височина 
отъ 100 до 1500 м.

2) Регионъ съ срѣдноевропейски климато- 
генни форми, разположенъ навсѣкткдс надъ средиземно
морския и който достига въ вертикална посока отъ 1300 до 
3400 м.

3) Регионъсъ следледпикови климатогенни 
форми, разположенъ навредъ надъ средноевропейския и 
който обхваща най-високитѣ дѣлове на високитѣ срѣдиземно- 
морски планини.

Докато средиземноморската морфоложка зона се явява 
като унифициращъ факторъ въ релефа на Срѣдиземномо
рието, присжтствието на тритѣ изброени климатогенни мор-

’) Най-често пейзажътъ, който остава следъ стопяване на леднипитѣ, 
се нарича просто „ледниковъ·. За предпочитане е, обаче, името „следлед
никовъ·· заіцото следъ стопяването на ледницитѣ винаги ставатъ съ много 
голѣма бързина про.мѣни, които се отразяватъ върху външния видъ на 
пейзажа.
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фоложки региона засилва диференцията на релефа до край
ния предѣлъ. Подъ тѣхно влияние нито една голѣма тектон
ски обусловена морфоложка единица не се явява и въ дей- 
ствителность като морфоложка единица. Отъ обща морфо
ложка гледна точка мелнишкитѣ околности представятъ 
единъ засебенъ морфоложки и географски пейзажъ, пирин- 
скитѣ височини до 1200—2200 м. — другъ морфоложки и 
географски пейзажъ, височинитѣ надъ тази граница — съв- 
семъ другъ пейзажъ. И така е съ всички морфотектонски 
единици, които се намиратъ въ обсега на повече отъ единъ 
климатогененъ морфоложки регионъ. Само ако се абстрахи
раме отъ приежтетвието на климатогенни земноповръхни 
форми по Рила или по Пиринъ можемъ да наричаме тѣзи 
планини морфоложки или географски „единици“. Но тѣзи 
климатогенни форми сж тамъ, въ природата, и ни задължа- 
ватъ да разчленимъ на нѣколко ясно ограничени морфоложки 
подобласти цѣлостнитѣ на пръвъ погледъ морфотектонски 
единици. Тѣзи подобласти се явяватъ най-често въ видъ на 
включени единъ въ други пръстени.

•X
* *

Заключението отъ този аналитиченъ прегледъ на текто- 
ничнитѣ и климатогеннитѣ земноповръхни форми въ Срѣди- 
земноморието е, че въ него релефътъ е диференциранъ до 
крайния възможенъ предѣлъ: по-голѣма диференциация не 
се срѣща никжде другаде по земята. Ако пожелаемъ да по- 
дѣлимъ Срѣдиземноморскитѣ земи на географски .области, 
като изхождаме отъ морфоложкитѣ отношения, ще получимъ 
хиляди дребни единици, всѣка една съ своитѣ характерни 
индивидуални черти. Тѣзи единици представятъ морфоложки 
формени комплекси, които могатъ да бждатъ групирани въ 
следнитѣ категории ;

1. Пластови стжпала съ срѣдиземноморски мезо-и мик- 
рорелефъ.

2. Дребностжпаленъ пейзажъ отъ денудационни повръх
нини въ предземнитѣ низини, съ гжета мрежа отъ срѣдизем
номорски долини.

3. Първични структурни форми съ срѣдиземноморски 
скулптурни форми.

4. Първични структурни форми съ срѣдноевропейски 
скулптурни форми; явяватъ се въ севернитѣ части на Срѣ- 
диземноморието самостоятелно, а въ по-южнитѢ части — като 
острови надъ третата категория формени комплекси, които 
отъ своя страна въ този случай се явяватъ като пръстенъ 
около четвъртата категория.

5. Първични структурни форми съ следледникови скулп
турни форми. Този форменъ комплексъ се явява винаги като 
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островъ надъ четвъртата категория; отъ третата, четвъртата 
и петата категория само въ последната скулптурнитѣ форми 
преобладаватъ надъ структурнитѣ и даватъ обликъ на об- 
ластьта, кждето се явяватъ.

6. Голѣми, широки, но низки изкорубвания — актикли- 
нориуми съ срѣдиземноморски скулптурни форми.

7. Голѣми, широки и високи антиклинориуми съ срѣдно- 
европейски скулптурни форми ; този форменъ комплексъ се 
явява най-често като голѣми острови и полуострови срѣдъ 
формени комплекси отъ шестата категория. Въ тази катего
рия е твърде честъ едростжпалниятъ пейзажъ отъ високо 
разположени едно надъ друго денудационни повръхнини.

8. Много високи и широки антиклинориуми съ следлед- 
никови скулптурни форми; този форменъ комплексъ се явява 
винаги като островъ срѣдъ форменитѣ комплекси отъ сед- 
мата категория; и въ тази осма категория, както въ пе
тата, преобладаватъ скулптурнитѣ форми, поради което срод
ството между тѣзи две категории е твърде голѣмо. Като 
важно различие между тѣхъ трѣбва да се изтъкне обстоя
телството, че форменитѣ комплекси отъ осмата категория 
иматъ въ нѣколко случая много голѣмо разпространение·

9. Вторични структурни форми съ срѣдиземноморски 
скулптурни форми. Този форменъ комплексъ се явява като 
твърде константна комбинация въ цѣлия обсегъ на Срѣди
земноморието и създава поразяващи подобия : областьта около 
Мелникъ прилича напълно на Валдарно въ Италия и на Ал- 
пухарскитѣ котловини, въ Южна Испания. Гюдобенъ пей
зажъ не може да се срѣщне никіяде извънъ Срѣдиземно
морието.

10. Вторични структурни форми съ срѣдноевропейски 
скулптурни форми. Твърде често се явяватъ като острови 
срѣдъ форменитѣ комплекси отъ деветата категория.

11. Вторични структурни форми съ следледникови скулп
турни форми. Явяватъ се като малки острови срѣдъ форме
нитѣ комплекси отъ десетата категория.

12. Хорстови възвишения съ слабо изразени срѣдиземно
морски скулптурни форми, въ случаи, когато хорстътъ се 
състои отъ масивни скали.

13. Хорстови възвишения съ ясно изразени срѣдиземно
морски скулптурни форми.

14. Хорстови възвишения съ срѣдноевропейски скулп
турни форми. Явяватъ се твърде често като острови срѣдъ 
форменитѣ комплекси отъ дванадесета и тринадесета кате
гория.

15. Хорстови възвишения съ следледникови скулптурни
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форми, Явяватъ се винаги като острови срѣдъ форменитѣ 
комплекси отъ четиринадесетата категория.

16. Грабенови котловини съ периферия отъ напоени кж- 
жели.

17. Грабенови котловини, опиращи непосрѣдствено до 
ограднитѣ хорстови възвишения поради варовика, който из
гражда последнитѣ, въ по-рѣдъкъ случай поради съвременно 
потъване.

18. Вулкански конуси, твърде често съ кратерни езера.
19. Базалтови плата.
Покрай тѣзи деветнадесеть по-често срѣщащи се формени 

комплекси биха могли да се наброятъ още много други, ко
ито се срѣщатъ много по-рѣдко. На пръвъ погледъ числото 
на възможнитѣ комбинации не е много голѣмо за една область 
съ повече отъ три милиона кв. клм. Но като се има предъ 
видъ, че отъ всѣка комбинация има по десетки случаи, които 
се срѣщатъ на най-различни мѣста, като твърде често по 
правило разнородни комбинации се включватъ една въ друга, 
гено става, че пъстротата въ релефа на Срѣдиземноморието 
е ’ного голѣма. Тази пъстрота личи най-добре на приложенитѣ 
въкрая две скици. Наистина, различията сж смекчени до нѣкж- 
де отъ климатичнитѣ и растителнитѣ отношения, които сж по- 
малко разнообразни и показватъ, най-важно, постепенни пре
ходи. Но този ретушъ не е пито най-малко достатъченъ за 
да заличи рѣзкитѣ контрасти. Тѣ сж се отразили чрезъ по
стоянното си въздействие върху биогеографскитѣ и антропо- 
географскитѣ отношения, които ще бждатъ обектъ на третата 
часть на очерка.

