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Предrоворъ 

Въ дейностьта на всtки голtмъ ученъ и културенъ деецъ идва моментъ, 

когато трtбва да се подчертае неговото дtло и да му се отдаде съответната 

почить, като отъ това се почерпи поука. Такъвъ е случаятъ съ п р о ф. А. И шир

к о в ъ, който тази година приключва 35-годишната си научна, преподавателска и 

обществена дейность Собствено, преди повече отъ 40 години, той е почналъ да 

се занимава съ литературна работа, а отъ 1895 г. насамъ се отдава и на 

наученъ трудъ. 

А. Иширковъ е първиятъ ученъ и професоръ по география въ България. 

Добилъ необходимата подготовка въ странство, той полага основитt на географ

ската наука у насъ и начертава пж.тя на нейния развой. Той написа много

бройни научни приноси къмъ географията на България, българскитt и· други 

земи. Подъ негово рж.ководство се подготвиха както преподаватели по геогра

фия въ Университета и срtднитъ ни училища, така и други работници въ по

лето на тази специалность. При все че отъ редъ години неговото здраве е 

разклатено, той продължава да заема срtдищно мtсто въ българската r~оrра

фия, и не ще бж.де пресилено, ако се каже, че и досега неговата дейность е 

най-значителна въ тази область. Той е представительтъ на българската географ

ска наука и въ чужбина. Не може да остане неотбелязано, че той не пожали 

трудъ и здраве да бж.де полезенъ съ научнитt си познания и въ защита на 

нашитt национални и държавни интереси. 

За да дадатъ изразъ на почить къмъ тъй назидателната научна и обществена 

дейность на проф: А. Иширковъ, негови ученици и почитатели му приготвиха 

като даръ този сборникъ. Съ това се изпълва едно общо тtхно съкровено 

желание. Въ днешнитt не особено радостни времена една подобна безшумна 

почить къмъ личностьта на този нашъ именитъ ученъ е напълно заслужена, 

ако и скромна награда за него. Сж.щевременно чествуването на проф. А. Ишир

ковъ е праздникъ за младата българска географска наука. 

Б ъ л r ар скот о r е о r р а ф с к о д руж е с т в о, чийто пръвъ и досеrашенъ 

председатель е проф. А. Иширковъ, взе решение да издаде въ негова честь 

този сборникъ като първа книга отъ Извести ята на еж.щото дружество. 



Проф. д-ръ Анастасъ Тодоровъ Иширновъ 

Роденъ е на 5 априлъ 1868 год. въ гр. Ловечъ. Баща му, който произхождалъ отъ 
старо имотно семейство и се занимавалъ съ кафтанджийство, се поминалъ много младъ. 

Неговиятъ единственъ синъ останалъ безъ баща на година и половина. Съ отглеждането му 

се заели майка му - Мария, дъщеря на богатия кожухарь Uочо Дочовъ Хитровъ, и баба 

му Недка, бащина майка, дъщеря на Коча Тюфекчията, родомъ отъ Ка3анлъкъ. Майката 

на Иширкова била завършила втори класъ на тогавашното училище въ Ловечъ при 

даскалъ Манолъ Лазаровъ и подпомагала сина си въ неговото учение. Въ Освободител

ната война загинала майка му и веднага следъ това се поминала и баба му Недка, та 

малкиятъ Анастасъ останалъ кржгълъ сиракъ. Прибрали го майчинитt му родители дtдо 

Uочо и баба Гаца. При тtхъ жив-t,лъ до 1884 година, когато, следъ като свършилъ трети 
класъ въ Ловечъ, отива въ Габрово да продължи учението си въ тамошната гимназия. 

Тамъ Иширковъ следва оrъ IV до VII класъ, но презъ януарий 1888 година станалъ 
бунтъ въ гимназията, затова той завършилъ VII класъ въ Търновската гимназия. 

Като гимназистъ Иширковъ събиралъ народни умотворения, които не еж печа

тани, но били използувани отъ покойния проф. Б. Uоневъ въ дисертацията му .Източно

български вокализъмъ". 

Когато Иширковъ завършилъ гимназия, подалъ заявление въ Министерството на 

народното просвtщение да бжде назначенъ за учитель въ н·tкое погранично село. 

Вмtсто назначение той получилъ отъ Министерството телеграма, дали би се съгласилъ 

да постжпи като стипендиантъ въ новоотворения Висшъ педагогически курсъ, кой.то, 

както е известно, после се разви въ Висше училище. Той се съгласява и постжпеа въ 

отд·tла по история. Още въ време на следването си Иширковъ захваналъ да печати -
първо, две стихотворения въ разградското сп .• Съврt~1енникъ" въ есеньта на 1889 год., 
а отпосле - разкази въ шуменското сп. "Искра". Висшето училище Иширковъ завършва 

въ 1891 год. 

Следъ това Иширковъ бива назначенъ за учитель въ Варненската мжжка гимназия. 

Понеже предметътъ история билъ заетъ, той преподавалъ география, български езикъ и 

краснописание. Тукъ той засилва печатането на разкази и може би това му помага да бжде 

изпратенъ въ началото на 1892 учебна година въ Лайпциrъ да се специализира по славянска 
филология. Въ Лайпцигъ Иширковъ слушалъ две години най-вече Лескина по славянска 

филология, Лампрехта по история, Ратцеля по география и Фолкелта по философия. 

Сжщевременно се занимава съ изследвания по българска история и пише разкази, отъ 

които два: .Планинче" и .Приказка за фрака" се доста харесватъ. Презъ ваканцията 

на 1893 година Иширковъ прекаралъ въ Нанси, гдето въ библиотеката напълнилъ нtколко 

тетрадки съ извадки отъ исторически съчинения. Отпосле напечаталъ нtколко истори

чески статии въ сп .• Български прtгледъ", като .Момчилъ юнакъ", .Крумъ", .Зароб

ването на императора Балдуина" и др. 

Непредвидени обстоятелства станали причина да бждатъ повикани назадъ както 

други изпратени въ Лайпцигъ за специализиране по различни науки, така и Иширковъ. 

Но, благодарение на поддръжката на братята Стефанъ и Иванъ Ватеви той остава още 

една година и презъ августъ 1895 год. издържалъ докторски изпитъ съ r лавенъ пред
метъ география при Ратцеля, второстепененъ г,редметъ славянска филология пр;1 Лескина 

и третостепененъ по философия при Фолкелта. 



VIII ПРОФ. Д-РЪ АНАСТАСЪ ТОДОРОВЪ ИШИРКОВЪ 

Като се завърналъ въ София, Иширковъ билъ назначенъ на 1 IX 1895 година 

учитель по география въ мжжката гимназия. Тамъ, освенъ съ уроцитt си, се занимавалъ 

съ писане статии по география. 

Презъ лtтното полугодие на 1896 год. Иширковъ билъ пратенъ отъ Министер
ството на народното просвtщение за специализиране въ Берлинския университетъ. 

Следъ тази основна научна подготовка, когато се открива катедрата по геогра

фия въ Висшето училище, Иширковъ чрезъ конкурсъ бива назначенъ за доцентъ по 

география и обща етнография на 1 11 1898 год. и отъ тогава ц t ли 35 години той е 

преподаватель въ Университета. Редовенъ доцентъ е билъ до 1 II 1903 год., следъ това 

до 1 О VI 1909 год. - извънреденъ професоръ и отъ тогава до днесъ - редовенъ про

фесоръ. Като пръвъ преподаватель по география въ Университета, Иширковъ е и пръвъ 

уредникъ на Географския институтъ при него. Той полага основитt на богатата библио

тека и разнообразнитt сбирки, които притежава този институтъ. Наредъ съ задълже

нията си като уредникъ на институтъ, титуляръ на катедра и професоръ, той е взималъ 

участие и въ управлението на Университета, като членъ на академическия съветъ, три 

години (1910/1911, 1918/191_9 и 1920/1921) като деканъ и въ 1915/1916 год. като 

ректоръ на Университета. 

Иширковъ е преподаватель по география и членъ на академическия съветъ на 

Свободния университетъ отъ основававането му въ 11 20 г. до днесъ. 

Иширковъ е пращанъ въ чужбина съ политически и културно-научни мисии: 

въ 1913 година б·I, членъ въ българската делегация за сключване мирния договоръ въ 

Букурещъ, въ Германия - два пжти и въ Швейцария - презъ Гол·l,мата война. 

К<!ТО пръвъ нашъ професоръ и ученъ по география Иширковъ е пращанъ отъ 

Универс~тета и отъ Бълг. геогр. дружество като представитель въ разни международни 
и други конгреси. Така, въ 1899 год. той е представитель на Университета при 100-го 

дишния юбилей на Берлинския университетъ, въ 1928 год. - представитель на Географ

ското дружество при 100-годишния юбилей на Берлинското географско дружество; 

освенъ това, участвувалъ е въ н·lжолко международни и славянски конгреси по география 

и етнография. 

Поради голtмит-Б заслуги къмъ науката Иширковъ е членъ на множество наши 

и чуждестранни научни институти: 1) действителенъ членъ на Българската академия на 
наукитt отъ 1906 год., 2) действителенъ членъ на Българския археологически институтъ, 
3) редовенъ членъ на Българския наученъ земед·l,11ско-стопански институтъ, 4) редовенъ 
членъ на научния институтъ "Западни покрайнини", 5) редовенъ членъ на научния инсти

тутъ »добру джа", 6) дописенъ членъ на Сръбското географско дружество ( отказалъ се 
въ 1918 год.), 7) дописенъ членъ на Маджарското етнографско дружество въ Буда-пеща 
8) действителенъ членъ на природоматематическия клонъ на Научното дружество "Шев
ченко" въ Лъвовъ, 9) дописенъ членъ на Географското дружество въ Берлинъ, 10) допи
сенъ членъ на Чехословашкото географско дружество въ Прага и 11) дописенъ членъ 

на Славянския институтъ въ Прага. 

Иширковъ е предприемалъ много географски изучвания и пжтувания въ Бълга

рия, Македония, Тракия, Добруджа, Сърбия, Босна, Херцеговина, Черна-гора, Гърция, 

Ромъния, Унгария, Австрия, Чехословашко, Германия, Полша, Дания, Норвегия, Швеция, 

Англия, Шотландия, Холандия, Белгия, Франция, Швейцария, Северна и Срtдна Италия, 

по островитt въ Бtло море и Смирна въ Мала-Азия. 

Най-после, Иширковъ е билъ членъ въ редакционнитt комитети на списание 

.Български прtг ледъ" (последнитt иу три години), "Bulgarische BiЬliothek", издавана 

въ Лайпцигъ, "Австрийска библиотека" - въ Виена, "Географска библиотека" - въ София 

и редакторъ на сборника .Ловечъ и Ловчанско", кн. I-IV. 



Научни трудове на проф. А. Иширковъ 

География, етнограф ия и и стория 

а. Отдtлни книги на б ългарск и езикъ 

1. П р и но с ъ к ъ м ъ е т н о r р а ф и я т а на м а к е до н с к и т t с л а в t н и. Отrоворъ 

на проф. Д-ръ J. UвиjиlJ. Rторо допъ/lнено издание. София 1907, 8°, стр. 100. 
2. България. Географически бtлtжк11. Съ 37 образа въ текста. София 1910,8°,стр. 172. 
:1. Град ъ Солун ъ. Политикогеографски и народостопански бtлtжки. София 1911, 

so, стр. 140. 

4. Г р ад ъ С о ф и я прtзъ XVII вtкъ. Кн. 3 отъ "Материяли за историята на София". 

Съ 18 образа вънъ отъ текста и единъ планъ на rрадъ София. Издава Софий

ското археологическо дружество отъ фонда на Софийската община, отреденъ 

за тази цель. София 1912, 8°, стр. IV + 93. 
5. Б ъ л r а р и я и Б t л о м о р е. Политикогеографски чъртици. София 1914, 8°, стр. 60 

(Една часть отъ книгата е печатана на френски въ L'Echo de Bulgarie). 
6. 3 а падни т t краища на Б ъ л г ар скат а земя. Бtлtжки и материяли. Съ 11 

карти. София 1915, 8°, стр. СХХХ+ 104. 
7. Охридско езеро и r р ад ъ Ох р и д ъ. Речь, държана на тържественото 

събрание на Българската академия на наукитt презъ 1915 год. Отпечатана въ 
от дtлна книжка отъ .Лtтописъ на Българската академия на наукитt", София 

1915, 8°, стр . 32. 
8. К ж с и н а п ж т ни б ·t л t ж к и в ъ р х у До б р у д ж а и М о р а в с к о . Писани за 

нашитt делегати на бждащата мирна конференци51. No 3 отъ изданията на Коми
тета за изучване на българскитt земи. София 1917, 8°, стр. 21. (Напечатанъ е 
само дtлътъ за Добруджа.) 

9. Град ъ Вран я и Вран с к о. Културноrеографски и исторически бtлtжки. No 2 на 

библиотека "Морава". София 1918, 8°, стр. 26. 
10. 3 а падна Трак и я и до r о в о р ъ т ъ за мир ъ в ъ Н ь о и й. Съ една карта. No 1 

на „Географска библиотека" . София 1920, s0, стр. VIII+ 67. 

б. Отдtлни книги на френски ези къ 

11. Etude ethпographique sur les S l aves de Macedoiпe. Repoпse а 
М. Z v i j i t с h. Paris 1908, 8°, стр. 93. Въ София се напечата френски преводъ 

на сжщата книга, но преводътъ не бtше сполучливъ (Sofia 1907, 8°, стр. 101 +Ш). 
12. Les coпfins occidentaux des Terres Bulgaries. Notes et documents. Onze 

cartes. Editions de la Librairie Nouve11e. Lausaпne (Suisse ). 1916, 8°, стр . 254. 

13. L а 
(Френскиятъ преводъ е много лошо 

В u 1 g а r i е е t 1 а D о Ь r о u d j а. 
1918, s0, стр . 32. 

и здаденъ.) 

Notices politiques et geographiques. Bern 

14. La Dobroudja et les revendications roumaines. Extraitdes „Annalesdes 
Natioпa lites" No 5. Lausanne 1918, s0, стр. 16. (Представя No 4 отъ "BiЫio

theque de Peuples Balkaniques".) 



х НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. А. ИШИРКОВЪ 

15. Reponse au dernier mot de М. Comnene sur !а Question de !а Dob
r о u d j а. Extrait des "Annales des Natioпalites" No 14- 15. Lausanne 1918, 8°, 
стр. 23. (Представя No 35 отъ книrитt на "Uпion des Nationalites" ). 

16. L е n о m d е В u 1 g а r е. Eclaircissement d'histoire et d'ethnographie. No 8 отъ .BiЫio
theque de Peuples Balkaniques. Lausanne, Librairie centrale des Nationalites, 1918, 
8°, стр. 67. 

17. La Macedoine et la constitution de l'Exarchat bulgare (1830а 1897). 
А vec une carte hors texte. Lausanne 1918, 8°, стр. 34. 

18. L е s В u 1 g а r е s е n D о Ь r о u d j а. Aperi;u historique et ethnographique. А vec uпе carte. 
Bern 1919, 8°, стр. 1 89. 

19. L а В u I g а r i е е t 1 а m е r Е g е е. Le proЬ!eme de !а Thrace. Bern 1919, 8°, стр. 64. 
20. La В u 1 ga r i е. Aperi;u geographique il!ustre. Sofia 1924, 8°, стр. 87. 

в. Отдtлни нниrи на нtмсни езинъ 

21. S ii d Ь u 1 g а r i е 11. Seine Bodengestaltung, Erzeugnisse, Bevбlkeruпg, Wirtschaft und 
geistige Kultur. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwiirde der Hohen 
philosophischen Fakultat zu Leipzig. Leipzig 1896, 8°, стр. 80. 

22. О r о- u n d Н у d r о g r ар h i е v о n В u 1 g а r i е n. Aus dem bulgarischen iibersetzt von 
А. Kassner. Mit 1 Karte und 35 Abblldungen im Text. Heft 17 отъ .zur Kunde 
der Balkanhalblnsel". I. Reiseп und Beobachtungen. Herausgegeben von Regierungs
rat Dr. Carl Pats_ch. Sarajevo 1913, 8°, стр. 182. 

23. В u 1 g а r i е n. Land und Leute. I. Teil (Allgemeines, Pdlaogeographie, Oberflachenge
staltung, Кlima, Pflanzenleben, Tieгwelt). Leipzig 1916, 8 о, стр. 129. Il. Teil (Bevбl

kerung, Volkswirtschaft, Siedlungsverhaltnisse) mit 24 Tafeln und einer Eisenbahn
karte. Leipzig 1917, 8°, стр. 128. 

24. Bulgarien und die Dobrudscha.Politisch-geog1aphischeNotizen.Bern1917,8°,cтp.32. 

r. Отдtлно съчинение на русни езикъ 
25. Бол r а р i я. Съ картою болrарскихъ желtзныхъ дорогъ и 44 иллюстрацiями. Пере

водъ съ болrарскаго К. Мисиркова. Одесса 1911, 8°, стр. 235. 

д. Отдtлно съчинение на маджа рсни езин·ь 

26. В u 1 g а r i а. Fold- es neprajz. Forditotta Chalnoky Jепбnе. Atпezte: Cholnoky Jenб Dr. 
Budapest 1917, 8°, стр. 162. Съставя книга I отъ издания Turaпi kбnyvtar. 

е. Отдtлно съчинен~е на чески езикъ 

27. В u 1 h а r s k о а m о r е Е g е j s k е. Thrakijska ·otazka. Z francouzkeho prelozil: Frantisek 
Cejka. Tisk-Poesto-Praha 1921, 8°, стр. 48. 

Статии на български езикъ 

1. Момчилъ юнакъ. Сп. Български прtrледъ, II (1895), кн. 3, стр. 67- 76. 
2. Крум ъ. Исторически очъркъ. Сп. Български прtrледъ, II (1895), кн. 7, стр. 70-81. 
3. Г р а м о т н о с т ь та на н а с е л е н и ето в ъ к н я ж е с т в о Б ъ л r а р и я. Сп. Български 

преrледъ II (1895), кн. 7, стр. 103- 108. 
1. Г е о г р а ф и я в ъ п р о r р а м а та з а п е да г о r и ч е с к и т t у ч и л и ща. Сп. Български 

прtrледъ, III (1896), кн. 9 - 10, стр. 209-211. 
5. Географ и ята на държавни я из n и т ъ за учител и в ъ с р t дни т t ни 

училища. Сп. Български прtrледъ, III (1896), кн. 11, стр. 150-152. 
6. П от и к ъ за р е ф о р м а та в ъ у ч е б н и я п л а н ъ п о r е о r р а ф и я. Сп. У чилищенъ 

прtrледъ, I (1896), кн. 10, стр. 1046-1061. 
7. Крал и Марко у стар и т t западни историци. Сп. Български прtгледъ, III 

(1896) кн. 12, стр. 163-164. 
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8. До ли н а та на р t к а О с ъ м ъ. Сп. Български прtг ледъ, IV ( 189 7), кн. 2, стр. 52-64. 
9. Географията въ програмата за педагогическитt училища. Сп. Бъл

гарски прtгледъ, IV (1897), кн. 2, стр. 107-117. 
10. Нtкои подробности за заробването и смъртьта на императора Балду

и на. Сп. Български прtгледъ, IV (1897), кн. 4, стр. 24-31. 
11 . А н т р о п о г е о г р а ф и ч е с к и б -1, л t ж к и в ъ р х у Б а л к а н с к и я п о л у о с т р о в ъ. 