4. Брѣгови форми.

Тъй силно подчертаното разнообразие въ форменитѣ 
комплекси, които образуватъ цѣлокупния релефъ на Срѣди
земноморието, се разнообразява още повече отъ наличностьта 
на брѣгови форми въ връзка съ Срѣдиземно море и Атлан
тически океанъ. Тѣхното разглеждане се налагаше да стане 
въ края на частьта, която се отнася до релефа на Срѣди
земноморието, тъй като тѣхниятъ характеръ зависи изклю
чително отъ това, какви формени комплекси отъ тѣзи, които 
бѣха изучавани до тукъ, идватъ на дадено мѣсто въ допиръ 
съ морската ширь. На пръвъ погледъ, като се има предъ 
видъ това, което се каза за така нареченитѣ „срѣдиземно- 
морски тераси“ въ първата часть на този очеркъ, би трѣб- 
вало да очакваме, че поне въ тази часть отъ разглежданитѣ 
земи, която съвпада съ алпийския орогенъ, брѣговитѣ форми 
ще да сж еднообразни, терасовидни. Този случай, обаче, е 
много рѣдъкъ и то по две причини : отъ една страна тектон-

31 Историко-фил. годишникъ — 3
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скитѣ движения на много мѣста въ Срѣдиземноморието сж про
дължавали и презъ Кватернера чакъ до наше време, поради 
което тераси не сж могли изобщо да се образуватъ. А въ 
случаитѣ, когато сж се образували такива, тѣ не винаги сж 
могли да се запазятъ отъ абразионната дейность на морскитѣ 
вълни. Ето защо най-нодходяще би било, за да се добие по- 
системна представа за брѣговитѣ форми въ Срѣдиземно
морието, да се разгледатъ отношенията между моретата и 
тѣзи формени комплекси, които идватъ въ допиръ съ тѣхъ- 
За да се улеснимъ въ този прегледъ ще трѣбва, обаче, да 
проследимъ съ бръзъ ходъ всички брѣгове въ земитѣ, които 
ни занимаватъ. Този последователенъ и по-конкретенъ прег
ледъ е наложителенъ и поради голѣмото значение на брѣго
витѣ различия за явяване и на локални геополитични, антро- 
погеографски и културни различия вжтре въ единната инакъ 
Срѣдизсмноморска область.

Атлантическият ь брѣгъ на Пиренейски полуостровъ. — 
Цѣлиятъ северенъ и западенъ брѣгъ на Пиренейски полу
островъ е подъ знака на континенталната флексура, която по
казва навредъ тенденция за измѣстване, въ последно време, 
къмъ континента. Само че това премѣстване ще да е много 
по-чувствително по северния и северозападния брѣгъ, поради 
което тукъ сж се образували най-типичнитѣ риаси. Дори тъкмо 
затова и 'испанското име на брѣговитѣ форми, за които е 
дума (гіа въ единствено число, riasi въ множествено чи
сло), е прието въ геоморфологията като нарицателно име 
за означаване на всички подобни брѣгови форми. За да бж
датъ толкова изразителни на мѣстата, за които е дума, ще 
да е причина и обстоятелството, че тукъ поради значител
но потъване на Бискайски заливъ въ най-скорошно време 
флексурата е станала много стръмна. Това личи между дру
гото и по Гуфъ Бретонъ, една удавена долина, отишла на 
повече отъ 1000 м. подъ морското равнище1) Риасовитѣ брѣ
гове сж идеално сгодни за явяване на многобройни при
станища, поради което жителитѣ имъ сж винаги добри мо
ряци и рибари. И кантабрийскиятъ брѣгъ не прави, въ това 
отношение, никакво изключение. Тукъ живѣятъ баскитѣ, срас- 
ли съ морето, както рибитѣ съ водата.

Па югъ отъ устието на р. Миньо португалският!, брѣгъ 
не показва вече тъй ясно белезитѣ на риасовъ брѣгъ поради 
това, че многобройни пѣсъчни коси сж преградили устията 
на рѣкитѣ, като сж ги превърнали нъ лимани, а на мѣста сж 
се образували и лагуни. Поради това тритѣ единствени по-

*) Вж. С. Francis—Boeuf, І.с problème du plateau continental et 
des vallées sous-marines. Rev. geogr. pliys. géol. dyn., vol. XI, fasc. 3, 1938, 
стр. 251-285 n особено Pl, I.
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удобни залива (при устията на дветѣ най-голѣми иберийски 
рѣки Дуеро и Тахо и при Сало) сж били използувани най- 
рационално, като тукъ сж възникнали най-голѣмитѣ порту
галски градове Порто, Лисабонъ и Сетубалъ, докато по брѣга 
между тѣхъ селищата сж голѣма рѣдкость.

Съседниятъ испански брѣгъ — западниятъ брѣгъ на 
Андалузия — представя една непрекъсната редица отъ дюни, 
известнитѣ Аренасъ Гордасъ, които улесняватъ явяването на 
потамогенна блатиста повръхнина задъ тѣхъ, запълвана отъ 
наноситѣ на Гуадалкивиръ. Потамогенниятъ брѣгъ на това 
мѣсто е въ връзка съ споменатата алохтонна рѣка. Отъ тукъ 
до Гибралтаръ брѣгътъ е абразионенъ но не много стръменъ, 
понеже е изрѣзанъ въ неустойчиви терциерни наслаги.

Брѣгътъ на Атлантическо Мароко. — Той е обусловенъ 
изключително отъ континенталната флексура, която при 
последнигѣ две синорогенези се е отдръпнала къмъ конти
нента. Ако въпрѣки това не с.Тч се образували много риаси 
то е поради обстоятелството, че преди трансгресията поради 
многото живи и фосилни дюни до брѣга не сж достигали 
много рѣки: само нѣколко алохтонни.

Явно е отъ казаното за атлантическитѣ брѣгове на Срѣ
диземноморието, че тѣ, въпрѣки нѣкои мѣстни различия, показ
ватъ много общи белези и могатъ да бждатъ поставени въ 
една опредѣлена категория.

Африканскитѣ бр.гове на Срѣдиземно море. — Отъ 
Сеута до малкия заливъ на Алхусемасъ брѣгътъ на Испанско 
Мароко представя не много стръменъ клифъ, нредъ който на 
много мѣста се разполага іпирокъ чакъленъ плажъ. Клифътъ 
е изрѣзанъ въ слабо наклонени къмъ морето повръхности. 
Този характеръ на брѣга се дължи на обстоятелството, че 
той опира тукъ на планината Рифъ, представяща единъ голѣмъ 
антиклинориумъ, който завършва къмъ морето съ доста 
стръмна флексура, по която сж наклонени равномѣрно всички 
ридове. Понеже тѣ отъ своя страна сж изградени отъ неу
стойчиви флишки материали и палеозойски глинести лиски, 
образуването на стръменъ клифъ и унищожаването на всѣ- 
каква следа отъ морски тераси е било улеснено. Липсватъ 
всѣкакви удобства за приставане дори и на малки кораби. 
Заливътъ на Алхусемасъ, кждето се е образувало единстве
ното пристанище, се дължи на два по-дълбоко вдадени въ 
морето рила, поради това, че сж се състояли отъ по-отпорни 
на абразията скали. Между тѣхъ, както въ всички подобни 
случаи, се е образувалъ обширенъ пѣсъчливъ плажъ въ видъ 
на джга. Отъ залива на Алхусемасъ на изтокъ брѣгътъ е 
отново, както на западъ, монотоненъ клифъ съ тукъ таме 
издаващи се малки скали и тѣсни плажове между тѣхъ. Едва 



144 Д. Ярановъ

при носъ Тресъ Форкасъ при гр. Мелийя характерътъ на 
брѣга се промѣня поради обстоятелството, че младитѣ ефу- 
зивни скали достигатъ до самия брѣгъ и създаватъ условия 
за образуване на много по-отпорни на абразията полуострови 
и заливи между тѣхъ.

Алжирскиятъ брѣгъ представя една безконечна редица 
отъ малки носове и плитки заливчета между тѣхъ, резултатъ 
на много продължителна абразионна дейность на морето на 
това мѣсто. Възможно е този дълготраенъ процесъ да е при
чина за изчезване на морскитѣ тераси, които сигурно сж били 
образувани, ако се сжди по присжтствието на „срѣдиземно
морски“ тераси въ долинитѣ на алжирскитѣ рѣки. Тамъ, 
кждето до морския брѣгъ достигатъ и по-устойчиви на абра
зията скали, сж се ооразували и по-голѣми полуосгровчета и 
заливи между тѣхъ. На тѣзи заливи сж разположени равно- 
мѣрно разпредѣленитѣ по цѣлия брѣгъ алжирски пристанища, 
като се почне съ Оранъ на западъ и презъ Алжиръ и Фи- 
липвилъ се стигне до Бонъ.

Тунискиятъ брѣгъ показва вече съвсемъ други черти. Въ 
северната часть на Тунисъ завършва косо спрямо морето зо
ната съ вторични структурни форми, което е станало причина 
Срѣдиземно море да заеме синклинориумитѣ и да образува 
дълбоко вдадени обаче плитки заливи: по-малкия заливъ на 
Бизерта и по-голѣмия — заливъ на Тунисъ. Понеже сж 
плитки, най-дълбоко вдаденитѣ части на тѣзи заливи сж били 
бързо засипани отъ наноситѣ на рѣкитѣ, поради което тукъ 
сж се образували нѣколко голѣми лагуни. На една отъ тѣхъ 
е пристанището на Тунисъ, а на друга — военното приста
нище на Бизертъ. По на югъ срещу тунизийския Сахелъ, 
който е продължение на предземната низина на шотитѣ, 
поради постояннитѣ потъвания, се е образувалъ низъкъ брѣгъ, 
представятъ грамадна джговидна дюнна преграда, задъ която 
се намиратъ нѣколко лагуни.

Малкиятъ Сиртски заливъ се вдава най-дълбоко въ туло
вището на Африка въ видъ на много правиленъ полукржгъ, 
който се дължи на обстоятелството, че заливътъ е само едно 
непосрѣдствено продължение на низината на шотитѣ, дъл
жаща своята плоска, равна и широка форма на съвсемъ 
скорошни слаби потъвания.

Триполитанскиятъ брѣгъ дължи своята почти праволи
нейна форма на обстоятелството, че е свързанъ съ образува
нето на пространна абразионна повръхнина, развоятъ на която 
на мѣста е завършекъ, поради което се явяватъ много об
ширни плажове. Задъ тѣхъ често се намиратъ блатливи рав
нини, часть отъ които днесъ сж отводнени и колонизирани 
отъ италианцитѣ.

Брѣгътъ на Киренайка и Мармарика е много по-стръменъ 
и въпрѣки това по-достжпенъ, което е въ връзка съ неговия 



Срѣдиземноморскитѣ земи 145

доста сложенъ развой. Неговата обща форма е обусловена 
отъ разсѣдитѣ, по които моноклиналнитѣ хорстове на Кире- 
найка и Мармарика сж били наклонени къмъ югъ. Следъ това 
този разсѣденъ брѣгъ е билъ подложенъ на абразионната 
дейность на морето, при което е била образувана обширна 
абразионна повръхнина. Преди известно време тя е била не
равномерно издигната и нарѣзана отъ краткитѣ рѣки, които 
сж се спускали къмъ морето, при което сж се образували 
дълбоки долини. Следъ това е настжпилъ макаръ и много 
слабо изразенъ обратенъ процесъ, при който е станало зали
вана на тѣзи долини и образуване на кжси риаси, които пред
ставятъ много удобни заливчета, на едно отъ които изникна 
въ най-ново време Порто Бардия, италианско пристанище сре
щу египетското пристанище Салумъ, което използува сжщо 
така единъ малъкъ риасъ.

Египетскиятъ брѣгъ се състои отъ две съвсемъ различни 
части. До Александрия той прилича на триполитанския и за
това е като него доста праволинеенъ. Отъ Александрия до 
Портъ Саидъ се простира делтата на Нилъ, която не внася 
голѣмо разнообразие въ общитѣ очертания на брѣга, защото 
е престанала доста отдавна да се развива. Това се дължи на 
обстоятелството, че значителна часть отъ нилскитѣ наноси се 
изразходватъ или при напояванията или пъкъ за запълване 
на лагунитѣ, образувани между отдѣлнитѣ ржкави. Освенъ 
това делтата е вдадена вече толкова много въ морето, че 
наклонътъ на подводната й часть е станалъ много голѣмъ, 
което обстоятелство не благоприятствува нито най-малко 
образуването на напоени езици. Най-после поради дълб кото 
вдаване на делтата въ морето и значението на прибрѣж- 
ното морско западъ—източно течение се е засилило. То 
спомага за отнасянето на нилскитѣ тини въ източна по
сока, поради което разположеното на западния край на 
делтата пристанище на Александрия е свободно отъ засип
ване (затова е била основана тъкмо на това мѣсто!) Тѣзи 
тини и пѣсъци се отнасятъ на изтокъ предъ Синайски по
луостровъ, кждето причиняватъ явяването на все по-нови гіѣ- 
съчни коси и затварянето на нови и нови лагуни задъ тѣхъ1).

') Противно на старитѣ възгледи, американскиять геоморфол гъ D. 
W. Johnson, Shore processes and shoreline development, New-York, 1419, 
смѣта, че прибрѣжнитѣ течения не сж нъ състояние да прснясятъ суспен
дираш» материалъ, поради което наноситѣ на една рѣка не мог тъ да 
нграятъ никаква роля за оформяване на съседнитѣ брѣгове. За Средиземно 
море още по-рано бѣ изказана тати мисълъ отъ О. М а г і η е I 1 і, SuH’azione 
morfologica delle correnti litorali nel Mediterraneo, Riv. Geogr. Ital., 1909, стр. 
116. Въпрѣки мнението на тѣзи автори налага се да приемемъ, че морскитѣ 
течения играятъ известна роля за оформяване на брѣговитѣ форми. Безъ 
това ние не бихме могли да си обяснимъ много нѣіца. Трѣбва да се огбе-
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Палестинскиять и сирийскиятъ брѣгъ. — Макаръ да 
изглеждатъ по картитѣ като нѣщо единно, тѣ сс различаватъ 
основно и се налага да бждатъ разглеждани съвсемъ отдѣлно.

Палестинскиять брѣгъ дължи своята забележително пра
волинейна форма на две обстоятелства, които сж действували 
все въ едно и сжщо направление. Той се дължи преди всичко 
на една слаба повръхна флексура следъ интензивно заравняне, 
което е най-доброто условие за образуване на праволинеенъ 
плитъкъ брѣгъ. Последниятъ отъ своя страна е много нодхо- 
дящъ за явяване на дюни, стига да има достатъчно материалъ 
за тѣхъ. А той е бнлъ носенъ отъ споменатото вече западъ- 
източно течение въ изобилие. Когато тѣзи дюни сл\ били 
фосилизирани при единъ по-топълъ климатъ, вѣроягно при 
последното междудъждовно време, тогава тѣ сж се явили 
като здрава защитна стена за създадения единъ пжть право
линеенъ брѣгъ. ♦

Сирийскиятъ брѣгъ, въпрѣки приежтетвието на много 
успоредни на него хорстово-антиклинални възвишения, не е 
обусловенъ отъ разсѣди, както това често пжти се пише, а 
е чисто ерозионенъ, изрѣзанъ въ най-различни по своята ус- 
тойчивость скали, поради което е осѣянъ съ много остри 
носове и полуостровчета. Тѣ сж били използувани презъ 
старитѣ вѣкове най-рационално отъ финикийпитѣ. Тиръ и Си- 
донъ се намиратъ на две полуостровчета, твърде подобни на 
месемврийското. 1 Іавсѣкжде въ Сирия, кждето се явяватъ 
първични структурни форми, брѣгътъ взима тѣхната югоза- 
падъ-североизточна посока и въ такъвъ случай е праволинеенъ 
и равномѣрно наклоненъ къмъ морската ширь.