Сп. Български прtг ледъ, IV ( 1897), кн. 9, стр. 23-35. 
12. Н t к о л к о д у м и в ъ р х у о б у ч е н и е т о п о ф и з и ч е с к а и п о л и т и ч е с к а 

г е о г р а ф и я в ъ п ъ р в и к л а с ъ. Отчетъ на Софийската мж.жка гимназия за 

1897, стр. 1-11. 
13. Задача и съдържание на днешната географска наука. Пристж.пна 

лекция, казана на 19 мартъ 1898 год. въ Висшето учили:це въ София. Сп. Български 
прtгледъ, IV (1898), кн. 12, стр. 21-40. 

14. Ром ъ н ска Добруджа. Географически очеркъ. Сп. Български прtгледъ, V (1898), 
кн. 3, стр. 69- 91, кн. 4, стр. 71-98. 

15. Глава Пан е г а. Приносъ къмъ изучването на карета въ България. Сп. Български 

прtгледъ, VI (1900) кн. 10, стр. 58- 76. 
16. Н t к о л к о б t л t ж к и в ъ р х у т е м п е р а т у р а т а н а в ъ з д у х а в ъ С о ф и я. 

Периодическо списание, София, кн. 63 ( 1902), стр. 114-121. 
17. Н t колко б t л t ж ки върху вал еж а в ъ Софи я. Периодическо списание, 

кн. 63 (1902), стр. 708- 716. 
18. Наш ат а Черноморска граница. Политико-географска студия. Сп. Задру

женъ тру дъ, I ( 1902), кн. 11, стр. 996- 1 О 1 2. 
19. Дневниятъ вървежъ на температурата въ София. Периодическо спи

сание, кн. 64 (1903), 631 - 635. 
20. В ъ западна Стар а -Планина. Известия за командировкитt на Министерството 

на народната просвtта. София (1904), кн. 1, стр. 106-118. 
21. 3 е м ет р ъ с ъ. Физикогеографически бtлtжки. Сп. Училищенъ прtгледъ, IX (1904), кн. 

1--2, стр. 90- 107; препечатано въ сп. Свtтлина XII (1904), кн . 6, стр. 6- 11; 
· въ вестникъ День; въ книгата 3 е ме т р е с е ни ята ще продължа ват ъ ли? 
София (1928), стр. 3- 21. 

22. Г р ад ъ В а р на. Ку лтурногеографски бtлtжки. Периодическо Списание, кн. 65 ( 1904 ), 
стр. 191-236. 

23. Г е бе д женското е зер о. Предварителни морфометрични б-1,лtжки. Годишникъ на 

Софийския университетъ, I (1904/5), стр. 68-73; (резюме на нtмски въ Petermann's 
geogr. Mitteiluпgen, 1906, Heft 11.). 

24. Х и п с о м е т р и ч н и о т н о ш е н и я н а к н я ж ес т в о Б ъ л г а р и я. Съ една карта. 

Периодическо списание, кн. 64 (1905), стр. 599- 607. (Изработена е заедно 

съ инж. д-ръ Юрд. Данчовъ). Нtмско резюме въ Petermanп's geogr. Mitteilun
gen (1905), Heft III. 

25. Накитъ у природнитt народи. Сп. Свtтлина XIII (1905), кн. 3, стр. 9- 11, 
кн. 4, стр. 6- 8. 

26. Тектониката на Българи я. Периодическо списание, кн. 66 (1905 ), стр. 275- 280. 
27. Статист и че ски б t л t ж ки върху на с елен и ето в ъ Софи я. Списание на 

Бълг. икономическо дружество, IX (1905), кн. 8-9, стр. 504-510; препечатано 
съкратено въ в. Вечерна поща, IV (1906), бpotf 1630. 

28. В t т ъ р ъ т ъ и град ъ Софи я. Сп. Българска сбирка, XIII (1906), кн. 4, стр. 221 - 224. 

29. Девненскитt извори и тtхното поселищно и стопанско значение, 
Годишникъ на Софийския университетъ, 11 ( 1905- 1906), стр. 245-255. 
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30. И з ъ с р t д н о в ·t, к о в н а та и с то р и я на г р ад ъ В ар на. Списание на Бълг. ико

номическо дружество, Х ( 1906 ), кн. 4, стр. 230-241. 
31. Наш и т t с ели ща в ъ свръзка с ъ т t х на та надморска в и с о ч и на. Сп. 

на Бълг. икономическо дружество, Х (1906), кн. 1, стр. 1-19. (Тая статия е 

изработена заедно съ Ж. Радевъ.) 

32. Упжтване за изучване на селищата въ Българскитt земи. Сп. Учили
щенъ прtгледъ, XI (1906), кн. 2, стр. 217-227. 

33. U в и и ч о в и т t в ъ з г л е д и в ъ р х у е т н о г р а ф и я та н а Ма к е до ни я. Перио

дическо списание, кн. 68 ( 1906), стр. 469-520. (Разширена тая статия се яви 

като кн. No 1 ). 
34. С и л ат а на м нож е с т вот о. Сп. Българска сбирка, XIV (1907), кн. 4, стр. 249-251. 
35. Принос ъ към ъ географ и ята на к н яж е с т в о Б ъ л г ар и я. ПеJJИОдическо 

списание, кн. 68 ( 1907), стр. 263-293, 383-41 О, 553-602, (Тази статия е пре

ведена на нtмски като първата часть на съчинението Oro- und Hydrographie von 
Bulgarien, сравни No 22.) 

36. Бtлtжки за пж.тя Русе-Варна въ XVIII вtкъ и за главнитt селища 
край него. Годишникъ на Софийския университетъ, III-IV ( 1906-1907), 
стр. 129-152, 178-179. 

37. По поводъ н·а Чаракчиевата рецензия на книгата "Българитt еж 

п о-с т а р и п о с е л е н ц и н а Т р а к и я и М а к е д о н и я о т ъ с л а в я н и т t ", отъ 
Ганчо U t но в ъ. Воененъ журналъ, ХХ ( 1908), кн. 5, стр. 831- 835. 

38. 3 а паднат а граница на Македония и а л ба н ц и т t. Библиотека на Славянска 
Беседа IV ( 1908), кн. 1, стр. 64- 92; (Препечатана въ Шанговата Вечерна поща, 
м. октомврий 1908 г.) 

39. Ч о в t кът ъ и земята. Антропогеографски бtлtжки. Сп. Българска сбирка, XV 
(1908), кн. 4, стр. 421....:_428. 

40. · Б ъ л г ар и я в ъ с р t д но в t к о в н и т t карти. Периодическо списание, ю1. 70 
( 1909), стр. 58-160. 

41 .' От к р и в а н е т о на с t в е р н и я п о л ю с ъ. Сп. Естествознание, I ( 1909), ю1. 2, 
стр. 98-101. 

42. Черно мор е. Сп. Естествознание, I ( 1909), кн. 2, стр. 65-69. 
!!3. Х и д рог р а фия на Българи я. Годишникъ на Софийския университетъ, Истор.

филолог. факултетъ. V (1908-1909), стр. 1 54. (Преведена на нtмски като 

втората часть на Oro- und Hydrographie von Bulgarien, сравни No 22). 
44. В п е ч ат л е н и я о т ъ М а к е д о н и я. Сказка, държана по покана на Македоно

одринското дружество на 24 и 31 януарий 1910 г. Сп. Българска сбирка, XVII 
(1910), кн. 3, стр. 147-161. 

45. I<ултурни растения въ България. Сп. Естествознание, II (1911), кн. 5, 
стр. 274-281. 

46. П р t д г- о в о р ъ и б t л t ж ки. Въ издадената подъ редакцията на проф. А. Иширковъ 
Орохидрография на Македония, отъ Василъ /{жнчовъ, Пловдивъ 1911 г. стр. V-X 
и 191-201. . 

47. Норвегия. Сп. Естествознание, III (1912), кн. 4, стр. 385-391. 
48. Ч а лък а в а к ски проход ъ в ъ Стар а план и на. Годишникъ на Софийския 

университетъ. Истор. филол. факултетъ, VII (1910-1911). стр. 1-25. 
49. Македонскиятъ въпросъ остава откритъ. Сп. Свободно мнtние, I (1913), 

No 1 О, стр. 4-6. 
50. l{нязъ Черкаски и границ1-1т·I, на България. Сп. Свободномнtние,П(1914), 

,No 48, стр. 667 - 669. 
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51. Шаръ-планина, Сп. Отечество, I (1914), кн. 1, стр. 3-6. 
52. Разширен и е на сръбската държа в а в ъ 1833-1878 r. Вестникъ Балкански 

Сrоворъ, I (1915), брей 10 и 11. 
53. С к о п скат а област ь о стан ала б ъ л r ар ска и под ъ дух о в но то в л ад и

ч е с т в о на с р ъ б с кат а И п е к с к а п ат р и а р ш и я. Извtстия на Историче

ското дружество, кн. 4, 1915, стр. 53-70. 
54. О х р и д с к о е з е р о и r р ад ъ О х р и д ъ. Лtтописъ на Българската академия на 

наукитt, III ( 1914), стр. 67-96. (Напечатана и въ отдtлна книжка, срав1-1и No 7). 
55. Богатствата на Ромъния. Вестникъ Военни извtстия XXV (1916) бр. 280; 

L'Echo de Bulgarie IV-eme anr1ee, No 978; Der Bund, 68 Jahrgaпg, No 26 и 27 
и Художествена се.пмица, III ( 1917), брой 5. 

56. Им ето Добруджа. Сп. Отечество, IV (1917), кн. 1, стр. 11. 
57. Град ъ Приз р е н ъ. Сп. Седмиченъ прtrледъ, 1 (1917), кн. 2, стр. 3-5. 

58. Физическа география на Добруджа. Въ съчинението.Добруджа",издадено 
отъ Дружеството на ученитt, писателитt и художницитt. София 1918, стр. 1-43. 

59. Т р а к и tt с к ат а н и r р а н и ц а с п о р е д ъ п а р и ж к и я до r о в о р ъ з а ми р ъ. 

Сп. Читалищенъ прtrледъ, I (1919), кн. 7-10, стр. 295--297. 
60. Г е о r р а ф с к ат а в р ъ з к а на Т р а к и я с ъ Б ъ л r ар и я. Въ книгата • За Тракия", 

издадена отъ Съюза на бълrарскитt учени, писатели и художници. София 1920, 
стр. 11-19. 

61. Б р о tt на б ъ л r ар и т t. Библиографско-статистически бtл·вжки. Извtсrия на Народ

ния етнографски музей въ София, I (1921), кн. 1, стр. 40- 48. 
62. Пловдивъ и Родопа. Сп. Родопски rласъ, I (1921), брой 4, стр. 1-6. 
63. Географски излети и научни пжтувания. Сп. Училищенъ пр·вгледъ, ХХ 

(1921), кн. 5, стр. 183-189. 
64. Би в о л ъ т ъ в ъ Б ъ л r а р и я. Биогеоrрафски бележки. Сп. Естествознание и~ география, 

V (1921), кн. 9-10, стр. 342 - 349. 
65. Да к о ром ъ нит t в ъ Балкански я пол у о с т ров ъ. Извtстия на Народния 

етнографски музей въ София, 1 (1921), кн. 2, стр. 73-90. 
66. Численъ изразъ на разпокжсана България. Сп. Свободно мнение, IV, 

(1922), No 1, стр. 4-6. 
67. Културни растения въ Македония. Макъ. Сп. Македония, 1 (1922), кн. 2, 

стр. 30- 36. 
68. Културни растения въ Македония. Сусамъ. Сп. Македония, I (1922), кн. 4, 

стр. 19-23. 
69. Град ъ Т ъ р но в о. Сп. Български Туристъ, XIV ( 1922), кн. 5, стр. 70-71. 
70. Д t е стан ала 3 л ат и ш кат а битка в ъ 1443 r оди на. Списание на Бъл

гарската академия на наукитt, кн. 24 (13), 1922, стр. 9-20. 
71. Им е на та на н t к о и на ш и r р ад о в е. Извtстия на Народния етнографски 

музей въ София, r. 11 (1922), кн. 1-2, стр. 1-10. 
72. Картофитt въ България. С11. Иконом. преrледъ, 111 (1922), бр. 14, стр. 2-3. 
73. Поход и те на [{ р а л В л ад и слава I!I в Б ъ л r ар и я в 1443 и 1444 r. Полска 

библиотека, кн. 8, 1923, стр. 25- 53. 
74. Чертици отъ швейцарския демократизъмъ. Сп. Полетъ I (1923), No 3, 

стр. 5-7; No 5, стр. 5-6; No 7, стр. 4-5; No 9, стр. 4- 6. 
75. Троянскиятъ монастиръ Св. Богородица. Сп. Български Туристъ, XVI 

(1923), кн. ·3, стр. 34- 37. 
76. Нашата културна степень. Сп. Полетъ, I (1924), No 16, стр. 4- 6. 
77. Струм11шl{Q, Стопански чъртици. Сп. Макед. преrледъ, 1 (1924), кн. 1, стр. 26-37. 
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78. По ясните л ни бележки към ъ К ар та на с е г а ш на я Бол г ар i я, 0 рак i а. 
Македонiя и на прилtжащитt земли въ 4 листове. Рисувалъ, 

писалъ и литографиралъ Александъръ Х. Руссетъ. Сrрасбургъ 1843. Географска 
библиотека No 4, София 1924, стр. 3-12. 

79. Нtколк·о белtжки за градъ Бургасъ.Сп.Морскисговоръ,г.П(1925),брой 1. 
80. Кои е Александъръ х. Ру- ссетъ? Вестникъ Словог.Ш,брой 803 (3 II 1925). 
81. Г е о г р а ф с кат а в р ъ з к а на Ма к е дон и я с ъ Б ъ л г ар и я. сп. Македонски прег ледъ 

I ( 1925 ), кн. 4, стр. 27 -35. 
82. Град ъ Елен а. сп. Български туристъ, г. XVII (1925), кн. 5, стр. 68-70; (препеча

тано въ в. Миръ XXXI, брой 747 (30 V 1925). 
83. Градъ Елена. Въ Сборникъ за Иларионъ Макариополски (1812-1875), Биогра

фия, спомени и статии за 50 годишнината отъ смъртьта му. Подъ редакцията 

на проф. М. Арнаудовъ. София, 1925, стр. 101-112. Препечатена въ Еленски 

сборникъ, 1931 г., кн. 1, стр. 1-12. 
84. Характерни черти на град о в е т t в ъ царство Българи я. Годишникъ 

Софийския университетъ, Истор.-филолог. факултетъ, кн. XXI. 7 (1925), стр. 1-26. 
85. Г е о г р а ф с кат а к ар т а на Б ъ л г а р с кат а з е м я отъ П. И. Ш а ф а р и к ъ. Сп. 

Българо-чехословашка взаимность, г. I ( 1925), брой 2, стр. 11. 
86. Град ъ К опри в щ и ц а. Поселищно-географски чертици. Сп. Български туристъ, 

XVII (1925), кн. 10, стр. 156- 160. 
87. Им ето Б ъ л г ар и я. Въ Сборника посветенъ на проф. Швамбера за неговата 60-го

дишнина. Sbornik Ceskosloveпske spolecnosti zemepisne, Praha 1926, стр. 66-71. 
88. И с т о р и ч е с к о-п о л и ти ч е с к и я т ъ е л е м е н т ъ в ъ г ж. с т от ат а на на с е л е

н и е·( о в ъ Б ъ л г а р и я. Въ сборника въ честь на Василъ Н. Златарски по 

случай 30 годишната му научна дейность. София 1925, стр. 91-97. 
89. Областното им е За го р ь е и л и Загора в ъ минал от о и с е г а. Известия 

на Народния етнографски музей, V (1925), стр. 80-88. 
90. В л и · я ни ето на културата върху слаб ок у л турни т t народ и. Сп. Учи

лищенъ прегледъ XXV (1926), кн. 1--2, стр. 139-150. 
91. Град ъ К опри в щ и ц а. Поселищногеографски чертици. Сборникъ Копривщица, 

София, 1926, стр. 235-262 
92. Им ето Българи я. Известия на Етнографския музей· въ София, VI ( 1926), стр. 1-8. 
93. Македония. Им е и r раници. Сп. Македонски преrледъ, r. III, кн. 1, стр. 1-22. 

94. С та т и с ти ч е с к и б е л е ж к и з а на с е л е н и е т о на г р ад ъ С и л и с т р а. Сбор
никъ Силистра и Добруджа. Научно-културни изследвания. Издава Научниятъ 

комитетъ за rp. Силистра, кн. 1. Софi!я 1927, стр. 197-202. 
95: Град ъ Шумен ъ, поселищно-географски чертици. Въ съчинението Климент ъ 

Търнов ски, Василъ Друмевъ. За 25-rодишнината отъ смъртыа му. Подъ 

редакцията на проф. М. Арнаудовъ. София 1927, стр. 5-29. 
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Oeographische Orundlagen der bulgarischen 
Kulturentwicklung. 

Von Prof. Dr. Albrecht Burchard, Dortmund. 

Mehr a1s in irgendeinem anderen Teile Europas hat in den Balkanlandern von heute 
die Stetigkeit einer bestimmt gerichteten Kulturentwicklung gefehlt. Ansatze dazu, die im 
Verlaufe der Geschichte gemacht wurden, sind immer wieder vernichtet oder , doch abgebogen 
worden ). Und dabei ist die Ha!Ьinsel altes Kulturland, das friiher in das Licht der Geschichte 
riickte als Mittel-, West- und No ·deuropa, vom russischen Osten, soweit er in einiger Entfernung 
vom Schwarzen Meer gelegen ist, ganz zu schweigen. Als Teil des Romischen Reiches 
hatte die siidosteuropaische Halblnsel ganz fiir den Okzident gewonnen werden konnen; 
aber mit der Teilung des Imperiums im Jahre 395 setzte eine Sonderentwicklung ein, in der 
zwar zunachst das Byzantinertum manche Ziige der westlichen Tradition bewahrte, aber doch 
in vieler Hinsicht, so auf religiosem Geblete, andere Wege ging als die Erben der Macht des 
Westreiches, als vornehmlich das romische .Kaisertum deutsche.r . Nation und das Papsttum. 
Zu starker kulturlicher Absonderung karn es im Siidosten durch die Tiirken, die nicht nur 
die Balkanha!Ьinsel iiberwaltigten, sondern auch Ungarn und Siebenbiirgen unterwarfen, 
Siidlich von der Donau und Save hat wie in Rurnanien ihre Herrschaft Ьis 1ns 19., teilweise 
Ьis in den Anfang unsers Jahrhuпdertes hineingereicht und den Kulturaustausch mit dern 
ilbrigen Europa zwar nicht ganzlich unterbunden aber doch stark gehindert. So ist es denn 
wohl berechtigt, als den letzten Umbruch in der Kulturentwicklung der Balkanha!Ьinsel die 
Befreiung von der Tiirkenherrschaft anzusehen. Demnach ist das nun zu beobachtende Eindringen 
der europaischen Zivilisation in grosserem Umfange noch sehr jung. Serblen und Griechenland 
standen, wenп man dieses Ereignis positiv bewertet, giinstiger da als Bulgarien, das erst vor einigen 
Jahren die 50. Jahrfeier seiner Befreiung erlebte, oder gar als die Lander, die von einer 
allerdings zivilisatorisch schoп etwas gewandelten Tiirkei erst vor etwa zwei Jahrzehnten 
aufgegeben werden mussten, wie Albanieп, Makedonien und Siidwestthrakien. Dem Geographen 
ist die Kulturgeschichte der Balkanha!Ьinsel ausserst interessant. Sie hat auch in ihrem alteren 
Teile noch zahlreiche Spuren in Landern und Volkern hinterlassen, und ausser dem »Euro
paischen" im Sinne einer modernen zivilisatorischen Entwicklung findet sich im Siidosten 
noch vieles Eigenartige. Nicht zu1etzt auch in Bulgarien, dessen natiirlich-geographische 
Bedingungen sehr zur Sonderentwicklung seiner Kulturland'schaft beigetragen haben. 