Южниятъ малоазийски брѣгъ. — Заливътъ на Алексаи- 
дрета се намира въ зоната съ първични структурни форми и 
запълва една обширна синклинална котловина. Понеже е била 
доста плитка, засипването й е било лесно, особено отъ север
ната страна, гдето се втичатъ голѣми рѣки, събиращи во- 
дитѣ на високитѣ Тавърски планини. Сжщитѣ рѣки сж за
пълнили единъ заливъ, който е сжшіествувалъ успоредно съ 
Александретския и на северозападъ отъ него, като сж обра
зували на сжщото мѣсто голѣмата Киликийска равнина. Тя 
опира на Срѣдиземно море съ праволинеенъ низъкъ брѣгъ 
съ дюни, задъ които се намиратъ многобройни лагуни и блата. 
И на отсрѣщния островъ Кипъръ заливътъ на Фамагуста се 
явява на мѣстото на една полузасипана синклинална котловина.

Па западъ отъ Киликия брѣгътъ на Срѣдиземно море е 
обусловенъ предимно отъ повръхнитѣ флсксури, съ които за
вършватъ до морето Тавърскитѣ планини и тѣхното западно 

лежи и това, че примѣритѣ и на двамата автори не сж много подходящо 
гзбраіш.
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продължение. Понеже тѣзи флексури сж предкватернерни, а 
скалитѣ по брѣга — доста устойчиви, тукъ сж могли да се 
запазятъ на нѣколко мѣста нѣкои отъ „срѣдиземноморскитѣ“ 
тераси, напримѣръ при Адалия ’)

Бѣломорскитѣ брѣгове. — Стигнемъ ли въ Бѣло море, 
ние преставаме да виждаме баналнитѣ брѣгови форми, които 
се дължатъ на дълготрайната абразионна дейность на морето 
или на седиментационната дейность на морето и рѣкитѣ. На 
много мѣста въ Бѣло море не е имало достатъчно време за 
проявяване на подобенъ родъ дейность, поради което трѣбва 
да бждатъ държани отговорни за брѣговитѣ форми елва ли 
не изключително младитѣ тектонски движения.

Грабенсвитѣ котловини и хорстови възвишения, за които 
знаемъ, че изпълватъ голѣма часть отъ Мала-Азия, се про- 
дължаватъ на западъ въ видъ на дълбоко вдадени въ морето 
полуострови и острови съ дълбоки залив··' между тѣхъ. 
Поради наличностьта на голѣми алохтонни рѣки, които ид- 
ватъ отъ вжтрешностьта на Мала-Азия, часть отъ тѣзи за
ливи сж запълнени, при което сж се образували голѣми ла
гуни и блата. Контрастътъ между тѣзи низки и блатисти брѣ
гове и стръмнитѣ, на мѣста почти отвесни брѣгове на полу. 
островитѣ е много голѣмъ. Поради този характеръ на зали- 
витѣ и поради нѣкои други причини въ миналото пристани
щата не сж сс намирали въ дъното на заливитѣ, кждето сж 
били заплашени отъ постоянно засипване, а по стръмнитѣ 
брѣгове на полуострова. Колко бързо върви засипването личи 
отъ обстоятелството, че нѣкогашния морски градъ Милетъ се 
намира днесъ на десетина километра па навжтре поради на- 
носитѣ на р. Мсандъръ. Отъ такова засипване бѣше запла- 
шенъ и Смирненскиятъ заливъ, поради което на 1886 г. юж- 
ниятъ ржкавъ на Гедизъ-чай бѣ заприщенъ изкуствено, така 
че цѣлата водна маса се изтича днесъ направо' на западъ. 
Този брѣговъ типъ продължава на северъ чакъ до Сароския 
заливъ, който представя типиченъ грабеновъ заливъ, образу
вани между Плиоцена и Кватернера. Сжіциятъ типъ имагъ и 
брѣговегѣ на повсчето отъ бѣломорскитѣ острови. Тѣхнитѣ 
брѣгове сж типични праволинейни и стръмни разсѣди само 
въ случаитѣ, когато разсѣдането е станало презъ Кватернера 
или най-малко е било подновено презъ Кватернера. Предъ по- 
старитѣ разсѣдни откоси сж се образували вече седимента- 
ционни повръхнини отъ свързани наносни кжжели и въ та
кива случаи брѣгътъ е низъкъ, пѣсъкливъ и на мѣста и бла- 
тистъ. И двата типа се срѣщатъ добре застжпени на островъ 
Самотраки, докато на Имвросъ и Тасосъ е застжпенъ пър- 
виятъ типъ.

]) Вж. Е. Nowack, Eine Reiselands der Südküste Kleinasiens. Zeit- 
schr. ües. Erdk. Berlin, Jahrg. 1928, стр. 303.
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Северниятъ бѣломорски брѣгъ показва много по-голѣмо 
разнообразие на форми поради обстоятелството, че идва въ 
допиръ съ твърде разновидни морфоложки формени комплекси. 
Това разнообразие е увеличено още повече поради нѣкои раз
личия въ хинтерланда. Тази часть на бѣломорския брѣгъ за
точва на изтокъ съ плиткия заливъ при устието на Марица, 
която не е въ състояние да го запълни, защото синклинори- 
умътъ, на мѣстото на който се намира залива, се подновява 
постоянно. На западъ до къмъ Марония се протака праволи- 
неенъ брѣгъ обусловенъ въ общи черти отъ единъ старъ 
разсѣдъ отъ края на Плиоцена. Презъ Кватернера тази часть 
отъ брѣга е взела участие въ епирогенного издигане и затова 
е била нарѣзана стъпаловидно отъ кватернерни морски те
раси. Къмъ западъ тѣ бързо губятъ отъ своята абсолютна 
височина и къмъ Ана-гьолъ се губятъ подъ морското равнище. 
Между Марония и делтата на р. Места брѣгътъ на Бѣло 
море е въ връзка съ съвременнитѣ напрѣчни изкорубвания, 
които сж обхванали терциернитѣ и кватернернитѣ наслаги на 
югъ отъ Родопитѣ и сж причинили явяването на два плоски 
антиклинориума и два плоски синклинориума. Последнитѣ сж 
били залѣти отъ морето и превърнати въ заливи, които сж 
трансформирани днесъ въ лимани: Буру-гьолъ и Ана-гьолъ, 
а между тѣхъ антиклинориумитѣ сж дали възможность да 
се образува по-стръменъ брѣгъ съ отвесенъ клифъ. Па западъ 
отъ това мѣсто е делтата на Места, една потамогенна рав
нина, която загражда отъ източна страна Кавалския заливъ. 
Последниятъ се отличава съ многобройнитѣ малки залив- 
чета, които създаватъ на нѣколко мѣста много подходящи 
условия за явяване на удобни пристанища. Брѣгътъ е ри- 
асовъ и се дължи на едно слабо наклоняване къмъ югъ 
на единъ хорстъ, който дѣли залива отъ Драмското поле. 
На западъ отъ този заливъ единъ праволинеенъ разсѣ- 
денъ откосъ образува брѣга на югъ отъ планината Сим- 
волонъ. Подобни разсѣди ще да сж играли роля и при 
създаване очертанията на Орфанския заливъ. Въ него се 
влива р. Струма, която има много по-голѣмо порѣчие отъ 
Места. Въпрѣки това при устието на р. Струма не се е обра
зувала никаква делта. Главната причина ще да е обстоятел
ството, че Струма има, преди да се влее въ морето, две ута
ечни камари: езерата Бутковско и Тахино, а освенъ това и 
наклонътъ й е по малъкъ. Огъ това мѣсто на западъ до Со
лунски заливъ северниятъ брѣгъ на Бѣло море не се отлича
ва по нищо отъ брѣга на Югозападна Мала-Азия. Тритѣ 
полуострова на Халкидически полуостровъ сж заградени почти 
отъ всички страни съ стръмни разсѣдни брѣгове. Въ Солун
ския заливъ картината се промѣня коренно. Заливътъ се яв
ява на мѣстото на единъ синклинориумъ, образуванъ презъ 
Кватернера по време на тиренската синорогенеза. Първона
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чално е билъ много по-голѣмъ, но изобилнитѣ наноси на Вар- 
даръ, Вода (Лудия) и Бистрица и нѣкои по-малки рѣкички 
сж стѣснили значително залива и ако засипването продъл
жава съ сжщия темпъ той рискува да бжде затрупанъ въ 
недалечно бждеіце. Вѣроятно е дори засипването следъ по
следнитѣ отводнителни работи да се засили, защото бѣха пре
махнати всички блата и цѣли езера, които по-рано служеха 
като утаечни камари.

Западнитѣ егейски брѣгове, съ отдалечаването имъ отъ 
срѣдата на Балкански полуостровъ, заприличватъ отново на 
източнитѣ: обусловени сж отъ многото хорстове и грабени, 
на които е разкжсана цѣла Източна Гърция. Едни отъ хор- 
стовитѣ възвишения, както е случаятъ съ планинистата редица 
отъ Олимпъ до Пелионъ, сж обусловени отъ разсѣди съ северъ- 
северозападна — югъ-югоизточна посока и въ такъвъ слу
чай се явява праволинеенъ неразчлененъ брѣгъ, характерътъ 
на който зависи отъ това, дали единиятъ отъ двата дениве- 
лирани блока е потъналъ подъ морското равнище или пъкъ 
една часть отъ него е останала надъ морската повръхнина. 
Въ първия случай се е образувалъ стръменъ, едва тукъ таме 
наяденъ отъ абразията брѣгъ, а въ втория случай се е полу- 
чилъ отъ заливането на слабонаклонената повръхнина на 
единия отъ блоковетѣ низъкъ брѣгъ съ обширенъ плажъ, 
къмъ който въ нѣкои случаи могатъ да се закачатъ и пѣ- 
съчни коси, които да затворятъ лагуни. Такъвъ е случаятъ 
отъ Солунски заливъ до къмъ устието на Пиниосъ, гойто 
образува малка делта, докато на югъ отъ тукъ въ югъ-югоиз- 
точна посока чакъ до къмъ островъ Еввия брѣгътъ е стръ
менъ и праволинеенъ, понеже се наблюдава първия случай. 
Този брѣгъ следъ малко прекжсване се продължава и на 
споменатия островъ. Прекжсването се дължи на грабена съ 
западъ-източна посока, който образува Ламийския заливъ. И 
тукъ, както отсреща въ Мала-Азия, грабеновитѣ заливи се 
затрупватъ бързо отъ наноситѣ на рѣкитѣ, при което се по- 
лучаватъ низки блатисти брѣгове. Въ случая заблатяването 
се дължи на наноситѣ на Сперхей, която е замѣстила вж- 
трешната страна на залива съ потамогенна равнина. По на 
югъ единъ подобенъ грабенъ съ типична източносрѣдиземно- 
морска западъ-източна посока до проявяването на посттирен- 
ската орогенеза е отдѣлялъ напълно отъ континента Пелопо- 
незъ. Споменатата орогенеза, обаче, е причинила появяването 
на единъ напрѣченъ хорстъ — днешниятъ Коринтски пров- 
лакъ, който дѣли нѣкогашния голѣмъ и широкъ протокъ съ 
западъ — източна посока на два голѣми залива : Егински 
откъмъ Бѣло море и Коринтски откъмъ Йонийско море. 
Източниятъ брѣгъ на Пелопонезъ е обусловенъ, сжщо както 
брѣга отъ Пиниосъ до Еввия, отъ типиченъ разсѣденъ откосъ 
съ северъ-северозападна посока.
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Западнитѣ брѣгове на Балкански полуостровъ. — 
Южниятъ брѣгъ на Пелопонсзъ, понеже е разположенъ косо 
спрѣмо главнитѣ разсѣдни посоки, които сж създали три 
хорстови възвишения и две грабенови котловини между тѣхъ, 
прилича извънредно много на западнитѣ малоазийски брѣгове. 
Хорстоветѣ образуватъ три дълбоко вдадени въ Срѣдиземно 
море острова, а на мѣстото на грабенитѣ сж се образували 
два залива, части отъ които сж превърнати въ потамогенни 
равнини. Западниятъ брѣгъ на Пелопонезъ, противно на очак
ванията (срещу него се намиратъ най-голѣмитѣ дълбочини 
на Срѣдиземно море и най-голѣми наклони въ морското ко
рито) и за разлика отъ останалитѣ брѣгове на този полу
островъ, е низъкъ и блатистъ. Това не противоречи нито 
най-малко на факта, че и той въ своитѣ общи очертания е 
обусловенъ отъ нѣколко разсѣда съ източносрѣдиземномор- 
ска посока. Тукъ при стжпаловидното пропадане брѣгътъ се 
е установилъ на мѣстото на почти хоризонталната повръх
нина на единъ отъ блоковетѣ, участвуващи въ разсѣдането.

Коринтскиятъ заливъ, който загражда Пелопонезъ отъ 
северъ, показва значителни различия между северния и юж
ния брѣгъ. ГІоследниятъ прѣко е обусловенъ отъ разсѣденъ 
откосъ и затова е праволинеенъ и само на два километра отъ 
брѣга се намиратъ дълбочини до 900 м.! Но тъй като при 
последното разсѣдане грабенътъ се е проявилъ като моно- 
клиналенъ, като се е наклонилъ къмъ югъ, безъ да потъне и 
северната му часть, въ последната сж се образували нѣколко 
доста широки риасови залива на мѣстото на залѣти рѣчни 
долини.

Своеобразниятъ видъ на акарнанския и епирския брѣгъ 
се дължатъ на два различни и последователно проявили се 
процеса. Първо ще да е станало едно общо наклоняване на 
Балкански полуостровъ на това мѣсто къмъ Ионийско море, 
вѣроятно въ връзка съ главната фаза въ образуването на 
последното. При това потъване е станало заливане и пре
връщане въ острови на много морфотектонски единици, както 
хорстови, така и антиклинални възвишения, при което гре
бени и синклинали сж били превърнати въ заливи. Като най- 
типиченъ примѣръ за синклиналенъ заливъ може да се по
сочи заливътъ на Влора. Но поради голѣмия приносъ на 
суспендпранъ материалъ отъ епирскитѣ и акарнанскитѣ рѣки, 
които идватъ отъ флишкитѣ височини на Пиндъ и неговитѣ 
южни продължения, голѣма часть отъ тѣзи заливи сж били 
запълнени, а други предстои да бждатъ запълнени и превър
нати въ голѣми многожгълни потамогенни алувиални повръх
нини. Такъвъ е случаятъ съ р. Каламосъ, при устието на 
която стърчатъ нѣколко напълно уединени възвишения —■ 
нѣкогашни острови. Много по-голѣмиятъ нѣкога Артенски 
заливъ е на пжть да бжде запълпенъ. Поради всичко това 
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покрай Акарнания и Епиръ се редуватъ на много кжсо раз
стояние ту стръменъ абразионенъ брѣгъ, ту блатистъ пота- 
могененъ, така че се явява едно много голѣмо разнообразие 
чрезъ съдействието само на два брѣгови типа, противно на 
разнообразието по северния егейски брѣгъ, разнообразенъ 
отъ присжтствието на петь типа брѣгове.