Auf der Balkanhalblnsel ist der vom Meere kraftig mitbestimmte Lebensraum der 
Griechen so deutlich in seiner mediterranen Eigenart bestimmt, das man ihn dem kontinen
talen Hauptteil der Halblnsel, dem plumpen Trapez zwischen Adria, Save-Donau, Schwarzem 
Meer und Aegais mit Recht gegeniiberstellt, wenn auch manche Gemeinsamkeiten, bei 
der Tektonik angefangen, nicht fehlen. Unbestritten darf man gegenwartig dieses Trapez,. 
al!ch wenn noch andere Volker, besonders Albaner und Tiirken, mit darin sitzen, als die 
slawische Balkanhalblnsel bezeichnen. Noch nicht zur Ruhe gekommen ist der Streit um die 
den Balkanvolkern zur Verfiigung stehenden Teilraume. Es ist das nicht zuletzt auch ein 
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bбses Erbe aus der Tilrkenzeit. Da schier unerschбpfliche Thema der territorialen Auswir
kungen des balkanischen Vбlkerstreites geht uns aber bei dieser Untersuchung nicht in erster 
Linie an und soll hie1· bewusst beiseite ЫеiЬеп, soweit es sich nicht mit der Frage der 
Landschaft und der Kulturentwicklung in Bulgarien eng berilhrt. 

Die Grossaufteilung der Hauptmasse der byzantinisch-tilrkischen Balkanerbschaft lasst 
sich kurz so umreissen: der Westen den Serben, der Osten den Bulgaren (von griechischen 
und ~lbanischen Ansprilchen sowie dem tilrkischen Rest um Konstantinopel abgesehen). 
Ober Makedonien, das damit dem Schicksal eines schwachen Landes der Mitte verfal1en 
ist, entscheidet vorliiufig die Macht, d. h. es fie1 iп seinem weit ilberwiegenden Geblet der 
im Weltkriege siegreichen Seite zu. Von dem immer noch strittigen Anspruch auf diese 
Mitte abgesehen, bedeutet der Zustand der Aufteiluпg des Balkantrapezes die Anerkennung 
zweier getrennter s1awischer Balkanvolker, der Serbo-Kroaten und der Bulgaren. Man tut gut, 
von diesem Unterscl1iede auszugehen. Wer die bewundernswerte nationale Geschlossenheit 
der Bulgaren, wo man sie auch antreffe, kennt - Ausnahmen, wie sie durch das griechische 
Patriarchat und durch den tilrkischen Jslam sich entwickelten, spielen kaum mehr eine wesentliche 

Rolle - wird nicht geпeigt seiп, heute посh dem Worte Ыilgarin einen aпdern Begriff a1s den 
der пatioпalen Zugehбrigkeit zu unterstelleп. Selbst dort, wo das frilher gescheheп seiп 

sollte, wo mап a1s Bulgaren unabhangig von der Nationalitat den von den Tilrken ат 

meisten unterdrilckten Balkanchristen bezeichnete, hat diese Tatsache letzthin kaum zu 
grossen Irrtilmer hinsichtlich der Volksangehбrigkeit filhren kоппеп. Im ahпlicheп Falle wurde 
auch der slawische Kaufmann in dieser seiner Berufseigenschaft haufig a1s Grieche_ bezeichnet, 
aber woh1 kaum aus diesem Gruпde filr eiпen Griechen der Nationa1Шit nach gehalten. ОЬ 

der Tilrke immer feiпere Unterschiede innerhalb der Rajah, der unterdrilckten Christenheit 
seines Reiches, machen konnte oder wollte, ist zweifelhaft. Ebenso steht aber auch fest, 
dass sich der Bulgare ilber Volkszugehбrigkeit durchaus im Кlaren ist. Dieses vorausgesetzt, 
kann mап sich fragen, inwieweit die Volkerverteilung in uш;erm Geblet von Naturbedingungen 
mit abhangig war und ist. Die Antwort аиf diese Frage muss gesucht werden; denn mit 
den Volkern wandern und • wachsen die Kulturen. 

Bekannt ist der grundlegende Unterschied der landschaftlichen Aufteilung im Westen 
der Halblnsel einerseits, . in ihrem Osten andererseits. Der Geschlossenheit des Dinarischen 
Geblrges, dessen . Streichrichtuпgen zudem ilberwiegend еiпе Absperrung gegen die Adria 
bewirk e п, steht die mehr offeпe, zum mindesteп aber grбsser gekammerte Laпdschaft zwischeп 
der uпtereп Donau und dem Aegaischen Meer gegeпilber. Die diпarische Geblrgslaпdschaft 

mit ihreп eiпgeseпkteп Весkеп, die vorwiegeпd als Kulturzelleп iп Betracht kommeп, befбrdert 
eiпen gewisseп ,Partikularismus, als desseп politische OberЬteibsel mап Ьis .vor kurzem das 
Laпd der Schwarzeп Berge, Ьis heute die Stammesgeblete Albaпieпs, als desseп soziologische 
Reste mап die hier im Westeп trotz grosserer Europaпahe besser erhalteneп Grossfamilieп 

uпd die Claпverfassuпg aпsehen mag, wahrend Bulgarien nur zu Zeiten politischen Verfalls 
die Aufteilung in eine grбssere Anzahl nationaler Herrschaftsbereiche kannte 2) und von jenen 
patriacha\isch-soziologischen Gruppierungeп schon fast ganzlich losgekommen ist. Der beste 
Beweis dafilr, dass diese Erscl1einuпg oder wenigstens ihr Erhaltungszustand п · cht ganzlich 
von einer b~sonderen vбlkerpsychologischeп Konstitution abhangig ist, darf in der Tatsache 
gesehen werden, dass die Bulgaren besoпders Westmakedoniens noch zu einer Zeit fest an 
der Zadruga hielten, als sie ihre Stammesbrilder im Konigreich schon langst aufgegeben 
hatten 3). Hier ist landschaftlicher Einfluss als Erklaru,1g sehr naheliegend, wenn auch die 
Nahe des Ьis vor kurzem fast vollpatriachalischen Albaniens mitgespielt haben mag. An und 
filr sich ist der бstliche Teil der Halblnsel filr die Auspragung eiпes geschlossenen staatlichen 
Machtwilleпs und filr die Verbreitung einer volksmassig gebundeпen Kultur besser geeignet ali; der 
Westen, wo die Gefahr der Abkapselung der Volksaпgehorigen in weit grosserem Umfange best,щd. 
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Unterschiedliche Entwicklung innerhalb eines Volkes, die sich irgendwie auch territorial 

aussert, konnte, wie angedeutet, auf besondere psychisch-konstitutive Merkmale der betref

fenden Menschengruppe zurilckgefilhrt werden. Es ist wohl denkbar, dass dieses Volk mehr 

zur Einheit, nicht nur in politischer Beziehung, jenes mehr zur Zersplitterung neigt. Die poli

tische Karte ist nur ein einseitiger aber doch deutlich sichtbarer Ausdruck dieser Tendenzeп. 

Niemand wird beispielsweise heute noch behaupten wollen, dass die staatliche Zersplitterung 

oder die grossere politisch-territoriale Einheitlichkeit in den verschiedenen Landschaften 

Deutschlands ausschliesslich auf das Nebeneinander von landschaftlichen Unterschieden zurilck
zufuhren sei. Die einigende Kraft des Norddeutschen Tieflandes, die man gern als Beispiel 

anfilhrt, ist doch nur mit starken Einsclчankungen anzuerkennen. Jedenfalis genilgt sie nicht 

als ausschliesslicher Grund; denn Ьis zum Reichsdeputationshauptschluss (1803) war der Teil 

westlich von der Elbe noch reichlich zersp:ittert, und derselbe Staat, der schliesslich eine 

grossere Zusammenfassung herbeifilhrte, Preussen (1815 und 1866), drang mit derselben 

Kraft wie im Tieflande auch gegen die gekammerten Mittelgeblrgslandschaften Ьis zur teil

weisen Oberschreitung der Geblrgsscl1welle vor. Hier ist gar nicht zu verkennen, wie stark 

personlicher, menschlicher Einfluss vor dem natilrlich-geographischen herrscht. Grossere Natur

nahe und stiirkeren Natureinfluss, ohne dass der Mensch vollkommen ausgeschaltet ware, 

verspilrt man in dem slawischen Teile der Balkanhalblnse!. Man konnte den Versuch, machen, 

die starkere stammesmassige, auch lшlturelle Differenzierung im Westen, im dinarischen Geblet 

auf Unterschiede der und innerhalb der V olker zurilck7.ufilhren. Gewiss, die Serben sind gegen

wartig nicht dasselbe Vo!k wie die Bulgaren; aber von bestimmten Anlageп bei ihnen, im 

Sinпe der oben angegebenen raumlichen Differenzierungen, kann man nichts bemerken. Dem 

widerspricht ja auch die Tatsache, dass innerhalb des GeЬietes- zahlreiche "metanastasische" 

Wanderungen stattgefunden haben, deren Untersuchung eine der Hauptaufgaben der wisseп

schaftlichen Arbeit des serblschen Forschers Cvijic ist 4). piese inner en Waflderungen, die in ihrem 

Enderfolge das gаше Volk durchmischten, hatten eine konstitutiv bedingte Differeпzierung 

nach Stammen und Kulturer scheinungen doch wohl zum Erloschen bringen milssen oder 

hatteп sie wenigstens abgeschwacht, wenn nicht auch der geographische Einfluss mitge

sprochen hatte, vor a]lem die raumliche Abschliessuпg der kleinen GeЬiete, in denen sich die 

Differenzierung vollzogen hat. Ше Durchmischuпg wird im heutigeп Sildslawien auch bewusst 

und von Staatswegen betrieben. Besonders in Makedonien ist die Hevolkerung herkunftsmassig 

in starker Umwandlung begriffen 5 ). Ger ade iп diesem umstrittenen Cieblete wird auch ein 

sprachlicher Beweis filr den Kultureintluss d~r geographischen Differenzieruпg geliefert. Samt

liche sechs Akzentgruppen der bulgarischen Sprache sind auch in Makedoпien, und zwar 

nach Einzelgebleten voneiпander getrennt, vorhanden 6). Eine rein anthropologische ErklarL111g 

dafilr ist unmoglich. Wenn wir diese aber nicht gеЬеп konnen, ЫеiЫ kaum etwas anderes 

ubrig, als das Augenmerk auf den Unterschied der I,andschaften zu richten. Dass Einflilsse 

von diesem Unterschiede her bestehen, lehrt auch der Vergleich mit den nichtslawischen 

Balkanvolkern. Es kann kein Zufall sein, dass das albanische Volk in uns ungewohnt erschei

nender Weise zersplitte, t ist, und dass, worauf in der Literatur schon so oft hingewieseп 

worden ist, Griechenland als klassisches Gebiet morphologischer Kammerung uпd dement

sp1echend auch heute noch nachwirkender politischer Differenzierung auftritt. Zu einer dauer

haften politischen Einigung haben es die alten G1iechen aus sich heraus nie gebracht: Kul

turelle Stosskraft nach aussen haben sie mehrmals ge, ade erst unter fremder Herrschaft 

gewonnen, wie zur Zeit Alexanders d. Gr. und wie zur Romerzeit. 

Wenn die anthropogeographische Differenzierung innerhalb des bulgarischen Volkes im 

Konigreich Bulgarien schwacher zum Ausdruck kommt als im Westen der Halblnsel bei 

andern V olkern, so liegt das ausser an noch zu berilcksichtigenden geschichtlichen Tatsachen 

mit daran, dass die morphologische Gliederung Bulgariens grosszilgiger und weitraumiger 
ist als die der dinarisch-griechischen Geblete. .. 
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Migrationserscheinungen traten auch in Bulgarien auf, wie i.iberhaupt innere Wanderungen 
durchaus noch nic1l.t zur Ruhe im Lande gekommen sind. Jedoch gefahrden sie die politische 
und kulturelle Einheit des Ganzen nicht, haben diese zum Tei1 sogar fбrdern helfen, wie 
sich spater herausstellen wird. A11erdings darf man die einigende Kraft des bulgarischen 
Raumes nicht so hoch veranschlagen, dass gegenwiirtig а11е Differenzierung anthropogeo
graphischer Natur verwischt worden ware. Eine klare Unterscheidung dessen, was gegenwartig 
dem geographischen Raum als Ursache zuzuschreiben ist, was sich also aus der Einzelland
schaft erklart, wird wie in andern Balkanlandern dadurch erschwert, dass die letzte gerade 
Kulturentwicklung - der Umbruch 1iegt, wie gesagt, in der Zeit der Befreiung von den 
Ti.irken - rioch sehr jung ist. Nichts ist gereift, alles noch in der Schwebe und in der 
Entwicklung, die neuerdings erst wieder durch den Weltkrieg einen Ri.ickschlag erfahren 
hat7 ) . Dieser Ri.ickschlag muss sich in starkerem Masse bemerkbar machen a\s bei den 
benachbarten Griechen und Serben, die zwar auch unter dem Kriege gelitten haben, aber 
doch a11ein schon durch den EnderfoJg ihrer Bi.indnispolitik nicht nur territorialen Gewinn 
einheimsten, sondern auch neue ImpuJse der nationalen Entwicklung erfuhren. 

Die Geographie hat an der herkбmmlichen Aufteilung der nбrdlichen Ostfeste der 
Erde in zwei Kontinente, Asien und Europa, manchen Mangel gefunden. Die nati.irliche 
Gleichheit der Grenzgeblete der beiden Erdte le drangt dazu, die Sonderung nicht zu weit 
zu treiben und viele Gegenstande erdkundlicher Betrachtung unter den hбheren Begriff 
Eurasien zu stellen. Die Notwendigkeit dazu ist nicht nur gegeben durch die Tatsache der 
breiten, oft gar nicht durch nati.irliche Landmarken gekennzeichneten Landi.ibergange zwischen 
Osteuropa und Nordasien, sondern selbst dort, wo bessere geogгaphische Grenzen vorhanden 
sind, wie zwischen dег Balkanhalblnsel und Юeinasien, in der Gegend der Meerengen, wird 
man sich eines wesentlichen nati.irlichen Unterschiedes zwischen hi.iben und dri.iben nicht 
recht bewusst. Anthropogeographisch· ist der Hauptteil der BalkanhalblnseJ, пameпtlicl1 wenn 
auch seine Kultщentwicklung mit in Betracht gezogen wird, weder Europa noch Asien, 
weder Orient noch Okzideиt. Sein Gesicht hat sich je nach den herrschenden KuJtur
und Machtverhaltnissen, geandert, und keine bodenstandige Kultur war vorhanden, die sich 
der ·wandernden Einfli.isse so hatte erwehren kбnnen oder sie so zu assimilieren ver
mochte, dass etwas Eigenes entscheidend orientaleг oder okzidentaier Farbung auf die 
Dauer sich hatte durchsetzen kбnnen. Das ist auch nicht der Fall mit dem, was Cvijic 8) 

als die patriarchalische Kultur bezeichnet, die nach ihrer Herkunft als europaisch bezeichnet 
werden milsste; denn aus diesem Patriarchalismus ist nichts einheitlich erwachsen, 
sondern, soweit seine Reste in einer neuen Zivilisation noch vorhanden sind, behaupten sie 
sich пur noch in der weit i.iberwiegenden Zahl der Vorkommeп in gewisseп Ri.ickzugsgebleten 
der Halblnsel, nordlich von Sar Dag und Balkan oder in diesem und in der Sredna Gora, 
in den Rhottopen, im Pindus, in Albanien. Diese Art Kultur, an sich gewiss nicht minder
wertig, dl'ingt nicht mehr vor, sondern verliert immer mehr an Land und Leuten. Zu stark sind 
die Einfli.isse, die von aussen her auf unser Geblet gewirkt haben 9), das uns nicht als eine 
Vбlker- und Kulturfeste, sondern als eine Vбlker- und Kulturbri.icke vor Augeп steht und 
sich demnac\1 nicht iп einer europaischen Rand- sondern iп einer eurasiatischen Zwischeп
lage befindet. 

Diese wirkte sich vo11 aus dort, wo der Verkehr ungehindert hindurchflutet, sie 
wird in ihrem Einfluss gemindert in den LandesteiJen, wo der Verkehr vorzugsweise aus 
nati.irlichgeographis~hen Gri.inden stockt. Danach sind die bulgarischen landeskund!ichen 
Verhiiltnisse zunachst zu beurteilen. 

Eine verhaltnismassig hohe, auf Ausgleich i.iber die Balkanhalblnsel hindrangende Ver
kehrsspannung zwischen dem benachbarten F,uropa einerseits, Vorder-, in erster Linie 
Кleiпasien andrerseits, hat im Verlaufe der Geschichte, mindestens seit Romerzeiten, immer 

, 
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bestanden. Es fragt sich nur, inwieweit dem Ausgleich Landesnatur und Mensch widerstanden 

oder ihn fбrderten. Bulgarien ist mit guten nattirlichen Langsstrassen bedacht. Nur die 

Morava - Vardarstrasse (Belgrad- Nis- Saloniki) ist an Bedeutung jenen grossen Naturstrassen 

im Osten gleichzustellen, ja, kбnnte ihnen, den unteren Donauweg nicnt ausgenommen, 

sogar iiberlegen sein, da die Anlage eines Wasserweges von der Donau nach dem Aegaischen 
Meere durchaus im Bereich des von Natur und Technik her Mбglichen Jiegt 10). Entsprechend 

der Grossgliederung Bu1gariens in Streifen westostgerichteten Geblrgs- und Tieflandes - nur 

der Siidwesten vom Sofioter Becken ап macht eine Ausnahme - erweisen sich Donaubulgarien 

samt dem ihm den Namen gebenden Flusse, die sildbulgarische Niederung und in ihrer 

Fortsetzung jenseits des Ichtimaner Mitte1geblrges das Becken von Sofia sowie, heute nicht 

politisch, aber von Natur vielfach mit den genannten Landschaften zusammengehбrend, das 

agaische Thrakiens Udlich von den Hohen Rhodopen als physisch-geographisch gegebene 

Verkehrslandschaften, die zudem jede filr sich genilgend ausgedehnt und produktiv waren 

und sind, um einen ansehnlicheren Eigen verkehr zu entwickeln und den Durchgangsverkehr 

mit tragen zu helfen. Das war und ist ihre Ыeibende Bedeutung, wenn auch im Ver]aufe 

der Geschichte Unterschiede in der Entwicklung des Wegenetzes und in der Art der Ver

kehrsmitte1 auftreten mochten . 