Характерътъ на албанския брѣгъ бѣ посоченъ още когато 
се разглеждаше значението на морфоложката зона съ пър
вични структурни форми за релефа на Приморска Албания, 
за да има нужда да се връщаме отново на сжщия въпросъ. 
Доста е да си спомнимъ, че заливитѣ, които сж се явявали 
временно на мѣстото на синклиналнитѣ котловини, сж били 
бързо по не изцѣло запълвани, поради което сж се явили 
низки блатисти брѣгове съ обширни лагуни задъ широки и 
дълги пѣсъчни коси, закачени за носоветѣ, които издаватъ 
краищата на гілоскитѣ антиклиналпи възвишения.

Отъ Дрински заливъ характерътъ на адриатическия 
брѣгъ се промѣня основно. Той е обусловенъ тукъ отъ явя
ването на островигѣ и каналитѣ, за които говорихъ на съот
ветното мѣсто и които създаватъ това толкова забележително 
разчленение на далматинския брѣгъ, който дори стана причина 
мнозина да говорятъ за „далматински“ типъ брѣгове. Той се 
явява тъкмо на това мѣсто поради обстоятелството, че тукъ 
морфоложката зона съ първични структурни форми идва успо
редно и въ непосрѣдственъ допиръ съ морето, което заема 
още предземната низина и което се издига надъ дъната на 
по-низкитѣ синклинални котловини. И въ Срѣдна и Северна 
Албания тази зона допира до морето, но идва косо спрямо 
него; освенъ това ограднитѣ по-високи земи се състоятъ не 
отъ варовикъ, който не дава суспензии, а отъ флишъ, който 
позволява на албанскитѣ рѣки да запълнятъ бързо структур- 
нитѣ форми.

Твърде интересна е промѣната, която претърпѣва дал- 
матинскиятъ брѣгъ въ северозападна посока. Около южния и 
западния брѣгъ на ТІстрия се явяватъ безброй малки остров
чета съ кржгла или елипсовидна форма, а не продълговата, 
каквато е формата на всички малки и голѣми далматински 
острови. Между последнитѣ изобщо липсватъ малки остров
чета или ако има такива тѣ сж явенъ резултатъ отъ абрази
онната дейность надъ нѣкои по-голѣми острови съ продъл
говата форма. Всички тѣ сж структурни форми и резултатъ 
отъ угъването, което една денудационна повръхнина, осѣяиа 
съ рѣчни и морски наслаги, е претърпѣла въ много скорошно 
време. Кржглитѣ островчета около Истрия изглежда, че се 
дължатъ на една по-равномѣрно потънала карстова денуда
ционна повръхнина, която е носила върху себе си коокпитовъ 
ландшафтъ. Последниятъ се състои отъ кржгли изолирани 
възвишения като резултатъ отъ сливането на многобройни 
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карстови валози въ една обща, обаче, не пълна денудационна 
повръхнина поради близость на подпочвената вода, която не 
позволява по-нататъшното задълбаване на валозитѣ1). Поради 
това тукъ може да се говори много повече за риасовъ откол- 
кото за „далматински“ типъ брѣгъ, макаръ Истрия да се 
явява привидно като продължение отъ Далмация.

Италианскитѣ брѣгове. — Върху тѣхъ има много повече 
изучвания и може да се говори много повече, но, за да не се 
наруши хомогенностьта на изложението, азъ ще се спра само 
на най-интересното явление, което се наблюдава по тѣхъ. 
Презъ времето между последнитѣ години на 18-и и началото 
на 19-и вѣкъ се е наблюдавало прогресивно напредване на 
плажовитѣ части на италианскитѣ брѣгове. Обаче отъ срѣ- 
дата и особено отъ осемдесеттѣ години на миналия вѣкъ 
започва общо отдръпване на сжщитѣ плажове, като при това 
оттеглянето е най-значително на мѣстата, кждето се вливатъ 
по-голѣми рѣки. Изтъквани сж. били многобройни възможни 
причини за това явление. Сигурно то не се дължи на една 
единствена причина, но коя е най-важната е твърде мжчно да 
се каже. Възможно е да се дължи на засилена абразионна 
дейность на морето, или пъкъ на намаляване на приноса на 
детритиченъ материалъ о^ъ рѣкитѣ (при напредналото кана
лизиране би трѣбвало да се очаква впрочемъ тъкмо обратното!) 
но най-вѣроятно е предположението на Албани, че то ще да 
се дължи главно на преобладаващи негативни движения на 
земнитѣ блокове, които съставятъ Апенинския полуостровъ и 
съседнитѣ му части2}. Това предположение става толкова по- 
вѣроятно като се вземе предвидъ обстоятелството, че на 
изтокъ Италия опира на Адриатическо море, едно предземно 
море, което понижава своето дъно и въ день днешенъ, а на 
западъ — на Тиренско море, явяващо се на мѣстото на Ти- 
ренския масивъ, типична нестабилна земя.

Италиянскиятъ брѣгъ отъ Истрия до делтата на р. По 
е низъкъ и блатистъ и представя много правилна джга. Това 
е въ връзка отъ една страна съ обстоятелството, че тукъ 
Адриатическо море е залѣло равната низина на р. По и отъ 
друга страна съ обстоятелството, че изобилно носенитѣ отъ 
алпийскитѣ рѣки детритични материали се разпредѣлятъ рав- 
номѣрно по цѣлото крайбрѣжие въ видъ на дълги пѣсъчни 
коси (по името на една отъ тѣхъ — Лидо при Венеция — 
всички пѣсъчни коси се наричаха въ геоморфологията лидо)

*) Този особенъ карстова, типъ повръхнина бѣ обясненъ доста прав
доподобно отъ II. Lehmann, Morphologische Studien auf Java, Cieogr. Abh. 
3 Reihe, U. 9, Stuttgart 1936.

2) Вж. D. Albani. Indagine preventiva suile recenti variazioni della 
linea di spiagia delle coste italiane. Roma, 1933, стр. 71 — 85. 
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задъ които еж затворени голѣми лагуни, между тѣхъ и про
чутата лагуна на Венеция. Ако този материалъ не се трупа 
предъ рѣкитѣ, които го носятъ, въ видъ на делти, то е защото 
тукъ, въ дъното на Адриатическо море, приливо-отливнитѣ 
вълни се чувствуватъ, както знаемъ още отъ първата часть 
на настоящия очеркъ, по-силно отколкото кждето и да е дру
гаде въ Срѣдиземно море. Издърпваниятъ върху плиткоститѣ 
на Адриатическо море материалъ отъ друга страна се под
хваща отъ течението, което се движи покрай брѣга отъ из
токъ къмъ западъ и съ това се подпомага образуването на 
тъй характернитѣ за този италиански брѣгъ пѣсъчни коси.

Изтикването на Адриатическо море къмъ изтокъ следъ 
всѣка кватернерна синорогенеза се дължи главно на р. По, 
която носи годишно около 17,500,000 куб. метра суспензии1).

Но по сжщитѣ причини, поради които не напредва вече 
делтата на Нилъ, започва да забавя своето напредване и дел
тата на р. По. Къмъ това презъ последнитѣ десетилѣтия се 
прибави и общата тенденция за оттегляне, проявявана отъ 
плажоветѣ при устията на италиянскитѣ рѣки. Ето защо 
докато презъ периода отъ 1600 до 1830 г. годишното нарастване 
на делтата е било срѣдно съ 135 хектара2), презъ годинитѣ 
1823—1893 е било само съ 72 хектара'1), а отъ 1893 до 1924 
— едва 55 хектара4). Заедно съ забавянето на нараства
нето е настжпила и морфоложка промѣна. Презъ 19-и вѣкъ 
делтата е преминала отъ компактната форма, която е имала, 
къмъ разчленена пржетовидна форма, при което междинитѣ 
не се изпълватъ тъй бързо, както напредватъ усти/та. Тева 
обстоятелство кара да се предпола.а, че делтата се подмла
дява, кое го трѣбва да се постави въ връзка съ подновяване 
на слабото потъване на Адриатическо море. И делтата на 
апенинската рѣка Рено, която се влива въ сжщото море на 
югъ отъ По, забавя напоследъкъ напредването си. Между 
1845 и 1875 г. делтата на Рено е напреднала съ 1100 м. (37 
м. годишно), а отъ 1875 до 1900 г. само съ 600 м. (24 м. го
дишно5). Въпрѣки това намаляване може да се каже, че общо 
северниятъ италиански адриатически брѣгъ се измѣства къмъ

*) Вж. Μ. Giandotti, Le piene del Po, con speciale riguardo a quelle 
del maggio 1926, Annali dei Uvori publici, Roma, 1930.