Das Nebeneinander der jeweils hбchst organisierten Verkehrsart und von solchen, die 

daneben in hбheretn oder geringerem Grade als primitiv erscl1einen, eine Art 'ko1oniales 

Verkehrsblld, ist filr den Grossverkehr Bulgariens- nur auf diesen kommt es dabei an-seit 

mehr als 2000 Jahren bekannt, und bei der noch geringen Dichte des Eisenbahnnetzes und 

des Landstrassen11et;:es, soweit ein solches den Anforderungen des Schn~llverkehrs mit· dem 

Kraftwagen genilgt, kann man behaupten, dass dteser ZustatJ.d noch nicht ganz iiberwunden 

ist. Bald nach der Eroberung von Makedonien, 146 v. Chr., begannen die Romer mit dem 

Bau der Via Egnatia, die in ihrem westlichen Teile der Richtung der alteren Via Regia 

der makedonischen Konige folgte. Aus der rбmischen Zeit ist ebenfalls bezeugt die alte 

leste Orientstrasse von Belgrad nach Konstantinop ~I, die das Ichtimari.er Mitte]geblrge im 

Trajanspass ilberwand, und mindestens ebenso ]ange ist augenscheinlich der Donauweg durch 

das Eiserne Tor als Grenz-und Etappenstrasse in Benutzung. In Bulgarien sind heute jene 

alten, doch noch mehr naturverhafteten Haupts , rasseп als Wege des Massenverkehrs entweder 

durch Eisenbahnen ersetzt oder, wie der gegen seine Milndung umstandlich werdende 

Donauweg durch die Schienenstrecke Russe-Varпa erganzt worden. Der Orienthaupstrecke 

folgt schliesslich die Hauptfluglinie ' nach Konstantinopel. Von der Verdichtung des Eisenbahn

und Kunststrassennetzes braucht hier vorlaufig nicht die Rede zu sein, wol11 aber von den 

vielen Inseln der Verkehrsarmut und der Bel1arrung in alten und altesten Verkehrszustiinden. 

Geblete absoluter Verkehrsfeindlichk~it sind in Bulgarien nur in geriпger Ausdehnung 

vorhanden. In Betracht kame zunachst sumpfiges Land, das aber insgesamt nur wenig 

Flache einnimmt. 1 О/о der Gesamtflache ist dafilr schon zu hoch gegriffen, zumal man in 

Bulgarien mit der Bezeichnung Ыаtо weitherziger ist als bei uns mit dem sonst gleich

bedeutenden Worte Sumpf 11 ). Auch an der Donau und am Schwarzen Meere, wo solcl1e 

Landstrecken besonders an Flussmilndungen vorkommen, sind sie doch nicht ausgedehnt genug, 

um den Verkehr erпstlich zu hemmen. Grosse Abweichungen von dem angegebenen 

Flacheninhalt hat es in geschichtlicher Zeit nic'1t gegeben; denn filr die Entwasserung 

von :Siimpfen hat man in Bulgarien noch wenig getan. Der Wald mag in unserm Geblet 

frilher eine wichtigere Rolle a1s Verkehrshindernis gespielt haben, aber auch vorwiegend 

nur in den hбheren und damit frischeren Geblrgen, wal1rend ю dеп sommerlicl1 

heisseren, aber auch trockneren Tieflandscl1aften mit Ausnahme der Auenwaldgeblete 

an der Donau, der Marica, Tundza und anderen Flilssen, wohl seit geraumer Zeit mel1r 

lichtere Walder, weniger dicht als unsere einstigen Urwalder, im Osten und Nordosten sogar 
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im Uebergang zur Waldsteppe bestaпdeп haben mogeп 12). Weпigsteпs lasseп die zum Teil 

stark zusammeпgeschrumpfteп Reste auf еiпеп solcheп fri.ihereп Zustaпd schliesseп. Der 

mehr mediterraпe EichenwaJd, wie mап ihп beispielsweise im Весkеп vоп Chaskovo aпtrifft, 

wi.irde in seiпer weitstaпdigeп, hochstammigeп, fast uпterho1zloseп Form selbst еiпеп Wageп

verkehr kaum hindern. Es ist dапп пur посh das ReJief des Laпdes auf sеiпеп Verkehrswert 

zu untersucheп. Wie Ьеkаппt, Ыeiben eigeпtJiche Hochgeblrgsformeп auf dеп aus der alteп 

Rhodopeпmasse herausgearbeiteteп Si.idwesteп des Koпigreichs (Pirin uпd Rila-PJaпiпa Ыs 

zum Berge BeJmeken oberhalb des Beckens vоп Kosteпec ап der оЬеrеп Marica) beschraпkt. 

Selbst der Zentralbalkan, das KernstLick der bulgarischen Stara Рlапiпа, ist dеп Formeп 

пасh kaum mehr als ein hohes Mittelgeblrge. Wie mап sich die Eпtstehuпg der bulgarischeп 

Geblrgsformeп soпst vorstel1en moge, ihre Zusammeпsetzuпg aus eiпer Aпzahl mehr oder 

weпiger zerschnittener, im Alter hochsteпs iп das Oligozaп zuri.ickreicheпder Rumpfflacheп 

steht ausser Frage 3). Vоп wo aus immer man iп eiпem der bulgarischeп Geblrge zur Hohe 

strebe, vоп einem der Raпder oder vоп eiпer Ta1f1aпke aus, immer wieder wird mап dеп 

Gefallsverhaltпisseп пасh gut begehbare Hochflacheп treffeп. Nur hier uпd da erleidet die 

A1lgemeiпheit dieser Behauptuпg Abbruch, aber пicl1t aus Gri.inden der geschilderten 

weitverbreiteten morphologischen Erscheinung. Jnsbesondere waren hier die Blockmeere 

zu nennen (wie auf der Vitosa si.idlicl1 vоп der Landeshauptstadt oder in der Bataska 

Рlапiпа si.idlicl1 vom Karlak Batak der Zen traJrl1odopen, hier an einer verhaltnismassig 

l1aufig begangenen Saumsyasse zwischen Djovlen und Batak). Die Blockmeere hemmen 

die Trittfestigkeit vоп Mann und Tier nicht nur durch die FelsЫocke, sonderп auch 

durch die Unregelmasigkeit ihrer Entwasserug, durch Sumpfblldung zwischen den Steinen. 

Doch erscl1eineп die Verkehrsgefahren hier geriпg gegeniiber deпjeпigeп der raпd]icheп АЫ1апgе 

eiпscl11iess1ich der епg eiпgeschпitteпeп Flusstaler. Gerade we1] diese, еiпе Fo]geerscheiпuпg 

ji.iпgerer, Ьis heute посh wirksamer Tektoпik, iп der weitaus i.iberwiegeпdeп Mel1rzah\ der 

EinzelfalJe - fast keiп Та\ beispielsweise im si.idbulgarischeп Geblrgslaпde eigпet sich 

. durchgeheпd als Naturstrasse - als raпdliche V-Taler оlше wesentliche Sohleп, dem Verkehr 

urspri.iпglich feiпdlich siпd, Ьildeп sie mit dеп tektoпisch oder erosiv verursachteп АЬhапgеп 

der Geblrge die eigeпtlicheп Verkehrsschraпkeп, die mi.ihsam vom Гurchgaпgsverkehr 

zwischeп dеп Tieflaпdschafteп und dеп Hochf]acheп i.ibeгwuпdeп werdeп шi.isseп. Die Весkеп

Ьоdеп im weitereп Sinпe, als ЕЬепеп oder Hi.igellander auftretend, uпd die Hochflacheп 

siпd Geblete eiпes aus Gri.iпdeп meist starkerer wirtschaftJicl1er Produktioп und damit der 

Siedlung ausgedehпtereп Eigeпverkehrs, soweit пicht die absolute Hoheп1age hit>r hiпderпd auftritt. 

Aus dem Vorhergeheпdeп ist zu епtпеhmеп, dass der Ausdruck Verkehrsfeiпdlichkeit 

посh пicht geпug i.iber dеп wirklicheп verkehrsgeog1·aphische11 Zustaпd aussagt. Wol11 aber 

vermag die Uпterscheiduпg vоп Gebleteп des _E1geпverkehrs uпd solcheп ausschliesslicheп 

Durchgaпgsverkehrs zur Кlа1 uпg beitrageп. Geblete des Eigeпverkehrs, der mit einer 

gewisseп Grosseпordпuпg seiпer seJbst auftritt, werdeп vor апdеrп Raumeп uпter soпst 

gleicheп Bedinguпgen auch a1s Stelleп des Durchgaпgsverkehrs bevorzugt. Geblete aus

schliesslichen Laпd-Durchgaпgsverkehrs bedeuten fast immer heftigen Kampf mit пaturgegebeпeп 

Schwierigkeiten. So liegeп die Diпge, vоп der Naturlandschaft aus gesehen. Der Schluss 

auf die vоп der Laпdschaft gefбrderte oder durch sie gehinderte Kulturverbreitung liegt nahe. 

Еiпе treffliche Illustrierung zum mangelndeп Verkehrseigcпwert bulgarischer Geblrgs

raпdtii1er bleten eiпige beri.ihmte Кloster, deren Gri.iпdung noch in die Zeit durchweg mehr 

naturhaften Verkehrs zuri.ickgeht. Sowohl das Кloster Cerep1s im Isl(erdurchbruch der Stara 

Planiпa a1s auch das Кloster Backovo an der Staпimaska Reka der Rhodopeп, wohl auch Sv. 

Preobrasenije unte1 halb der Stadt Tarnovo ат Abhaпg i.iber de1 Jantra wurden sicherlich 

eher in Ri.ickzugs- und Schutzlageп, wie das dem Cl1arakter des orientalischeп Monchtums 

entspricht, gegri.indet, als an etwaigen ihneп gefiihrlichen, durch dеп Talzug gegebenen 
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natiirlichen Durchgangsstrassen. Dass heute die Technik dem Grossverkehr die Wege im 

Zuge der Та1еr bahnt, ist kein Beweis gegen unsere Behauptung14). Vielmehr wird sie 

durch jede Sprengung, jede Briicke, jeden Tunnel im Iskerdurchbruch, an der Jantra im 

Balkan, am Eli dere und an andern Fliissen des Rhodopennordrandes vielfalt1g erhartet. 

Was den Seeverkehr angeht, so sind die Bulgaren nie ein aus,eichnetes Seefahrervolk 

gewesen. Ihre Kiiste am Schwarzen Meer, fast durchweg steiJ und filr grossere Schiffe nur 

an wenigen Stellen in Limanen zuganglich, haben sie schon in den alten Reichen nur mit 

den Mitteln des Laпdkrieges verteidigt. Das mangelnde Verstandnis filr die nationa1e Emp

findlichkeit gerade dieser Aussengren,.en trug dann schliesslich mit Schuld daran, dass sich 

hier, vom Str andzageЬirge Ьis zur Donaumilndung, eine griechische К ult urbarrikade vor das 

[,a11desinnere legte, deren Durchbrechung und schliessliche Beseitigung erst allmahlich 

gelungen ist. Nicht gering zu veranschlagen ist die Tatsache, dass an der Kiiste der 

griechische Schiffer und Handler herrschte und damit einen nicht unbetracht1ic11en Teil des 

bulgarischen Handels in der Hand hatte. Aber auch auf dem Geblete geistiger Kultur war 

die Barrikadierung der Kilste durch die Griechen nicht ohne Bedeutung. Die Hafenstadt 

Varna und einige 20 Kilstendorfer ihrer Umgebung Ьis nach Konstanщ die Stadte Aпchialo 

und Mesemvria, ferner die Kilstendorfer in der Umgebung von Sosopo1 gehorten n~ch dem 

Firman des Sultans vom 28. Februar ( 12. Marz) 18 70 nicht zum bulgarischen Exarchat, 

sondern verЬ!ieben beim griechischen Patriachat 5). 

Bevor wir jedoch diese Kultureinflilsse weiter verfo1gen, soll еiп Blick geworfen werden 

auf die Eignung der bulgarischen Landschaften, fremde Kultureinflilsse zu empfangen, 

weiterzubl]den oder abzuwehre11. Es ist ohne weiteres k1ar, dass aus dieser Eignung der 

Landschaften nur Teilwirkungen entsprangen, die noch nicht einmal immer klar erkannt 

werden konnen, weil, wie schon ofter angedeutet worden ist, die geschichtliche Entwicklung 

mit ihrem Neben- und Uberein~nder von Balkan volkern einen verwickelten Verlauf zeigt. 

Die Kraft einer I .andschaft, auf die Ku1tur einzuwirken, aussert sich zudem verschieden je 

nach der Art des fremden Einflusses. Nicht allein entscheidend fiir die Kraft des Eindringens 

und Durchsetzens der Fremdkultur ist die Kulturhohe. Je mehr wir ge]erпt haben, auch 

Verstandnis fiir andere Kulturkreise a1s gerade filr den abendlandischen zu gewinnen, desto 

mehr geht uns auch die Erkenntnis auf, dass es einen objektiven Masstab fiir die Ku1tur

hohe nicht geben kann. Hochstens fi.ir die Zivilisation mochte es gelingen, hier und da zu 

statistisch- quantitativen Festste11ungen zu gelangen. Deshalb ist es auch nicht richtig, einseitig 

mit dem Begriff des Ku1turgefalles zu operieren dort, wo sich verschieden geartete Ku1turen 

aneinanderlagern. Selbst die е nze1nen Kategorien der Trager einer geistigen oder einer 

materiellen Kultur fassen ihre Aufgaben recht verschieden auf. Der Ackerbauer, der Hirte, der 

Handler, der So1dat, ja auch der religiose Glaubensbote sehen bei ihrem Vordringen Land 

uпd Aufgabe eiпer nicht so wie der andere. Allerdiпgs sind in der Betrachtuпg diese Kate

gorieп vom kulturtragenden Menschen nicht immer scharf voneinander zu unterscheiden. 

Wenn auch die ostliche Halfte des Ba1kantrapezes weitraumiger gebaut ist a1s das dina

rische Geblet, so ЫеiЫ doch in Bulgarien die Tatsache eines Zellenbaues an und filr sich bestehen, 

nur dass einige der hierher gehorenden Flachlandschaften zwischen ansgedehnten Geblrgen 

von besonderer, sonst im Balkangeblet nicht wieder anzutreffender Grossenordnung sind. 

Wohl sind in die grossen Geblrgslandschaften des Ba1kans zwischen Donaubu]garien und 

Maricaebene, der Rhodopen zwischen dieser Ebene und dem thrako-agaischen Ki.istengilrtel 

eine AnzahJ kleinerer Becken mit FlachЬoden eingesenkt, die nach Art und Grosse den 

makedonischen Becken1andschaften entsprechen. Wahrend aber die Maricaniederung ein

sch1iess1ich der f1achen Umgebung von Stara Zagora und des Beckens von Chaskovo rund 

n500 qkm umf,1sst, ist das in seinem Si.iden noch nicht eimmal deut1ich abgesch1ossene 

Becken von Sliven nur nщh 827 qkm, die grosste der ringsum von Geblrge umgebenen 
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Hohlformen der Subbalkanischen Beckenflucht, das Becken von Kasanlak, bei einer. Lange 
von 71 km nur noch 560 qkm gross, ist also in dieser Eigenschaft einem mittleren preus
sischen l,andkreise zu vergleichen. Das rein intramontane Cepinobecken der Westrhodopen, 
im gaпzen Geblrge das grosste seiner Art, umfasst nur 40 qkm. Wie angedeutet, stehen 
die grosseren Siedlungsfelder des Westens in der Grossenordnung hinter der Maricaebene 
weit zurilck (z. В. ist die Metochija 2264 qkm, das Becken von Bitolja 1213 qkm gross); 
erst recht reichen sie damit nicht an Donaubulgarien heran, filr das man mindestens 
das Zehnfache der grossten jener westlichen Teilraume ansetzen kann. Schon die Grossen
ordnung also heЬt Donaubulgarien und die siidbulgarische Niederung vom Ichtimaner 
Ueblrge Ьis zum Schwarzen Meere als Kulturzellen besonders heraus. Sie sind auch die 
wichtigsten Einbruchsstellen mindestens frilheren Eindringens fremder Kulturen. 

Ihre Bedeutung filr den Verkehr ist schon kurz gestreift worden. Mit dem Becken von 
Sofia, das man verkehrsgeographisch trotz des trennenden Mittelgeblrges als eine Verlan
gerung des Maricageblets auffassen kann Ьilden sie die wichtigsten Geblete auch des bulga
rischen Eigenverkehrs. Wege etwa senkrecht zu der Langserstreckung der beiden Grossland
schaften werden auch heute noch durchaus als Querverblndungen empfunden. Ein Gross
verkehтsweg ·von der Donau im Meridian von Bukarest durch Bulgarien zum Aegaischen 
Meere wird in nachster Zukunft noch kaum befriedigend hergestellt werden konnen. Im 
Westen des Landes hat die VerЫndung von den Donauhafen Lom und Vidin durch den 
Iskerdurchbruch iiber Sofia zur Struma und von dort zum Golf von Orfano noch keine 
Ieistungsfahige technische Verwirklichung gefunden. ОЬ sie einen grosseren Durchgangsverkehr 
von der Vardarstrasse abziehen konnte, erscheint vorlaufig mehr als zweifelhaft. Wie kon
servativ sich die seit Jahrtausenden bestehenden Verkehrsrichtungen erhalten haben, sieht man 
gegenwartig daran, dass noch keine Schnellzugsverblndung von Sofia nach den erwahnten 
Donauhafen besteht, und dass die einzigen Schnellzilge, die von der Landeshauptstadt her 
eine Balkanquerlinie benutzen, nach Ueberwindung des Iskerdurchbruches wieder eiJigst in die 
Westostrichtung (auf Varna zu) abschwenken. Nichts desto weniger ist der Balkan keine scharf 
trennende Verkehrsschranke gewesen. Diese schon aus dem Geblrgsbau folgende Tatsache 
ist ebenso gut bekannt wie diejenige, dass der Verkehr iiber das Geblrge in nordsiidlicher 
Richtung Jeichter vonstatten geht als umgekehrt. Das Geblrge braucht nicht in 'jedem Fa11e 
trennend gewirkt zu haben, besonders nicht zu Zeiten eines einfachen Fuss- und Saum
verkehrs, trat aber doch, was ilbersehen werden konnte, mit seinen steilen Siidrandern als 
Grenze deutlich genug in Erscheinung. Aпders verhalt sich der Balkan als Trennungslinie im 
Frieden a1s im Kriege. Darilber ware spater noch einiges zu sagen. Durch die Beckenflucht 
im Siiden, die sanften Uebergange vom autochthonen zum gefalteten Balkan im Norden, 
werden Geblete verhaltnismassig gut entwickeJten Eigenverkehrs an das hohere Geblrge 
herangetragen und die Verkehrsspannungen zwischen Hiiben und Drilben gesteigert. Anders 
liegen die Verhaltnisse schon in den Rhodopen. Der Nordrand des Geblrges ist mindestens 
ebenso abweisend wie der gegenilberliegende Siidrand des Balkans; das Geblrge ist bedeutend 
breiter, die Verkehrsspannung geringer, der Umweg durch das untere Maricatal und das 
StrumataI gegeben. Im iibrigen Jag und Jiegt Siidwestbulgarien, der ostlichste Teil Makedo
niens, im Schatten der Vardarstrasse. 

Es ist . nicht ganz richtig, wenn man die wirtschaftsgeographische Stellung der bulga
rischen Landschaften in geschichtlicher Zeit so sieht, dass die Tieflandschaften fast aus
schliesslich Ackerbau und damit feste Ыiuerliche Siedlung getragen hatten, wahrend die Geblrge, 
soweit sie eine gewisse Hohe iibersteigen, die vorwiegende Domane der Hirten gewesen 
seien, die geradezu nach morphologischen Gesichtspunkten ihre Weideplatze ausgesucht und 
dementsprechende Wanderwege beschritten hatten. Frilher sind die BeckenЬoden in weit 
ausgedehnterem Masse als heute auch Tummelplatze der Viehherden gewesen, und zwar 
nicht nur dort, wo es die klimatischen Verhaltnisse zu]assen, Winterweideplatze der zwischen 
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ihnen und den Sommerweiden der Geblrge wechselnden Wanderhirten. Man darf nicht das 
Bild der gegenwartigen Verteilung von Aeckern und W eideflachen zugrunde legen, das 
iibrigens besser aus der Anschauung als aus der Statistik zu gewinnen ist. Der Anteil des 
nichtkultivierten Bodens an der Gesamtflache des Landes ist noch verhaltnismassig gross -
im Jahre 1926 betrug er 63.800/о der Gesamtflache; doch findet standig eine Verschiebung 
zugunsten des Ackerbaus statt. Die Kultivierung der Bбden in den niedrigen Ebenen und 
Hiigellandern des Landes hat noch nicht alle Flachen ergriffen, von den weniger begiin
stigten Geblrgslagen ganz zu schweigen. Die immer noch hohe Besetzung der Beckeпbбden, 
z. В. um Sofia, mit Schafherden spricht eine deutliche Sprache ebenso wie die Tatsache, 
dass sich . in kaum mehr als zwei Jahrzehnten vor dem Ba1kankriege die Ackerbauflache im 
alten Bulgarien auf das Dreifache vergrбsserte, und das doch zum recht betrachtlichen Teile 
auf Kosten der Weiden se1bst in dеп Tieflandgegenden, weniger woh1 zu Ungunsten des 
Wa1des. Er war in den Hauptackerbau- und Viehzuchtgebleten schon friiher Ьis auf Reste 
verschwunden, ganz abgesehen von der letzten ausgedehnten Waldverwiistung, die das Land 
um ct·as Jahr 1800 herum, in der Юirdzali- (Rauber)) Zeit, erfahreп hat 16). Auf Gruпd 

der Beobachtung des Nebeneinanders von Ackerbau und einer meist noch wenig intensiven, 
also vorzugsweise und mбglichst ausschliesslich auf Weidebetrieb gegriindeten Viehzucht 
besteht kein Zweifel 7), dass diese beiden Wirtschaftszweige hier hinreichende Naturbedin
gungen fanden. Eine Abschwachung dieser Behauptung ist fiir die Herdenhaltung durch das 
Кlima gegeben. Gerade die heissen und trockenen Sommer, die den niedrigen Pflanzenwuchs 
jn den Tieflandschaften verdorren 1assen, schaffeп hinsichtlich der Weidemбglichkeiteп einen 
sichtbaren Gegeпsatz zwischeп dеп tiefereп Gegeщ1en und den Geblrgshochflacheп, auf 
denen zudem den Hirten heute das Lebensrecht immerhin noch weniger streitig gemacht wird. 
Wenigstens sind auch unter 1500- 1700 m Hohe, an der man die Maxima1grenze des Getrei
debaus ansetzen kann, aus Griinden steileren Reliefs und geringerer Besetzung mit Bevбl

kerung in den Geblrgen die Weidemбglichkeiten nicht sch1echt. Hinsichtlich der Bodenver
teilung mag der Hinweis geniigen, dass fast ausschliesslich die grбsseren Becken und die 
Loss1andschaft langs der Donau landwirtschaftlichen Gross- oder Kollektivbetrieb mit 
tiefgriindiger Bearbeitung durch Motor- oder Dampfpflug gestatttn konпten; sonst aber 
muss die Auflбsung der zusammenhangenden Bodendecke, der Steinreichtum zum Кleinbe

trieb und - unter Verlassen des vorwiegenden Getreide- und Hackfruchtbaus - zur Spezial
kultur von Erzeugnissen drangen, die wie Baumwo!Ie, Wein, Tabak, manche Oelfriichte, 
Maulbeerbaume in ihrer Gesamtheit mehr in mediterrane Ku1turgeblete weisen. Dass das Ein
dringen natiir1ich-mediterraner Einf1iisse nach dem Innern der Balkanhalblnsel von der 
Lage, Oeffnung zur Kiiste und absoluten Hohe der Taler und Tief1andstreifen wesentlich 
abhangig ist, diirfte allgemein bekannt sein. 

Die Minera1schatze des Landes kбnnen in einer Betrachtung ausseracht gelassen werden, 
die die Grundlagen der Ku1turentwicklung in grossen Ziigen aufzuzeigen sucht. 

Verkehrseignung und Lage, Abgrenzungsmoglichkeiten positiver und negativer Art nach 
Aussen und im Innern, die Produktionspoteпz bestimmen weseпtlich die Reaktioп eiпes 

Landes auf fremde und auf aus der bodenstandigen Bevolkerung herauswachsende KuJtur
einfliisse. Schliesslich kommt es noch sehr wesentlich auf die Vбlker an, die sich in dem 

kulturgeschichtlichen Wandlungsprozess in solchen Jabllen Gebleten, wie wir sie auf der 
Balkanha\Ьinsel finden, kulturell beeinflussen lassen, und auf diejenigen, die aktiv als Ver
breiter von Ku1tur und Zivi1isation auftreten. Es ist hier entsprechend der Zielsetzung dieser 
Abhandlung nicht beabsichtigt, die gesamte, landschaftsbeeinflusste Kulturentwicklung Bul
gariens auch nur in grossen Ziigen darzustelleп. Einige Hinweise mogen geniigen. 

Heute noch in sicheren Spuren zu erkennen ist die einstige Auftei1ung der Balkan
halblnsel zwischen rбmischem (romanischem) uпd griechischem Einfluss. Die Sprachkarte 

Юбил . сбори. nрС>ф. А. Иширковъ 2 
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korшte vermuten lassen, dass die Grenze zwischen beiden erst an der Donau gelegen hatte. 

Wissen wir doch, dass Bulgarien in der Folgezeit ofter Gefahr lief, ganz dem Griechentum 

zu verfa!Ien, und dass die rumanische Sprache dagegen den romischen Einfluss in einem 

Masse verrat, das sie zu den romanischen Sprachen stellen lasst. Nun lel1rt aber gerade die 

Sprachforschung, dass nicht nur das Rumanische sta1 k vom S!awischen beeinflusst ist, son

dern dass auch das Bulgarische Uebereinstimmuпge!1 mit dem Rumanischen zeigt, die auf 

eine iпnigere kulturelle Bertihrung der beideп VoJker hindeulen, als sie heute zwischen den 

Menscheп nordlich und stidlich von der unteren Donau besteht · 8). Das nationale Mischgeblet 

uпter romischem Kultureinfluss Jag frtiher deutlicher sichtbar zu beiden Seiten des Flusses, 

der sich kaum a]s liпieпhafte Grenze abzeichnete. Die Stidgrenze war ftir diese . romische 

Zone der Balkan, der seine strategische Wichtigkeit in der Fo\gezeit immer wieder bewies. 

Es wareп besonders die steileп Stidhange, die ihm diese Stelluпg iп der Aufteiluпg Bulga

riens verlieheп. Einst, als die S!aweпwe11e die Balkaпhalblпsel Ьis in dеп Peloponnes hinein 

tiberflutete, kam ihr zugute, das diese Geblrgsschranke vоп ihrer schwacheп, de1 Nordseite, 

her in Angriff genommen wurde, und ebenso wurde es dem Steppenvo]ke der alten Bulgaren 

leicht, seineп Machtbereich zunachst von der Dobrudza 11er an diese geblrgiRe Naturgrenze vor

zuschieben, die bls in die neueste Zeit hiпein filr die Ablrennung Ostrume]iens vom Ftir

stentum Bulgarien Bedeutuпg gehabl hat. Wirksamer noch in scheidender Hinsicht ist das 

niedrigere Ichtimaner Gebl1·ge gewesen. Ihm ist es mit zu "verdanken ", dass das Sofioter 

Becken schon 187 8 vоп der Ttirkenherrschaft erlost wurde. Merkwtird1gerweise ist 

der auch abweisende Nordhang der Rhodopen nicht zu einer entsprechendeп Grenze 

geworden. Es fehlte dazu an einer der slawischen und der altbulgarischen Volkerbewegung 

ahnlichen Massenwanderuпg in шngekehrter Richtung, also v.on Stiden her. Diese ist ftir 

Griechen- und Ttirkentum erst wieder im Westen, an der Vardarstrasse, zu beobachten, 

wahrend im Osten die Eiпbrtiche auci1 des fremden Volkstums sich des „ bequemen" Haupt

wanderweges an der Marica oder des Ardastreifens bedienten. Die Hauptrichtung des Verkehrs 

in den Rhodopen ging bls vor kurzem zш· agaischen Ktiste, nach Xanthi, Seres, Kavala, nicht 

umgekehrt vom Meere ins Geblrgsinneгe hiпeiп. Eгst durch die neuen Grenzverhaltnisse 

wird eine Umorganisation in verkehisgeo6rapblscheг Hinsicht ftir dеп Hauptteil des Rhodo

pengeblets, vielfach eine Einrichtung auf die Магiс1еЬепе, auf Pasardzik und Philippopel; 

notwendig. Hier kann vielleicht kurz noch erwalшt werden, dass die serblsch-bulgarisci1e 

Grenze gegenwartig so recm die Merkmale einer politisch-j!;eographisci1en Grenze tragt im 

Sinne eines seit Jahrzehnten umstrittenen Streifens. 

Es ist merkwtirdig, dass in Bulgarien die Einigung der Slawen, die sich erst spater zu 

einem Volke zusammenfanden, letzten Eпdes auf der Fremdherrschaft eines Steppenvolkes beruht. 

Gerade das e1ste Bulgarenreich zeigt das deut1ich genug. Es ware aber un vorsichtig zu 

behaupten, die Assimilation der Volker in Bulgarien zu einem einzigen slawischen Volke 

sei ein Beispiel dafur, dass der bodenstandige Ackerbauer schliesslich den Soi1n der Steppe 

infolge hoi1erer Kultur tiberwunden habe. Um diese Behauptung aufzuste]len, mtisste man 

mehr tiber die kulturelle Struktur jenes alten Slawenvolkes wissen. Jedenfalls ist das vage 

Element darin auch reichlich vertreten gewesen. Icl1 habe an anderer Stelle darilber berichtet, 

dass auch heute noch im bulgarischen Bauern das Verwachsensein mit der Scholle nicht so 

fest ist wie bei uns19). Der byzantiniscl1e Einfl u~s konnte sicl1 in Bulgarien, spater auch in 

der Form versuchter griechischer Durchdringung, teilweise so kraftig verbreiten, weil er die 

starkste Kulturmacht auf seiner Seite hatte, die sp:Нer herrschende Religion. Wie das 

Westromerreich nach seinem Zerfa11 doch eine Anzahl katholischer Staaten lateinischen 

Kultureintlusses zurtickliess, so haben sich ahnliche Vorgange auch im Bereiche Ostroms 

abgespielt. Die He:rscher der alten bulgarisci1en Reicl1e wussten wohl, was sie taten, wenn 

sie immer wieder den Kampf mit Byzanz aufnahmen. Manche von ihnen l1atten schon das 
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Gefilhl, dass die Loslбsung vom Patriachat in Konstantionpel eine staatspolitische Notwen

digkeit sei20). Selbst an Verhandlungen, den Papst als Helfer gegen Konstantinopel zu 
benutzen, hat es nicht gefehlt. Bei aJI diesen Юimpfen war Byzanz im Besitz der besseren 
Operationsbasis, die zeitweilig Ьis in eine Linie Sakargeblrge-Burgas zurilckgezogen wurde, 

in Zeiten hбchster ·Not filr das бstliche Kaisertum sogar nicht weiter als Ьis an die Mauern 
Konstantinopels reichte, aber sich immer wieder in die reiche Maricaebene und Ьis an die 
Hange des Balkan vorschob. Nachdem schliesslich die Bulgaren endgilltig Byzanz unterlegen 
waren, aber die Sieger von den Tilrken йberwaltigt wurden, erreichten die besiegten Slawen 

fi.ir die Folgezeit auf Grund ihres Verwurzeltseins mit dеп Lande doch einen historischen Erfolg. 
Sie waren als Volk docl1 soweit konsoJidiert, dass sie sicl1 trotz der Tilrkenherrscl1aft und trotz der 

geistigen Bevormundung durch das Griechentum in djeZeit nationaler Freiheit hinilberretten konnten. 

Man jst gewohnt, die Bulgaren der Byzantinerzeit und der darin eingefchalteten alten 
Reiche als Einheit zu sehen. Diese Struktur verscbleЬt sich unter der Herrschaft der Tйr-ken. 

Gerade die Geblete, die fr-ilher dem Bulgarentum aus der Produktionskraft des Landes, aus den 
Verkehrsmбglichkeiten heraus Kraft verliehen hatten, wurden unter der Faust der Tйrken zu 
den starksten Angriffsstellen auf das bu1garische Volkstum. Jetzt begann die Aufteilung des 

Landes wirksam zu werden, soweit es Rйckzugsgeblete in Form von Geblrgshochflacl1en 
oder von kleiнen Beckenlandshaften aufweist. Es ist genugsam bekannt, welche wichtige Rolle 

fi.ir das Wiedererstarken des bulgarischen Volkstums die abgelegeneren Geblete des Balkans, 

der Sredna Gora und der Rhodopen gespielt haben. Ohne diese positiv wirkende Migration 
ware ein Erstarken des bu1ga1·ischen Einflusses gegen das Tйrkentum in den wichtigsten Stadten des 

Landes auch nicht mбglich gewesen. Abwanderung von den grossen Heerstrassen der reichen 
Ebenen, Erstarken in den Rilckzugsgebleten der Geblrge, Rйckwanderung und schon innere Ueber

windung des wirtschaftlich schwachen Tйrkentums: das ist das Wechselspiel zwischen den 
bulgarischen Landschaften hinsichtlich der Entwicklung des heute herrschenden Volkes. 

Der europaische Einfluss drang vor der Befreiung nur sparJich ein. Seine sichtbareп 
Zeicheп auf dem Geblete der Zivilisatioп waren um die Mitte des vorigen Jahrhuпderts посh 

recht gering. Auch der Eiseпbahnbau schritt пur langsam vorwarts. Die Bulgaren konnten 
damals uпter der Fremdherrschaft пicht viel mehr tun, als diesen Eiпfluss erduldeп, 

wie ja iiberhaupt die gaпze Eпtwicklung oft ein recht passives Verhalteп des Balkaпs gegen" 
ilber fremdeп Eiпfliissen zeigte. Die Aktioп Europas, auch пасh der Befreitшg, gegen dic 
Balkaпvбlker ist weniger gewaltsam als diejenige, die die Мепsсhеп der Ha!Ьinsel zur Byzaп

tiner- und Tilrkeпzeit erfalнen hаЬеп. Anstelle der Okkupation, die auch auf dem Geblet des 

Kulturlebeпs friiher immer wieder versucht wurde, tritt heute die weniger spiirbare, daher 

auch weniger Abweisuпg erfahrende Penetration des Okzideпts. Ja, es ist so, dass die 
Reaktion des buJgarischen Volkes auf das Eindringen europaischer Hochkultur durchaus 
positiv ist. Land und Tradition aber bestimmen die Greпzen, ап denen sich das Alte, im 
Lande Gewachseпe, und das Neue, jetzt freiwillig Aufgeпomme, gegeпeinander absetzen. 

Die Greпzen der Kultureinfliisse vom Okzident oder vom Orient her haben sich in 

uпd ilber Bulgarieп бfter verschoben. Mit der Teilung des rбmischen Reiches Ьеgапп Bul
garieп filr Europa verioren zu gehen. Erst nach fast 1600 Jahreп hatte es die Freiheit, 
dahin wieder zuriickzukehren, пuп aber mit maпchen wertvo11en Ziigeп in seinem Volks
tum, die der europaischen Nive1Jieruпg nicht zum Opfer fallen diirfen. Diese Gefahr ist 
solange zu banпen, wie das bulgarische Volk sich seiпer kulturellen Bestimmuпg auch auf 

wirtschaftlichem Geblete bewusst ЫеiЬt, na hdem ctas alte Bojarentum dank der Tiirkenherr
schaft uпd uralter Volksinstinkte abgesc hiittelt worden ist und freie Bauern immer mehr 

mit dem Boden verwachseп. Der Schrei allerdiпgs пасh weitgeheпder Iпdustrialisierung, dеп 

man oft genug in den bulgarischeп Stadten hбrt, wiirde auf einen Irrweg ausserhalb der 

geographiscl1en Oegebenheiten und Notwendigkeiten lockeп, 
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Anmerkungen 
1) Zur Verdeнtl:chung dieser Bcha11pt11ng konnen einige Angaben анs der bнlgarischen Geschichte 

dienen: Als Teil des Romerreiches kam das Land bei der Teilung an Ostrom. Es wнrde von den 
Germanen (Goten), Hнnnen und anderen Volkern wiihrend der sogenannten grossen Volkerwanderнng 
dнrchzogen, im 6. Jahrhнndert wie fast die ganze Balkanha1blnsel von Slawen besetzt. Uber diese 
setzten sich die Bнlgaren, ein Tнrkvolk анs der siidrнssischen Steppe, als Herren, wнrden aber assi• 
miliert. Bis 971 daнerte in zahlreichen Kampfen gegen das sch\iesslich siegende Byzanz das ost-, bls 
1014 das westbнlgarische Reich. Von 1186 an bls (teilweise) 1393 reicht eine zweite Periode bulga
rischer Selhstandigkeit, die dнrch die etwa einha\Ьtausendjahrige Tiirkenherrschaft abgelost wurde. 
Erst seit deren Ende sind die freien Bulgaren in ihrer Kulturentwicklung po\itisch weniger 
gehemmt. 

2) Der tiirkische Vorstoss traf gegen Ende des 14. Jahrhнnderts nicht mehr das zweite b11lga
rische Grossreich, sondern nur noch selbstandig gewordene Tei\e desse\ben ап, die Territorien Пirnovo, 
Vidin, Prllep, Velb11sd (Kiistendil) und die Kiistendespotie. N. Staneff, Geschichte der Bulgaren II. 
Bulgarische BiЬ\iothek IV, Leipzig 1917 S. 1. 

3) Noch bls in unser Jahrhнndert hinein war die Zadrнga a\s „Prinzip des kol\ektiven Lebens" 
besonders in Westmakedonien in voller Kraft. Am Ochridasee gab es z. В. Grossfamilien;von 50-100 
Mitgliedern. V. Sis: Mazedonien. Ziirich 1918. S. 46 f ... 