2) Вж. E. Lombard in i, Cenni intorno al sistema idraulico dei Po, 
ai principali cangiamenti cite ha subito ed alie pili importanti opere eseguite 
o proposte pel suo regolamento. Politecnico, vol. Ill, Milano, 1840, стр. 58.

3) Вж, G. Marinelli, L'accrescimento del delta del Po nel secolo 
XIX, Riv. Geogr. ltal., Firenze, 1898, стр. 20.

4) Вж. O. Marinelli, Ancora suH'acrescimcnto della foce del Po, 
Riv. Geogr. Ital., Lire ze, 1925, стр. 161.

5) Вж. Μ. Giandotti, Sulla questione dell’immissione del Reno in 
Po, Annali dei lavori publici, Roma, 1931, стр. 669. 



154 Д. Ярановъ

морето чрезъ разширяване на плажоветѣ. Такъвъ е случаятъ 
и при Римини, най-югоизточниятъ жгълъ на низината на По ')

Италианскиятъ брѣгъ отъ Римини до полуостровъ Гар
га но е забележително праволинеенъ, което е въ връзка съ 
обстоятелството, че се дължи на една плоска повръхна флек
сура, засѣгнала плиоценската седиментационна повръхнина, 
въ която морето е могло да се вреже равномѣрно навсѣкжде. 
Това врѣзване е достигнало обаче своята крайна възможна 
граница, поради което този италиянски брѣгъ единственъ по
казва напоследъкъ, съ много малки изключения, голѣмъ ста- 
билитетъ въ положението на брѣговата линия, представяща 
единъ непрекжсиатъ тѣсенъ плажъ, надъ който се издигатъ 
заобленитѣ ридове на Източна Италия.

Адриатическиятъ брѣгъ на Апулия изглежда на карта
та като просто продължение на брѣга северно отъ Полу
островъ Гаргано. Въ сжщность разликата е много голѣма и 
се дължи на обстоятелството, че апулскиятъ брѣгъ е изрѣ- 
занъ въ варовикова маса, въ която се е образувалъ абрази- 
оненъ брѣгъ, високъ на мѣста надъ 100 м. Ето защо той е 
много мжчно достжпенъ и поради това единственото естес
твено пристанище при Бриндизи е било използувано още 
отъ най-дълбока древность. Само въ Манфредонския заливъ 
брѣгътъ представя низка пѣсъчна коса, задъ която сж се 
запазили нѣколко лагуни. То е защото тукъ успѣватъ да 
достигнатъ до Адриат .ческо море нѣколко рѣки, които но- 
сятъ суспендиранъ материалъ. Отъ тѣхъ р. Офанто е успѣла 
да си образува малка делта, която обаче намалява значително 
презъ последнитѣ десетилѣтия.

Всички брѣгове на Тарантския заливъ сж низки и пѣ- 
съчливи, поради което и тукъ единственото удобно естествено 
пристанище при гр. Таранто е било използувано още отъ 
най-стари времена. Калабрийскитѣ брѣгове се дължатъ въ 
своитѣ общи очертания на разсѣднитѣ откоси, които сж из
дигнали отдѣлнитѣ планински блокове. Абразията, обаче, е 
имала достатъчно време за да образува въ тѣхъ абразионни 
клифове, които сж спрѣли своето развитие поради образува
нето на пространни плажове предъ тѣхъ. Презъ последнитѣ 
десетилѣтия тѣ се отдръпватъ бързо като съ това причиняватъ 
голѣми щети2). Островъ Сицилия е нападнатъ отъ всички 
страни отъ много активна абразия, поради което всички по- 
устойчиви скали сж били измоделирани като носове, между

9 Вж. Ü. Paoli, Fjtti per servire alia storia dei mutamenti avvcnuti 
stilla costa d’Italia da Ravenna ad Ancona per gl'interrimenti, e comunicazione 
sul moto radente, Firenze, 18-12, стр. 24; U. Rossi, Sul regime di alcune 
spiagge dell'Adriatico, Giornale dell Genio Civile, Roma, стр. 212. ·

2) Вж. E. Cottese, Stille rive dello Stretto di Messina. Boll. Soc. geol 
ital., Roma, 1924, стр. 227.
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които се намиратъ джговидни плитки заливи съ низки пѣ- 
съчливи плажове. Сжіцото може да се каже и за Сардиния. 
Тукъ заслужава да се отбележи твърде бързото отдръпване 
на плажа при Каляри, вѣроятно въ връзка съ потъването на 
Кампиданския гребенъ. Особено бързо върви абразионната 
дейность на морскитѣ вълни по брѣговетѣ на Липарскитѣ 
острови, кждето сж изрѣзани великолепни клифове въ вул- 
канскитѣ структурни форми.

Между заливитѣ на ГІоликастро и Салерно очертанията 
на брѣга сж обусловени гірѣко отъ разсѣдни откоси, поради 
което той е много стръменъ. Точно сжщиятъ е и случаятъ съ 
Сорентинския полуостровъ. Неговиятъ юженъ брѣгъ м”жду 
Салерно и Позитано е на мѣсга абсолютно отвесенъ, а дъл- 
бочинитѣ на морето достигатъ само на 5 м. отъ брѣга 81 м.1 
Ile се вижда проявена никакъ дейностьта на абразията, което 
ще да е въ връзка съ много младата възрасть на разсѣла. 
Това е безъ съмнение най-величествената часть отъ италиан
ския брѣгъ. Пейзажътъ, допълненъ отъ тъмносиньото небе и 
многоцвѣтнитѣ багри на морската ширь, оставя незаличими 
впечатления. И кара въ сжщото време да обобщаваме и да 
си представяме всички италиански брѣгове надарени съ сж- 
щата прелесть. А въ сжщность отидемъ ли само десетина 
километра по на югоизтокъ или северозападъ и ще попад- 
немъ отново на плоски сиви брѣгове съ безконечни дюни и 
обрасли съ халофитна растителность блата и малки лагуни. 
Тѣ се явяватъ било на мѣстото на запълнени плитко потъ
нали грабени или пъкъ около делтитѣ на апенинскитѣ рѣки, 
много богати съ наноси, взимани ттъ флишкитѣ части на 
Апенинитѣ или отъ лесно поддаващитѣ се на разрушение 
вулкански конуси и туфови плата около тѣхъ. Първата делта, 
която срѣщаме на северъ отъ Сорентинския полуостровъ, е 
тази на р. Волтурно. Тя се вдава като много правиленъ пло- 
съкъ равнобедренъ трижгълникъ въ морето, като образува 
по този начинъ западната най-неплодородна часть на Неапол- 
ската Кампания. Много правилната форма на тази делта е 
вѣроятно въ връзка съ обстоятелството, че е подложена на 
интензивното абразионно действие на морето. Поради това 
само отъ 1876 г. до днесъ тя се е оттеглила съ 130 м. *)·  Не 
е изключено това оттегляне да е въ връзка и съ потъването, 
което се наблюдава около цѣлия Неаполски заливъ и въ 
връзка съ което е подновеното потопяване на колонитѣ на 
храма на Сераписъ въ Поцуоли подъ морското равнище. Кла- 
сическиятъ примѣръ съ този храмъ е привежданъ много пжти 
за да има нужда да го повтарямъ тукъ още единъ пжть. 
Освенъ това той е толкова локално явление, че не заслу-

’) Вж. А. d’Arrigo, Suile fasi di regime dei litorale deltizio dei 
Tevere, Annali dei lavori publici, Roma, 1932, crp. 30. 
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жава да се спираме на него въ една работа, която третира 
една така голѣма область, каквато е Срѣдиземноморието. 
Абсолютно сжщото, което се каза за делтата на Волтурно, 
може да се каже и за делтата на Тибъръ. Тя има много 
правилна форма, което се дължи на спрѣлото нарастване, 
което е улеснило създаването на пристанището Остия. То е 
улеснило задържането на Римъ като главенъ градъ на Ита
лия и за известно време и като срѣдище на цѣлия кулгуренъ 
свѣтъ. Сливата правилна форма иматъ и другитѣ две делти: 
на рѣкитѣ Омброне и Арно, които се намиратъ при тоскан- 
ския брѣгъ. И тѣ сж подложени активно на абразионната 
дейность на морето и намаляватъ съ 9, респективно 6 м. на 
година. Тосканскиятъ брѣгъ е забележителенъ и по приежт- 
ствието на две голѣми томбола, на Моите Арджентарио и на 
Пйомбино, които сж пакъ въ връзка съ натрупването на 
много наноси по този брѣгъ. Картината се промѣня щомъ 
стигнемъ въ Лигурия.