4) J. Cvijic: La Peninsule Balkaniqнe. Geographie Hнmaine. Paris 1918. S. 114 ff. 

5) J. Ancel: La Macedoine. Son Evolution Contemporaine. Paris 1930. S. 56 ff. S. 84 ff. 

6) V. Sis а. а. О. S. 57 ff. (auf Grнnd von Untersuchungen В. Conevs). 

7) Dass der verlorene Krieg (besiegelt durch den Vertrag von Neuilly) wirtschaftlich schwere 
Wunden geschlagen hat, braucht nicht besonders betont zu werden. Dagegen diirfte nicht al\gemein bekannt 
sein, dass das bнlgarische Volk starke Nt:ig11ng zum Pessimismнs zeigt, der den Wiederaufstieg 
hemmen konnte. Insofern machen die Bulgaren dнrchaus nicht den Eindrнck eines jungen Volkes 
trotz der Lebenskraft, die sie sonst entfalten. 

8) J. Cvijic а. а. О. S. 109 ff. 

9) Der erste grosse Ansturm ging von Byzanz aus. Dic Trager dicser Kнltur waren vorwiegend 
Griechen und Aromunen. Der Einfluss in der Architektнr (Кirchen 1, Verwaltнng, Religion, Gesetz _ 
gebнng, Literatur und im materiellen Leben war betriichtlich. Wenn aber Cvijic (а. а. О. S. 102) 
glauЫ, der bulgarische Staat sei diesem byzantinischen Ba\kanismus ganz нnterworfen gewesen, so hat er 
das Elgene in der bulgarischen Tradition auch ausserhalb patriachalischer Riickzнgsgeblete nicht 
gesehen. Eine Darstel\ung aber, die das vortiirkische B11lgarentum bew11sst Yernachliissigt, entbe\1rt 
der Objektivitiit, was sich hochstens mit der Erschcinнngszt:it der „Peninsu\e Balkaniqнe" entschнl• 
digen \asst. 

10
) Es handelt sich hier zunachst пнr um diese Mog\ichkeit, nicht um die gegenwiirtige Not

wendigkeit eincr solchcn Verblndнng. Noch ist die Verkehrsspannнng Belgrad - Sa\oniki nicht so gross, 
dass man die hohen Baнkosten, 280 Millionch RM, aнfzubringen streЬte. Vorliiufig geniigt die ein
gleisige Eisenbahn, dl"r die geplante Kanallinie im grossen ganzcn etwa gleich\auft, den Verkehrssan
forderungen noch durchaus. Lazarovich-Hrebe\ianovich: The Danнbe Aegean Waterway Project. New 
York 1932; besonders S. 34 ff. und S. 40 ff. 

Н) So ist sicher das Batasko Pole in den westlichcn Rhodopen mit in die Siimpfe gemass 
Statistik einbegriffen worden, obwohl dieser Landschaftscharakter bestritten wird, m. Е. mit Recht. 
1. Batak\iew: Cepino, Sofia 1930. Godisnik па Sofiiskija Universitet. Istor .-filol. Fakult. XXVI, I. 

12
) Die Haнptrodungszeit im Balkanvorland scheint im 11-13. Jahrhнndert zu \iegen. I. Pohl: 

Beitrage zur Landes- нпd Vo\kskunde des Jantragebletes in Bu\garien. 1932. S. 58. 
13

) S. dazu das letztt: a11sfiihrliche Liter t11rverzeichnis bei Н. Wilhelmy: Die Obcrflachenformen 
des Iskergebletes. Wissensch. Veroff. d. Mus. f. Landerkunde in Leipzig N. F. I., 1932. 

14
) Ансh nicht dic Tatsache, dass eine Stadt wic Tiirnovo an der Jantra altcr Strasscnkreн

zungspunkt ist. Die bequemere Naturstrasse von Norden \1er fuhrt iiber Hochf\achen. Genau so ist es 
bei den iiltesten Wegen von Norden her in die Rhodopen. 

15) J. Ivanoff: Les Bulgares devant \е Congres de \а Paix. Bern 1919. S. 158. 
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16) А. lschirkoff: Bulgarien, Land und Leute. Bulg. ВiЫ. 1, Leipzig 1916. S. 105. 

17) Nach meinen Beobachtungen ttnd Erkundfgungen scheint bulgarisches, nicht nur aromuni
sches Hirtentum friiher viel mehr verbreitet gewesen zu sein als heute. 

18) Der neue \)a!kanische Charakter der bulgarischen Sprache kann mangels raumlicher 
Beriihrung (zur Zeit der ersten Erwahnung der Albanesen im 11. Jahrhundert) nicht aus dem vom 
Thrakischen herriihrenden Albanischen stammen, sondern vom Rumanischen, und zwar .aus einer Zeit, 
als die beiden Volker eine politische und volkische Einheit Ьildeten , als sie neben und untereinander 
wohnten und sich leicht miteinander vermischen konnten ... Und das war der Fall kurz vor der Zeit 
des zweiten Zarrntums, a\s man auch in der Geschichte von dem wlacho-bulgarischen Reiche sprach". 
G. Weigand: Ethnographie von Makedonien. Leipzig 1924. S. 59. 

19) А. Burchard: Die Thrakische Niederung und ihre anthropogeographische Stellung zwischen 
Orient und Okzident. Geogr. Anzeiger. 1930, 8. S. 245. 

20) So schon zur Zeit des ersten christlichen Zaren Boris !. (8.53 - 888). N. S!atarski: 
Geschichte der Bulgaren !, Bulg. ВiЫ. V. Leipzig 1918. S. 39 ff. 

'. ' . 



Ein Beitrag zur Klimatographie Bulgariens 
vоп Prof. Dr. Arthur Oavazzi, Zagreb. 

Nach eiпem scl1wachereп oder starkeI"en Koпdeпsatioпsprozesse des Wasserdaшpfes 

in der Atmosphare falleп auf dеп Erdbodeп kleiпere oder grбssere Niederschlagsmeпgeп. Bul
garieп ist iп dieser Beziehuпg еiп Laпd, wo iп dеп пiedrigeп uпd mittlereп absoluteп Hбheп 

lagen die jahrliche Summe der Hydrometeoren fast пirgeпds ¼ m iibersteigt. Dement
sprechend sind die in 24 Stunden gefalleпeп Niejerschlage ziemlich gering uпd dadurch die 
Zalll der Tage mit grбssereп Niederschlagsmengen sehr klei11. 

Um diese Verblilt11isse klarzulegeп, habe ich die 11бtige11 Date11 der Abha11dlu11g vоп 
G. Staj11ov „ Valezitja v Carstvo Blgarija" (Sofija, 1924) e11t11omm , 11. Dort ist u. а. auch d i е 
j а h r 1 i с h е Z а h 1 d е r Та g е m i t 2 5 m m. u 11 d d а r ii Ь е r filr die zeh11jahrige Periode 
1901 - 1909 a11gegebe11. Auf Gru11d dieser A11gabe11 e11tsta11d die beigelegte Skizze. Ver
gleicht mз11 di ~se mit der Rege11karte vo11 Staj11ov, so sieht ma11 sehr leicht ei11, dass die 
erwah11te Zahl bei starkere11 Niederschlagsmeпge11 grбsser wird. Es ist aber beka1111t, dass 
diese Me11ge mit der abs. Нбhе - Ьis zLt ei11er gewisse11 Gre11ze - wachst u11d dadurch. 
auch die Zahl deI" Tage mit ausgieblgere11 Niederschlageп. I11folgedesse11 ist die Zahl der 
Tage mit grбssere11 Rege11- bezw. Sch11eeme11ge11 auf die hбhere11 absoluten Lage11 
beschra11kt. Uпd i11 der Tat sieht ma11 bei Betrachtu11g der 5 Tage-Li11ie, dass sie die 
bulgarische11 Geblrgs-Systeme umschli11gt: das Rodope-System, die Rila, die Vitosa u11d das 
Balka11-System. Bei diesem ist aber die Linie i11 dem Dreieck Teteve11 - Orcha11ie - Lukovit 
unterbroche11. Diese U11terbreclш11g ist ап das 11iedrige Gela11de um de11 DurchbrL1cl1 des 
Isker u11d sei11er Zufliisse gebu11de11. Im westliche11 Teile steigt i11 Petroha11 (1400 m. abs. Н.; 
1150 mm. jahrl. Niederschlagsme11ge) die erwahпte Tageszahl im Jahre auf 8·5; im бstli 

che11 Teile betragt sie dagege11 11ur 6·7 (Gabrovo ). *) 
Nebe11 der abs. Нбhе spielt eine grosse Rolle iп dieser Beziehuпg allch die Lage 

der Station ап der Luv- oder Leeseite des Geblrges. Vratza in ei11er abs. Нбhе vo11 11ur 
224 m. hat ei11e mittlere Jahreszahl vo11 5,9 Tage, es liegt eben an der Luvseite. 

Der Einfluss solcher g r о s s е 11 Niederschlagsme11gen allf das Gestein richtet sich 
Zllnachst nach der Form der Niederschlage selbst. Die periodische (wiпterliche) Schneedecke 
wirkt - bei ihrer la11gsame11 Schmelzuпg beso11ders im Sommer - auf das Gestein im chemi
sche11 Siп11e. Der Regeп aber, der i11 grбssere11 Menge11 auf die Нбl1е11 fa ll t, reisst samtliche 
Produkte der Verwitteru11g mit und fliesst - de r Schwerkraft folge11d - 11ach tiefere11 Lage11; 
hier e11dlich werdeп die erwahпten Produkte nach u11d 11ach abgelagert. Die hбheren Regio11en 
de r Erdoberflache weideп durch diese Prozesse niedriger, die пiedrigen Regio11e11 dagege11 hбher. 

Приносъ къмъ климата на България 

Изследва се разпредtлението на годишното число на днитt съ 25 м. м. и повече 

валежъ въ България, възъ основа даннитt отъ Генчо Стайновъ (,, Валежитt въ царство 
България"). Отъ сравнението въ картата на валежитt се вижда, че споменатото число се 

увеличава при по-силни валежи. Линията, конто показва, че въ една година има най-малко 

5 дни съ валежъ повеL1е отъ 25 м. м., обхваща планинскитt системи на България. Значи, 

само въ по-голtмитt абсолютни височини валежитt еж изобилни. 

Проф. Д-ръ А . Гаваци, Заrребъ 

*J Das Pirin-Geblrge l1at keinc diesbcz. Stationen mit \iingeren Beobachtungsreihen, es ЫеiЫ 
darum von der Bctrachtung ausgeschlosscn. 
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Nasse und Diirre in Sofia 
von Prof. Dr. С. Kassner, Berlin. 

Selten findet man eine Кlimatafel eines Ortes oder eines Landes, in der neben 
der Zahl der Niederschlagstage auch die Zahl der Trockentage angegeben ist. Und doch 
weiss jeder Landmann und jeder Bauingenieur, der mit Wasserleitung und Kanalisation zu 
tun hat, dass die Zeiten, in denen kein Regen fallt, filr Mensch und Pflanze ebenso wichtig 
sind wie die Tage mit Regen. Diese Unterlassung haben mein Freund А. Jschirkoff und ich 
ebenfalls begangen, als wir in der Meteorologischen Zeitschrift 1903 - also gerade vor 
30 Jahren - eine Кlimatafel von Sofia veroffentlichten. lch habe jetzt eine grossere Arbeit 
iiber die Niederschlage von Sofia beendet, in welcher den Trockenzeiten vollig gleiche 
Aufmerksamkeit mit den Nasszeiten gewidmet wird. Aus dieser Arbeit gebe ich hier das 
Kapitel, dass sich mit den extremen Verhaltnissen - lang andauernde Nasse und Trockenheit 
(Dilrre) - beschaftigt, und zwar werden dabei nur Perioden betrachtet, die mehr als 1 О Tage 
lang sind. Benutzt wurden die Tagesmessungen der Jahre 1901- 30. 

Schon die folgende Uebersicht : 

TABELLE 
Absolute Nass- und Trockenzeiten. 

Monate 
Lange absolute Nasszeiten 

(Tage) Lange absolute Trockenzeiten (Tage) 

11- 15 1 16-20 1 21-25 11-15 1 16-20 1 21- 25 1 26- 30 tiber 30 

Januar . . . . . . 2 1 - 1 1 1 - -
Februar . . . . . 1 1 - 2 - - - -
Marz .. .... 1 1 - 3 - - - -
April . . .... 1 - - 2 - - - -
Ма! . .. .. .• 8 3 - 1 - - - -

Juni .... . . . 1 - - - 1 - - -
Juli . . . . . . . 1 - - 7 1 - - -
August .. . .. - - - 8 2 - 1 1 (46) 

September •. .. - - - 2 3 1 - -
Oktober . • . .. - - - 5 3 1 - -
November ... . - 1 - 3 - - - -
Dezember . . .. 3 - - 1 1 1 - -

St1mme .. 18 7 - 35 12 4 1 1 (46) 

lehrt, dass in Sofia die absoluten Trockenzeiten sehr viel haufiger und viel langer als die 
absoluten Nasszeiten -sind, denn den 25 Nasszeiten mit mehr als 1 О Tagen Dauer stehen 
nicht weniger als 53, also reichlich doppelt soviel derartige Trockenzeiten gegenilber. Da ist 
es verstandlich, dass offenbar an dem blsherigen Versagen der Wasserleitung in Sofia nicht 
nur der, gegenilber dem raschen Anwachsen der Einwohnerzahl, zu langsame Ausbau der 
Leitung schuld ist, sondern dass auch die NatLir ihren Anteil daran hat. 

Юбил. сбори . nроф. А. Ишнрковъ. 3 
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Auffallend ist die grosse Zahl der Nasszeiten im Mai gegeniiber der geringen Anzahl 

in den Monaten vorher und nachher. Danach kann man nicht von dem „ Wonnemonat" Mai 
sprechen, der allerdings auch bei uns nicht allzuoft seinem poetischen Namen entspricht. Die 

Vormonate Marz und April haben sogar etwas mehr Trockenzeiten als Nasszeiten, und gerade 

das ist filr die Landwirtschaft wenig et wiinscht, weil die Saaten Regen zum Aufgehen brauchen. 
• Im Juli beginnen dann die Trockenzeiten. Allein schon iп dеп zwei Monaten Juli und August giЬt 

es fast ebenso viel lange Trockenzeiten (2()) wie im ganzen Jahre iiberhaupt lange Nasszeiten (25 ). 
Die Nasszeiten mit mehr als 10 Tagen Dauer begannen (die Dauer in Tagen ist 

in Кlammern angegeben) im: 

Januar 
Februar 
Marz 
Apri! 

TABELLE 2 
Nasszeiten. 

am 5. (14), 18. (17) und 22. (l 1). 
,, 12. (16) und 19. (12). 

9. (12) und 19. (16). 
,, 29. (12). 

Mai 3. (11), 5. (11), 10. (14), 19. (11 u. 11), 21. (12 u. 18), 25. 
(12), 28. (13 u. 16) und 29. (16). 

Juni 
Juli 
November 
Dezember 

,, 20. (13). 
,, 6. (15). 

2. (19). 
7. (15), 8. (12) und 20. (12). 

V on Ende April bls Епdе Mai sind also Nasszeiten von 11 und mehr Tagen jederzeit zu 
erwarten. Dieser feuchten Zeit gehen nicht weniger als 40 Tage, also fast 6 Wochen, voran, 
in denen es in den hier betracti.teten 30 Jahren niemals iiber 10 Tage lang geregnet hat. 

Und па с h dem Мопзt Mai ist das sogar bls Mitte November, also in 4½ Monaten, nur 
zweimal vorgekommen. 

Die langste Nasszeit trat im Jahre 1912 еiп und reichte vom 2. bls 20. November. 
In diesen Tagen hat es also taglich geгegnet. Wenn man aber die kleine Unterbrechung am 

21. nicht beachtet, so kann man auch noch dеп regenreichen 22. und 23. November hinzu

nehmen und erhalt so 21 Regentage, von denen die ersten 19 Tage 93.4 mm und die beiden 
letzten Tage noch 36.3 mm, zusammen also 129.7 тт, brachten. 

Wenn man in gleicher Weise auch die andern Jangen Nasszeiten mit nassen Vor- oder 

Nachtagen verblndet, jedoch nur insoweit, als sich dabei iiber 20 Tage ergeben und die 
Liicken je nur einen Trockentag umfassen, so erhalt шап folgende Tabe!Je: 

TABELLE 3 
Lange N а s s z е i t е п. 

Z е i t D а u е r Niederschlagshohe 
Summe an 1 Tage im М.ittel 

4. Januar - 11. Februar 1922 39 Tagc 52.8 mm 1.4 mm 
4. - 27. Februar 1901 24 48·7 2·0 
4. Fcbruar - 1. Marz 1924 26 54-7 2·1 

27. Februar - 4. April 1912 37 76·6 2·1 
28. Miirz - 6. Mai 1915 40 111 ·9 2·8 
11. April - 9. Ма! 1912 29 59·2 2·0 
18. April - 11. Mai 1919 24 161·4 6·7 
27. April - 24. Mai 1930 28 86·2 3·1 

1. - 31. Mai 1907 31 34·4 1'1 
3. Mai - 1. Juni 1906 30 146-1 4·9 
7. - 28. Mai 1902 22 73-4 3·3 

10. Mai - 13. Juni 1905 35 140·9 4·0 
18. Ма! - 16. Juni 1911 30 75·0 2·5 
19. Mai - 15. Juni 1919 28 119·3 4·3 
25. Juni - 20. Juli 1925 30 105·6 3·5 
21. September - 15. Oktober 1914 25 99·3 4·0 
10. - 31. Oktober 1919 22 ~6·9 4.4 
14. Dez. 1929 - 4. Jan. 1930 1929 22 89·2 4·1 
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Hierbei zeit sich kein Zusammenhang mit der Ergieblgkeit, wie die folgende Ordnung 

nach der Dauer zeigt: 

Dauer ..• 40 39 35 31 30 29 28 26 25 24 22 
,-"---. -

Tagesmenge 2·1 1·4 4·0 1·1 2·5 3·5 4·9 2·0 3·1 4·3 2·1 4·0 2·0 3·3 4·1 4·4 

Ebenso ilberrascht die verhaltnissmassig geringe mittlere Tagesmenge. Bei kurzen 

Nasszeiten ist sie vie\ hoher. Wenn man sie ohne Rilcksicht auf die Dauer, sondern nur nach 

grosser Hohe der Niederschlages, namlich mit mindestens 11 mm im Tr1gesdurchschnitt, 

auswahlt, so erhalt man : 
TABELLE 4 

Kurze Nasszeiten mit starkem Regen. 

z с i t Daucr Niedersclilagsl1ohc z с i t Daucr N iederscl1lagsh611c 
Sшпmе an 1 tage Sшnше an I Tage 

9. - 10. Marz 1909 2 T11ge 32·4 mm 16·2 mm 28.-29 Juli 1910 2 Tage 56·0 mm 28·0mm 
28.-30. Marz 1919 3 . 47·8 . 15·~ • 1.-2. AL1gL1st 1914 2 

" 
38·9 . 19·4 „ 

24.-25. April 1919 2 . 43·8 
" 

21 ·9 • 6.-7. August 1922 2 . 57·4 . 28·7 • 
7.-8. Mai 1913 2 . ; 4-0 . 17·0 • 18.--19. August 1907 2 . 35·4 . 17-7 

16.-20. Mai 1916 5 . 96-7 . 19·3 • 22.-28. August 1929 7 . 110·7 . 15·8 • 
25.-27. Mai 1905 3 . 47·9 . 16·0 • 29.-30. August 1924 2 . 62·3 . 31 ·2 • 
4.-8. Juni 1906 5 

" 
75·4 . 15·1 . 29.Aug.-l.Sept. 1927 4 64-4 . 16-1 

" 
20.-21 Juni 1923 2 . 38·1 . 19·0 • 2.-3. Sept. 1916 2 38·9 . 19·4 
20.-22. Juni 1922 3 77·3 . 25·8 8.-10. Sept. 1922 3 . 54-7 . 18-2 
25.-26. Juni 1910 2 . 33·6 . 16·8 • 21.-24. Sept. 1916 4 . 95·8 . 24·0 • 
29. Juni-4. Juli 1926 6 . 107-7 . 17·9 • 22.-28. Sept. 1912 7 . 129·1 . 18·4 
5.-11. Juli 1923 7 . 105·61). 15·1 . 24.- 28. Sept. 1911 5 . 80·6 16 1 

12.-13. Juli 1926 2 . 63·6 . 31·8 • 27.--28. 0kt. 1905 2 . 55·0 .. 27·5 • 
16.-18. Juli 1919 3 . 46·2 . 15·4 • 

1 

22.-23. Nov. 1912 2 . 36·3 . 18·2 
17. -19. Dez. 1929 3 50·3 16·8 • 

1) davon: 5.-8. Jttli 1923 in 4 Tagen 105· 1 mm ; in 1 
. . 

Tage 26,3 mm. . 
Hier sind die mittleren Tagesmengen mindestens viermal, vereinze1t bls zu achtmal 

grosser als bei den sehr lang andauernden Nasszeiten. [n vielen Fallen handelt es sich 

naшlich um starke Gewitterg(isse, welche die Gesamtmenge sehr erhohen. Es bestatigt sich 

auch hier die alte Erfahrung, dass sehr starker Regen nie 1ange anhal.t - weпigstens пicht 

i11 den а ussertropischen Zonen. 
Wenn man noch etwas weitherziger Lucken bls zu 2 Tagen zulasst, so kommen 

zu Tabelle 3 noch folgende Fa\le hinzu: 

ТА В Е L L Е 3а 

lange Nasszeiten mit kleinen Liicken. 
Niederschlags-

1 

Niederschlags 
Z е i t D,шer hohe Z е i t Dauer hohe 

Sttmme an I Tage Summe ап I Tage 

22. Jan.-1. Marz 1924 39 Tage 62·9 mm 1 ·6 mm 6.-29. Juni 1924 24 Tage 101·8 mm 4·2 mm 
1. Febr.-20. Apri\ 1907 78 . 113·8 .. 1 ·5 • 16. Juni-23. Juli 1926 39 . 268·1 . 6·9 

27. Febr.-9 Mai 1612 71 . 135·8 . 1 ·6 • 21. Juni-20. Juli 1901 30 . 253·4 " 8"4 

7. Marz-6. April 1909 36 . 110·4 • 3·1 • 5.-27. August 1915 23 . 53·2 • 2·3 
ll.Marz-13.April 1924 41 . 71"7 . 1·7 • 15. Aug. -9. Sept. 1S20 26 . 143·9 „ 5·5 • 
7. April-11. Mai 1919 35 . 190·0 . 5·4 • 5. Okt.-1. Nov. 1915 28 . 123·3 . 4-4 

10. Mai-24. Juni 1905 45 . 170·5 3·8 • 23. Nov.-18. Dez. 1925 26 . 105·3 . 4·0 • 
28. Mai-21. Juni 1910 25 

' 
920 . 3·7 • 2. Dez. 1927 -

29. Mai-21. Juni 1907 24 114·3 4·8 4.Jan.1928 1927 34 . 60·3 . 1 ·8 

Da hicr eine Reihe von Tagen ohne Niederschlag bei der Dauer eingerechnet sind, so ergiЬt 
sich eine kleine mittlere Tagesmenge - ebenso wie in Tabelle 3. 

Bemerkenswert ist aber in dieser Tabelle, das~ die Dauer in zwei Fa\len-belde im Fruhling(!)
Ьis allf iibcr 70 Tage anwachsen kann. 
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Wenden wir uns nun zu den Trockenzeiten, so Ьieten sie, wie erwahnt, eine weit 

grossere AnzahJ als die Nasszeiten dar, und deshalb sind die Schli.isse daraus besser begri.indet 

aJs aus den kaum l1alb so haufigen Nasszeiten. 
Betrachten wir zunachst diejenigen Trockenzeiten, in denen an i.iber 1 О Tagen gar 

kein Regen gefaJlen ist - das sind also Zeiten, die .Di.irren" genannt werden (siehe 
TabeJle 1) - so sehen wir, dass sie am haufigsten in den Sommer-und Herbstmonaten (Juli 

bls November) auftreten, namentlich aber im JuJi und August. 
Wahrend die langste Nasszeit nur 19 Tage erreichte, gab es dagegen nicht weniger 

als 9 Di.irren mit mindestens 20 Tagen, darunter eine vom 22. August 1908 аЬ mit 27 Tagen 
Dauer und eine am 21. August 1923 beginnende, die erst nach 46 Tagen endete ! Sehr 
bemerkenswert ist aber noch die Feststellung, das fi.ir Sofia die allgemeine Meinung: die 
Di.irren seien eine Charakteristik des heissen Sommers, nicht zutrifft, denn die beiden Hoch

wintermonate Dezember und Januar haben noch je ·3 Di.irren von i.iber 10 Tagen Dauer, ja 

sogar noch je eine von i.iber 20 Tagen, namlich von 26 .Januar Ьis 16. Februar 1914 (22 Tage) 
und vom 13. Dezember 1922 Ьis zum 2. Jaпuar 1923 (21 Tage). 

Di.irren mit i.iber 15 Tage Dauer gab es in Sofia in den betrachteten 30 Jahren an 

fo1genden Daten : 

1. 14. 
2. 26. Januar 
3. 30. Juni 
4. 28. Ju\i 
5. 5. 
6. 21. August 
7. 22. August 
8. 2;J. August 
9. 5. 

Z е i t 

- 31. Januar 
- 16. FeЬruar 
- 19. Juli 
- 16. August 
- 21. August 

TABELI Е 5 
Diirren (iiber 15 Tage lang). 

Z е i t 

1925 = 18 Tage 10. 13. Sept. - 29. Sept. 
1914 = 22 11. 17. Sept. - 2. OktoЬer 
1928 = 20 . 12. 22. Sept. - 8. OktoЬer 
1905 = 20 

" 
13. 11. 0kt. - 28. OktoЬer 

1912 = 17 14. 19. 0kt. 8. NovemЬer 
- 5. OktoЬer 1923 = 46 15. 19. 0kt. - 5. NovemЬer 
- 17. Sept. 1908 = 27 . 16. 31. 0kt. -- 15. NovemЬer 
- 17. Sept. 1903 = 20 17. 12. - 28. DezemЬer 
- 29. Sept. 1918 = 25 

" 
18. 13. Dez. - 2. Januar 

1907 = 17 Tage 
1920 = 16 
1901 = 17 
1921 = 18 
1913 = 21 
1923 = 18 
1911 = 16 

" 
1924 = 17 
1923 = 21 

" 
Schon auf den ersten Blick faПt es анf, dass sich verschiedene Di.irrezeiten tei1weise 

in den Daten (nicht Jahren) decken: so bei Di.irre 4 und 5 die Tage vom 5.-16. August 
(12 Tage), bei Nr. 6 und 7 die Tage vom 22. August - 17. September (27 Tage !), bei Nr. 7 
und 8 die Tage vom 29. August Ьis 17. September (20 Tage) usw.; besonders auffallig ist 
es bei den Di.irren 14 und 15, die am gleichen Datum beginnen und nahezu gleiche Dauer 
(21 und 18 Tage) haben. Erscheinen hierdurch gewisse Zeiten als fi.ir langere Di.irren wahr

schein1ich gekennzeichnet, so darf man doch nicht diesen Schluss fi.ir alle Jahre ziehen, denn 

z. В. in den 27 gemeinsamen Tagen der Di.irren 6 und 7 stehen nicht weniger als 29 iп 

diesen Daten beginnende Jange Nasszeiten den 36 Trockenzeiten gegeпi.iber. 

Betrachtet man aber solche ki.irzere Zeitraume, in denen Ь е s о n d е r s о f t langere 
Trockenzeiten beginnen, so findet man nur 4 solcher Zeitraume, nam1ich erstens vom 

21.- 29. Juli mit 6 Di.irren von 13, 13, 14, 12, 20 und 15 Tagen; zweitens vom 13.- 24-
August mit 8 Di.irren von 11, 14, 13, 13, 15, 46, 27 und 12 Tagen; drittens vom 11.- 19. 
Oktober mit 6 Di.irren von 18, 13, 14, 11, 18 und 21 Tagen; viertens vom 29. November 
·ыs zum 3. Dezember mit 5 Di.irren von 15, 16, 13, 15 und 15 Таgеп. Dabei siпd zwei 
Tage ausgezeichnet, an denen nicht weniger als je drei langere Di.irrezeiten beginnen, 
namlich der 18. August und der 19. Oktober. Jedoch sind sie insofern Gegensatze, als zwar 

die Zeit vom 18. August Ьis zum Monatsende auch im Durchschnitt aller 30 Jahre trockner 
ist als die Zeit vorher und nachher, wogegen die gleichdatige Zeit innerhalb der drei Di.irren 
(nam1ich vom 19.- 29. Oktober) eher zuviel nasse Tage hat, woraus hervorgeht, dass dle 
i.i\)rigen 27 Jahre dann mehr Regen a1s trockene Zeit hatten. 
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Danach kann man also am sichersten in der zweiten Halfte des August mit Di.irre 

rechnen, also in einer Zeit, in ~r die Felder laпgst abgeerntet sind. Fi.ir Menschen, Tiere 
und Pflanzen sind aber nicht nur die Zeiten о h n е j е d е n Regen, die Di.irren, schadJich, 
sondern ebenso die Zeiten, in denen nur ganz geringe Regenmengen fallen, die kaum die 

0berflache des Erdbodens befeuchten und nicht Ьis zu den Wurzeln der PЩnzen dringen. 
Deswegen muss man neben den Di.irren auch die Trockenzeiten im allgemeinen Sinne 
betrachten, also auch Tage mitzahlen, an denen es nach mehreren ganz trocknen Tagen 
hбchstens einige Millimeter (oder Liter je Quadratmeter) geregnet hat. So wurde die nach
steheП(fe Tabelle der Trockenzeiten е, halten: 

Z е i t 

1.-26 Januar 
26. Jan.-26 Februar 
24. Juni-27. Sept. 
5.-25. Juni 

27. Juni- 14. August 
7. Juli-6. August 

28. Juli-20. Sept. 
30. Juli-17. Sept. 

1. Aug.-30. Nov. 
5. Aug.-2. Sept. 

10. Aug.-9. Sept. 

1902 
1914 
1928 
1908 
1920 
190] 
1905 
1903 

TABELLE 6 
Trockenzeiten (mit kurzen Pausen). 

(nach Daten geordnet) 

Regen-
Dauer hol1e 

1 

Z е i t 

26 Tage 1·8 mm 12. Aug.-24. Sept. 
32 . О·О . 18. Aug.-22. Sept. 

1926 
1930 

96 . 16·3 . 
' 

2. Sept.-2. Oktober 1918 
21 . 00 . 26. Sept.-15. Nov. 1913 
49 . 11 ·2 . 1.-28. Oktober 1921 
31 . 3·7 . 4.-25. Oktober 1907 
55 . 5·5 . i 8. Okt.-22. Nov. 1925 
50 . 4·1 . 19. Okt.-25. Nov. 1911 

1923 122 . 32 О . 22. Nov. 1924-Jl. Jan. 1925 
1912 29 . 9·9 . 2. Dez. 1915-9. Febr. 1916 
1917 31 1 ·5 . 10. Dez. 1922-14. Jan. 1923 

Es begannen hiervon im: 

Daucr 

43 Tage 
36 . 
31 

" 
51 
28 . 
22 . 
36 . 
38 . 
71 . 
70 . 
36 . 

Januar Juni Juli August 
2 3 3 5 

Septcmbcr 
2 

Oktober 
4 

Novembcr 
1 

Dezember 
2 

Regen-
hohe 

3·5 mm 
7-2 
O·l . 

10·4 . 
1-1 
О·О 

9·1 
3·8 

12·0 
18·8 
4-7 

Dass erst im August die meisten Trockenzeiten beginnen, befremdet etwas, da man das 

wohl vom Juli schon erwartet hiitte; noch uberraschender erscheint mir aber - und fi.ir die 
Landwirtschaft bedeutungsvoll -, dass der Oktober gleich hinter dem August kommt, denn 

in Bulgarien hбrt man immer, dass der regnerische Herbst beginnt, wenn es um die Mitte 

September regnet. Dann leeren sich auch alle Sommerfrischen, obwohl die Zahl der Trocken

tage noch Ьis in den November hinein recht gross ist. 

21-30 
6 

Von diesen 23 langsten Trockenzeiten dauerten: 

31-40 41-50 51-60 61-70 
8 4 2 1 

71 - 80 
1 

i.iber 80 Tage 

2 
oder in Monate umgerechnet, 
erleichtert wird : 

wodurch die Vorstellung von der Lange der trocknen Zeiten 

Ьis zu 1 Monat 

6 

2 Monaten 

14 
3 Monaten 

2 

4 Monaten 

2 

Die langste Trockenzeit (122 Tage) h_ielt nicht weniger als volle 4 Monate an und 

hatte nicht mehr als 32,0 mm Regen in dieser langen Zeit aufzuweisen; davon fielen an je 
einem Tage 12.8 und 9.2 mm und der Rest von 10.0 mm an 9 Tagen, wovon keiner 3.0 mm 

erreichte. Selbst die grбsseren Mengen von 12.8 und 9.2 mm konnten dem ausgedorrten 
Lande nicht soviel Wasser bringen, um durch den stefnhart vertrockneten Boden Ьis zu den 
Wurzeln zu dringen. Nur wo er bei dem Zusammentrocknen Risse bekam, konnte etwas 

Wasser in den Untergrund gelangen. 
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Ueber die zweiШingste Trockenzeit von 96 Tagen im Sommer 1928 kann ich aus 
eigner Beobachtung (ich war vom 23. Juli bls 5. Oktober in Bulgarien) berichten. Als ich 
dort ankam, hatte schon 2 Monate lang Trockenheit geherrscht, und a1\es Jechzte nach 
Regen; woh\ kamen аЬ und zu W olken und selbst Gewitter mit heftigen Blitzen, welche bls 
zu 4 Sekunden lang die Gegend nachts erhellten, aber sie zogen langs der Geblrge und 
liessen die Ebene von Sofia weiter dursten. Der Lossboden verlor seine ganze Feuchtigkeit, 
wodurch er so zusammenschrumpfte, dass er tiberall zerriss ; nur Fl;ichen von ¼ - 1 qm 
gab es noch und dazwischeп Risse von 1-5 cm Breite. Wie gross die Diirre war, Jehrt 
посh besser die Angabe, dass die Risse meist 60- 70 cm tief waren, dass aber auch wieder
holt Tiefen bls zu 1 m und selbst 1 ¼ m vоп mir festgestellt wurden ! АПе Strassen und 
Chausseen waren vоп Wageп und Vieh entsetzlich staublg, und als wir mit dem Auto in eine 
Herde von etwa 200 Biiffeln, Rinderп und Schafen gerieten, mussten wir eine Vierte]stunde 
lang inmitten der ganz langsam dahinschreitenden Tiere in der Нirchterlichen Luft von Staub 
und Ausdiinstung aushalten; selbst Tiicher vor Mund und Nase schiitzten kaum, und die 
Augen brannten von dem Staub. In dieser Zeit vоп iiber 3 Monaten fielen im ganzen 16.3 mm, 
wovoп als grosste Regenmenge nur einmal 4.8 mm gemessen wurden, dann 3.5 und 3.3 mm; 
der Rest von 4.7 mm verteilte sich auf 15 Niederschlagstage, von deпen 7 nur unmessbare 
Mengen (О. О) brachten und die iibrigen 8 durchschnittlich 0.5 mm. Selbst eine Menge wie 
die grosste von 4.8 mm dringt nur 1- 2 cm. tief in den ausgedorrten Boden, konnte also 
die Wurzeln von Nutzpflanzen und Baumen garnicht erreichen und verdunstete innerhalb 

einer Stunde auf den heissen Erdscho11en. 
Sehr merkwiirdig ist, dass ( die drittlangsten) Trockenzeiten von nicht weniger als 

70 und 71 Tagen Dauer ganz in den Winter fallen ! Denn \Venn auch die Luftfeuchtigkeit 
dann nicht gross ist, so liegt doc\1 die Lufttemperatur dem Taupunkt viel naher als im 
Sommer und ermoglicht daher verhaltпismassig leicht Kondensatioп und damit Niederschlag. 
FreiJich darf man nicht vergessen, dass Sofia iп einem Hochtale liegt und in den Wintermo
пateп mit kaum 14°/ 0 der Jahresmenge zu den trockensten Gegenden Bulgariens gehбrt. 

Wenn in dieser Untersuchung auf die Trockenzeiten naher eingegangen wurde als 
auf die Nasszeiten, so rechtfertigt das nicht nur die weitaus grossere Zah\ und langere Dauer 
der Trockenzeiten, sowie die Tatsache, dass iп Кlimaschilderungen oft die Nasszeiten allein 
behandelt wurden, sondern auch die Erfahrung, dass mehrwochige Trockenzeiten meist 
schadlicher sind als gleichlange Nasszeiten, wofern diese nicht ungewohnlich starke Regen 
bringen. Nach Nasszeiten konnen sich z. В. viele Pflaпzen wieder erholen, viel schwerer 
aber und ofters iiberhaupt nicht nach Trockenzeiten, weil unsere Nutzpflanzen nicht xerophil 

sind, d. h. keine Schutzvorrichtungen gegen Diirre haben. 
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Сухи и валежни периоди въ София 

Въ настоящата работа еж изследвани по-дългитt отъ 10 дни периоди на засуша
ване и такива на валежъ въ София презъ годинитt отъ 1901 до 1930. Особено внимание 
е обърнато на сухитt периоди, защото т ·в често биватъ пренебрегнати въ климатичнитt 

изследвания, макаръ че тъкмо тt въ практичния животъ еж еж.що така важни, както 

валежнитt периоди. 

Абсолютнитt засушавания въ София еж повече отъ два пжти по-чести, отколкото 

валежнитt периоди т. е. отколкото периодитt, въ които всtки день поне веднажъ е 

валtлъ дъждъ или снtгъ. При това м. май има почти половината отъ валежнитt периоди, 

докато най-сухиятъ месецъ, августъ, има само четвъртината отъ всички засушавания. 

Най-дългиятъ валеженъ периодъ е продължавалъ отъ 2 до 20 ноемврий 1912 r., 
т. е. 19 дни; ако се пренебрегнатъ празднинитt отъ 1 сухъ дею,, тогава най-дългиятъ 

валеженъ периодъ е продължилъ отъ 28 мартъ до 6 май 1915 r. ( 40 дни), срtдно по 
2.8 мм. дневно. 