Брѣгътъ на Ривиерата. — Лигурийскиятъ брѣгъ, ита
лианската Ривиера, е обусловенъ въ общата си посока отъ 
повръхната флексура, която образува южния склонъ на ли- 
гурийскитѣ Апенини ; стръмнотата се дължи на активното 
действие на абразията, която вече е престанала заедно съ 
прогресивното напредване на абразионната повръхнина, за 
което свидетелствува най-добре обстоятелствоіо, че цѣлиятъ 
брѣгъ е опасанъ отъ единъ по-широкъ или по-тѣсенъ плажъ 
отъ груби материали. Колкото се отива по на западъ и осо
бено като се премине въ Франция, тѣзи плажове ставатъ 
все по-рѣдки. Тукъ брѣгътъ се състои отъ многобройни 
риаси, които ще да се дължатъ на значително потъване, 
станало преди Фландриена, заіцото фландърската тераса 
е развита съ своята нормална височина отъ 6 м. Нѣщо 
повече, тя е наречена „ницка тераса“ тъкмо защото е развита 
най-добре по тѣзи мѣста. Въ два отъ тѣзи риаси се нами
ратъ и Марсилия, най-голѣмото французко пристанище и сж- 
щевременно най-голѣмото пристанище на Срѣдиземно море, и 
Тулонъ, най-голѣмото французко военно пристанище на сж- 
щото море.

На западъ този красивъ брѣгъ, стръменъ както почти 
всички риасови брѣгове, свършва тамъ, кждето започва низи
ната на Рона. Тя завършва на югъ съ пространна делта, 
около която се намиратъ многобройни блата. Морското те
чение, което тукъ е съ изтокъ-западна посока, отнася една 
часть отъ наноситѣ на Рона, като изгражда съ тѣхна помощь 
на западъ много пѣсъчни коси, които отдѣлятъ отъ морето 
нѣколко голѣми лагуни. Контрастътъ между тази часть на 
французкия срѣдиземноморски брѣгъ и французката Ривиера 
е много голѣмъ и се дължи колкото на разлика въ тектон- 
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скитѣ движения въ хинтерланда, толкова и на посоката, въ 
която се движатъ морскитѣ течения на това мѣсто.

Срѣдиземноморскитѣ брѣгове на Испания. — Срещу 
Гіиренеитѣ низкиятъ и блатисгъ брѣгъ на Лангедокъ се про- 
мѣня изведнажъ. Малки скалисти нолуостровчета започватъ 
да се редуватъ съ плитки заливи съ пѣсъкливи брѣгове: 
последица отъ наклоняване на пиренейскитѣ морфотектонски 
единици къмъ Срѣдиземно море.

Каталунскиятъ брѣгъ между Гіиренеитѣ и Валенсия е 
успореденъ на Келтиберийскитѣ вериги и почти напълно пра- 
волинеенъ. Правилниятъ му ходъ е нарушенъ само отъ вла- 
денитѣ въ морето делти на Льобрегатъ и Ебро, две ало- 
хтонни рѣки. Не е безинтересно да се отбележи, че по цѣлия 
каталунски брѣгъ нѣма пито едно естествено пристанище ! 
На югъ отъ Валенсия до Кабо де Гага брѣгътъ върви иа- 
прѣко на морфотектонскитѣ единици, поради което сж се 
образували многобройни малки скалисти нолуостровчета, свър
зани съ пѣсъчни коси, задъ които се намиратъ на нѣколко 
мѣста лагуни. Отъ Кабо де Гата до Гибралтаръ джговидната 
форма на брѣга е обусловена отъ флексурата, която отдѣля 
антиклинориалната редица на Сиера ла Контравиеза отъ най- 
западната часть на Срѣдиземно море. Флексурата датира отъ 
края на Плиоцена, поради което въ брѣга сж могли да се 
врѣжатъ срѣдиземноморскитѣ тераси съ своята нормална висо
чина и да дадатъ слабо изразенъ дребностжпаленъ пейзажъ.

Отъ този кратъкъ прегледъ на брѣговитѣ форми, които 
се наблюдаватъ въ обсега на Срѣдиземноморието, личи преди 
всичко голѣмата разлика между атлаіп ическитѣ и срѣдизем
номорскитѣ брѣгове. Последнитѣ сж много по-разнообразни. 
Тази разлика се дължи на различията и въ двата елемента, 
които, като идватъ въ допиръ, даватъ брѣговата линия. Вод
ната маса на Атлантическия океанъ се отличава отъ тази на 
Срѣдиземно море и по своята динамика и по своя химически 
съставъ и физически свойства. По Атлантическия брѣгъ на 
Срѣдиземноморскитѣ земи ставатъ приливи и отливи. Водата 
на Атлантическия океанъ е по-малко солена. И дветѣ тѣзи 
обстоятелства не сж благоприятни за образуването на делти, 
които наистина липсватъ по цѣлия атлантически брѣгъ както 
на Мароко, така и на Пиренейския полуостровъ. Тѣ изобил- 
ствуватъ, дори сж много типични за Срѣдиземно море. Най- 
голѣмо значение за разликитѣ между тѣзи два главни типа 
брѣгове има обаче разликата между морфоложкитѣ зони, въ 
състава на които влизатъ. Атлантическиятъ брѣгъ е дѣлъ отъ 
една единствена тектонски обусловена морфоложка зона — кон
тиненталната флексура — докато срѣдиземноморскитѣ брѣ-
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LA MÉDITERRANÉE
Par Dimitri .1 a r a π o f f

R É S U Μ É.

Dans cette deuxième partie de l’essai est traité le relief de 
la région méditerranéenne. Il est analysé de la manière suivante· 
On a étudié tout d’abord les zones morphologiques (pii sont 
dues à l’influence de la tectonique. On peut distinguer un type mor
phologique correspondant aux Vorlands du système alpin,ensuite 
une zone qui correspond aux avant-fosses, une zone correspon
dant aux régions faiblement plissées, une autre qui est due à 
l’action des mouvements synorogéniques sur des terrains conso
lidés depuis longtemps et enfin mi type morphologique qui cor
respond aux massifs intercalaires. Toutes ces zones sont indiquées 
sur la planche 1. jointe à la fin. Sur la transparente planche II sont 
indiquées les zones morphologiques dues au climat. On peut 
aisenie; t deviner des deux planches que les deux sortes de 
zones morphologiques en s'entrecroisant conditionnent l’existence 
d’à peu près une vingtaine de complexes constants de formes 
qui sont distribuées d'une manière presque chaotique. S’il n’existe 
pas une relief type pour la Méditerranée au moins la grande 
diversité et les formidables contrastes y sont typiques. Cette 
diversité est augmentée par la diversité dans les formes littorales 
qui sont étudiées à la fin des cette partie de l'essai. Le fait est 
souligné qu’aucun type de littoral ne peut être considéré comme 
typique pour la Méditerranée et qu’on a très souvent exagéré 
l’importance des failles pour les formes du littoral de cette mer.
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