При това, най-дългото засушаване (безъ всtкакъвъ валежъ) е продължилъ 

46 д1ш, именно отъ 21 авrустъ до 5 октомврий 1923 г., следъ което иде 27-дневното 

засушаване презъ 1908 r., сжщия сезонъ. Особено често започватъ по-продължителнитt 
отъ 1 О дни засушавания на 18 августъ и 18 октомнрий. Най-сигурно може да се разчита 
на засушаване презъ втората половина на м. авrустъ т. е. презъ единъ сезонъ, когато 

полетата еж поженати. Ако се включатъ и днитt съ едва измtримо валежно количество, 

тогава се получава единъ сухъ периодъ отъ 122 дни, именно отъ 1 августъ до 30 но
емврий 1923 г., презъ който е падналъ само 32 мм. валежъ т. е. по 0.26 мм. срtдно 

дневно. Още по-сухъ е билъ следващия продължителенъ сухъ периодъ отъ 90 дни, 
отъ 24 юний до 27 септемврий 1928 г., когато е валtло всичко само 16.3 мм. т. е. по 

0.17 мм. срtдно дневно. Тогава на мtста въ почвата еж се образували пукнатини до 

5 см. широки и 1 ¼ м. дълбоки. 

Проф. д~ръ Н. Каснеръ, Берлинъ 
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Ceska geografie а Bulharsko 
Dr. Jii'i Kral, Bratislava. 

Pfehlfzime-li vzajemne styky cesko-bulharske v oboru zemepisu, neubranime se jistemu 
pocitu zklamani nad tiш, ze dve slovanske vetve, ktere dnes poji k sobe i'eka Dunaj, jak v 
minulosti, tak i v pfitomnosti nevykazuji takovych styki't, jak bychom snad ocekavali. Jen 
to, ze tento zjev jest u Slovam°i taki'ka Ьezny - doposud vetsinou jest mala, Ьа velmi ma]a 
pozornost, kterou venovaly jedпotlive slovanske vetve vzajemnemu zemepisnemu poznani 
йzemi, па nemz ziji - nas mi'tze trochu uspokojiti v tomto zklamani. 

Cesti geografove zi'idka а ma]o zavitali do Bu1l1arska, аЬу se sezпamili s tiшto zeme
pisne neobycejne zajiшavym krajem а obohaceni zivymi dojmy а pi'imym poznanim, mohli 
pak sШti zпalost zemepisu Bulharska doma. Proto i v odborne zemepisne ceske literatui'e odrazi se 
tento пedostatek pfimeho poznaпi Bulharska а jeho studia velmi znatelne. Jen nekolik vede
ckych ceskych piacovnikil pracovalo na йzemi Bulharska take v otazce jeho poznaпf zeme
pisneho ( ovsem, vetsinou jеп v nejsirsim toho slova smyslu). Mezi nimi nenalezneme vsak 
odbornika-zemepisce, ktery Ьу puЫikoval souhrnne ci vetsi dilo ciste zemepisne о Bulharsku. 

Z prvnich pri'tkopniki't zemepisneho poznani Bulharska vilbec jest vyznacny pozdejsi 
profesor vseobecneho dejepisu na prazske universite К о n s t а n t i n J i I е с е k, jehoz zaval 
osud na delsf dobu do Bulharska. Z jeho cest ро Bulharsku, zvlaste z let 1879-1884, 
vzпikly pi'edevsfm drobne crty, otistene hlavne V "Osvete" V Praze, svedcicf о zajmu tohoto 
badatele (take archeologickem) о Bulharsko. Cestopisneho razu jest jeho velky spis С е s t у 
р о В u 1 h а r s k u (Praha, 1888), ktery si vsfma i nekterych zemepisnych otazek. Sta] se 
pak podkladem dalsiho jeho zemevedneho spisu, О а s F ii r s t е n t h u m В u 1 g а r i е n (Wieп
Prag, 1891) а pak dvojdflneho jejich bulharskeho pi'ekladu, К n j а z е s t v о В 1 g а r i j а, vyda
neho v Plovdive v r. 1899. Druhym ceskym pracovnikem, ktery na sklonku minuleho stoletf 
vydal podobny spis zemevedny, jest archeolog К. S k о r р i 1. Jeho spisek, G е о g r а f i j а 
i statistika na knjazestvo Blgarija, ve druhem vydanf puЫikovany v Plovdive 
r. 1892, podava strucny, а]е celkem dobry zemepisny а statisticky obraz Bulharska, odpo
vidajfcf ovsem tehdejsimu razu podobnych strucnych informacnich zemepisnych pi'frucek 
Botaпicky vyzkum, podniknuty tehdy J. V е 1 е n о v s k у m, se zemepisu temef netyka. 

Z cestopisnych crt nekterych ceskych navstevniku Bulharska (ne vsak geografu) 
zmiпky snad zasluhujf crty novinai'e J. J. S v а t k а (В u I h а r s k о а D ri n о р о 1, Praha, 1913), 
zachycujicf vsak pf·edevsim velke boje valky balkanske, nehledime-li k fade drobnych clanku 
jinych navstevnikil. 

V otazce narodopisu а narodnostni statistiky pracoval tu archeolog а etnolog V. N i e
d е r 1 е, ktery puЫikoval vysledky sve prace v nekolika spisech, tak na pi'. v "N а r о d о р i s n е m 
vestnfku" (Praha) nebo v knize Slovansky svet (Praha, 1909) ci v dile La race 
S 1 а v е (Paris, 1916) а ktery se take dotkl makedonske otazky (Ма k е d о n s k а о t а z k а 
II. vyd., Praha, 1903). V teto otazce pracoval i geograf а cestovatel Е m. F а i t а dale 
V. Cintula, jejichz clanky byly otisteny v .Zemepisnem sbornfku" а .Sbornfku 
ceske spolecnosti zemevedne" (Praha), dale novinai' V. Sis (zvl. Novy Bal
k а п, Praha, 1924). О narodopise Bulharska pi'ednasel na universite Komenskeho а Karlove 
take narodopisec К. С h о t е k. О narodnostnich hranicfch pojednal balkanolog-zemepisec 
V. D v о r s k у. Obraz statisticky zvlaste pomeru narodnostnich jest podan а osvetlen v 
souhrnnem dile S 1 о v а n s t v о, vytistenem v Praze v r. 1912, а. v c\ile S 1 о v а ц ~ (Praha, 

Юбнл, сбори. проф. А. Иширковъ. 4 
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1929, d!l III.) z pera А. В о h ас е. Hojne povsechnych informaci о Bu1harsku, zv1aste pak sta
tistickych а narodnostnfch, na1ez11eme ovsem take ve sbornfku .s 1 о v а n s k у р i' е h I е d" (Praha.) 

Teprve postupujfcf specialisace v geografii na Kar1ove universite ро statnim prevrate 
v r. 1918 dovolila, аЬу i zemepisu Bulharska moh\a byti venovana na teto universite 
zvlastnf pozornost. Byl to autor tohoto clanku, ktery jako docent zemepisu slovanskych 
zemf па Karlove universite ро di'fvejsich informacnich cestach ро Bulharsku а ро specie1nfm 
studiu zemepisu Bulharska prednasel jako prvni cesky zemepisec о zemepisu Bu1harska а to 
v r. 1925 а 1926 а роса1 take soustavne referovati о vedeckych pracich zemepisnych i 
kartografickych, tykajfcich se Bulharska, ve "Sbornfku ceskoslovenske spolecnosti zemepisne". 
Bohuzel pozdejsf prechod jeho na Komenskeho universitu v Bratis1ave ztfzil az pi'erusil jeho snahy. 

Ро prevrate dochazf take k cetnejsfm а hojnejsfm osobnfm stykum mezi ceskymi а 
bulharskymi geografy. Velkou zasluhu о to ma hlavne prvnf (ale i dalsf, druhy а treti) 
s j е z d s I о v а n s k у с h g е о g r а f u а е t n о g r а f u, па kterem sesli se take bu1harstf geo
grafove s ceskymi. Ze1, ze zahy ро sjezdu umfra bulharsky geograf Krum Droncilov, jehoz 
йmrtfm zmai'eny Ьу1у па cas p1any К о m i s е s 1 о v а n s k е р r о v у z k u m s а 1 а s n i с t v i 
v К а r р а t е с h а n а В а 1 k а n е, vznik1e па prvnfm sjezdu, pokud se tykaly organisace а 

prace bu1harske sekce. 
Proh1oublti nase styky s bulharskymi geografy а zemepisne zna1osti о Bulharsku 

jest zajiste dnes otazkou pro nas mimoi'adneho vyznamu. Poznanf teto zeme s hlediska geogra
fickeho jest totiz zak1adnfm kamenem, na nemz muze byti da1e budovano i v jinych odvetvfch 
vedeckych. Proto nutno venovati zvysenou pozornost zemepisu Bu1harska jak na nasich uni
versitach, tak i pri vyucovanf zemepisu па sko1ach sti'ednich, а da1e umozniti zajezdy naseho 
dorostu do Bulharska, аЬу tim jednak podepi'en byl vyklad, jehoz Ьу se ти dosta1o doma 
pri vyucovanf, jednak vzbuze11 Ьу1 zajem i о vedecky zemepisny vyzkum Bulharska. Pi'i 
о Ь ар о 1 n е takoveto snaze jiste se tfm pi'iЫfzf ceska geografie k bulharske k radostne 
spo1upraci а soucasne dosahneme tfm dobreho podkladu pro vzajemne poznavanf se vubec. 

Чешката rеоrрафия и Бълrария 

Чешко-българскитt отношения въ областьта на географията, за жалость, до 

сега не еж били така живи, както бихме очаквали, имайки предъ видъ, че двата 

народа еж свързани съ голtма артерия - рtката Дунавъ. Освенъ това, и въ по-далечното 

минало тия отношения съвсемъ не еж били значителни. Между първитt чешки пионери 

въ географското изучване на България изпжкна проф. К. Иречекъ, който написа редица 

книги и статии за тая страна, засtгайки и . географията и. Работитt на археолога К. 

Шкорпилъ върху географията и статистиката на България по характеръ отговарятъ на 

осведомителнитt наржчници, които се пишеха преди 40 години. По-нататъкъ заслуж

ватъ да се припомнятъ пжтьописитt на нtколцина чешки вестникари, появили се следъ 

балканскитt войни. По български народописни въпроси и върху народностната статис

тика на България усърдно еж работили главно проф. Нидерле, Ем. Файтъ, В. Синтула, 

В. Сисъ, В. Дворски и А. Бохачъ. Върху българския народописъ въ последно време е 

държалъ лекции въ чешкитt университети проф. К. Хотекъ, а за географията на Бълга

рия - авторътъ на тая статия. За по-голtмо заякчаване на връзкитt между българскитt и 

чешкитt географи спомогнаха тритt събора на славянскитt географи и етнографи. На 

първия съборъ се образува и славянска комисия съ българска секция за изследване на 

овчарството въ Карпатитt и въ Балкана. Необходимо е, разбира се, да се обърне по

голtмо внимание на по-нататъшнигl, връзки, а особено на географскитt изучвания на 

България въ чешкитt университети и срtдни училища. 

Проф, Д-ръ Иржий Кралъ, Бращслава 



Die eiszeitliche Schneegrenze auf der Balkanhalblnsel 
von Priv. Doz. Dr. Herbert Louis, Berlin. 

(mit einer Karte). 

Е i n f ii h r u n g. 
Schon 1884 \1at AJbrecht Репсk entgegen der Meinung von Hochstetter, Toula u. а. 

пасh gewissen Landschaftsschi]derungen von Reisenden die Meinung vertreten, dass das RiJa

geblrge zur Eiszeit verg]etschert gewesen sei. Aber erst 1896 foJgte durch Begehungen von 

J. Cvijic (PuЫikation 1898) der Beweis fiir die Richtigkeit dieser Annahme, und erst damit 
Ьеgапп die Erforschung der eiszeitJichen Verg]etscherung auf der Ba1kanhalblnse1. Es stellten 

sich dann im Laufe der Zeit durch die Arbeiten zahlreicher Forscher 1) eine grosse Menge 

vоп weiteren Beobachtungen iiber alte GJetscherspuren ein, die sich iiber die ganze HaJЬinseJ 
verteiJen. Auch heute kennen wir noch nicht а11е ttnd kennen wir viele erst sehr fliichtig. 
Aber die Beobachtungen reichen aus, um einen ziem]ich eingehenden Gesamtiiberblick iiber 

die eiszeitliche Verg]etscherung der Balkanha1Ьinsel zu er1angen. Fiir die Teilgeblete besitzen 
wir eine Reihe von Zusamenfassungen, so von Grund ' (1910) fiir Bosnien und Herzegowina, 

vоп Kayser (1932) fiir Montenegro, vоп Nowack (1929) fiir Albanien, von Mau11 (1921) 
fiir Mittel und Siidgriechenland, von Cvijic (1904, 1908, 1917) besonders fiir die zentrale 

Balkanhalblnsel, von de Martonne (1906 - 07) und Krautner (1929) fiir die Siidkarpathen, 
welche das Ausmass der alten Vergletscherung in den verschiedenen TeiJen der Halblnsel 
ziemlich leicht zu iiberschauen gestatten. Vie] schwieriger ist es jedoch, eiпen OberЫick 

iiber die klimatischen Bedingungen zu gewinnen, welchen die alten Gletscher ihre Enstehung 
verdanken. 

Der Ausdruck der klimatischen Gesamtbedingungen einer Verg]etscherung ist die 
Hohe der Schneegrenze. Darum haben а11е Forscher, die iiber Vergletscherungsspuren auf 

der Ba\kanhalblnsel berichten, auch Angaben iiber die zugehorigen Schneegrenzlagen gemacht, 

einige von ihnen sogar in kart')graphischer Form. 2) Schon 1884 hat А. Penck in seiner 

.Hohenkarte der Schneelinien in Europa wahrend der (3egenwart und Eiszeit" versucht, die 
dama]s vorhandenen Angaben durch eine Isohypsendarstellung der eiszeitJichen Schneegrenz

flache zu einem GesamtbiJde zu vereinigen und 1905 hat er diesen Versuch wiederhoJt. Ein 
weiterer derartiger Versuch wurde fiir die BalkanhaJЬinsel mit den inzwischen stark angewach
senen Beobachtungen von Walther Rettschlag in einer 1919 - 20 im Berliner Geographi

schen Institut gezeichneten Karte der "diluvialen Vereisung Siidost-Europas" unternommen, 
welche leider nicht veroffentlicht worden ist. Diese Karte bedeutet einen wesentlichen F ort
schritt gegeniiber Pencks Darstel1ung von 1905. Aber die zahlreichen glazialmorphologischen 

Beobachtungen, die nach dem Weltkriege aus den verschiedensten Teilen der Balkanhalblnsel 
veroffentJicht wurden, notigen zu bedeutenden Abweichungen von Rettschlags Entwurf, so 

dass auch dieser heute als iiberho\t anzusehen ist. Das gilt nicht allein fiir die Geblete, in 

denen die Darste1lung bei Rettschlag aus Mangel an Beobachtungen hypothetisch war. Stel-

1) Vergleiche das Literaturverzeichnis. 
2) Grund (1910), Mau\l (1921), Nowack (1929). 
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lenweise ergeben sich auch fiir jene, deren Vergletscherungspuren man seit langem kennt, 
au~ der Verdichtung des Beobachtungsnetzes neue Gesichtspunkte. 

Vergleicht man alle Sclшeegrenzbestimmungen der verschiedenen Autoren, so zeigen 
sich teilweise gutes Zusamenstimmen, zum Teil aber auch erheЬ!iche Unstimmigkeiten. Ver
schiedene Forscher kommen im g1eichen Geblet manchmal zu recht verschiedenen Schneegrenz
werten oder derse1be Forscher andert im Laufe der Zeit seine Anschaung, was namentlich 
von J. Cvijic gilt. Deswegen ist eine kritische Oberprtifung aller Angaben notig, um zu 
einem einheitlichen Gesamtblld zu ge1angen, we1ches sich in Form einer Isohypsenkarte der 
eiszeitlichen Schneegrenze auf ·der Ba1kanhalblnsel darste11en lasst (vgl. d. beigegebene Karte ). 

Die wйrm-eiszeitliche Schneegrenze 
auf der Bolkan halblnsel 

)1/Linien gfeicner Нёhе der wUrrn~eisz~iH . 
/ / Schne~grenze von 100 l.u 100m 

,,,,, / aes9I. hy;othetisch 

Punk~t dtrSchneegrenzbrsti,.,mung: 

-16 Hёt-ie dt„ Schnttgr~n:t.e in 1б00 m 

1§. tt ... as unttr 1600m 

fб • • d'wos Ubr.r ◄ бООm 
,f'[ Wtit ubtr 4200„ 
(20I ungefcihrer Wort von 2.00011 

~ Geliind< u.ber 1000m, 

100 200 JOO 11m ~--~--~--
Кritik det klimatischen Schneegrenze. 

Н. Lou,r 193 2 

Die Ursache der erwahnten Unstimmigkeiten liegt haupsachlich darin, dass die ver
schiedenen Autoren nicht mit dem gleichen Schneegrenzbegriff gearbeitet haben. Dieser alte 
und viel erorterte Begriff erweist sich damit als nicht vollig eiпwaпdfrei fixiert. Die Durch
ftihrung unseres Tl1emas ist aber nicht' ohne einen eindeutigen und zugleich praktisch brauch-
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baren Schneegrenzbegriff moglich. Daher muss versucht werden, einen solchen zu entwickeln 
natilrlich mit moglichster Anlehnung an die bestehenden Formulierungen. 

VieШiltige Erfahrung hat gelelнt, dass neben der Breitenlage eines GeЬietes seiпe Mas
senentwickluпg uпd die Мепgе der ihm zukommeпdeп schпeeigeп Niedetschlage, das heisst 
also der Abstand vom Feuchtigkeit sрепdепdеп Meere uпd die Tatsache, оЬ die Nieder
schlag bringenden Wiпde uпgehiпderteп Zutritt hаЬеп oder оЬ sie durch GeЬirgsbarriereп 

шеhг oder miпder abgeschirmt werden, den massgebenden Eiпfluss auf die Hohe der Schnee
grenze ausilben. Diese wird mit anderen W orten in erster Linie durch Кlima und Gross
Orographie bestimmt. 

Sehr bedeutungsvoll ist aber auch, wie man seit langem weiss, die gaпz lokale Kon
figuration eines GeЬietes. Sie begilnstigt oder beeintrachtigt die Ansammlung und Konservie
rung von Schnee und Gletschereismassen und filhrt so zur Herabdrilckung oder Heraufrilk
kuпg der Schneegrenze. Мап pflegt dies letztere unter Anlehпung an einen Gedanken vоп 

Fr. RatzeJl) als orographische Beeinflussuпg zu bezeichnen und spricht auch von "orogra
phischer Schneegrenze ". Glilcklich sind diese Bezeichnungen nicht; deпn man will mit ihnen 
1ediglich auf Einflilsse der 1 о k а 1 е n Orographie hiпdeuteп, nicht aber auf die g]eichfalls 
hochst wichtigen Auswirkungen der r е g i о n а I е п Orographie. Es ware richtiger hier von 
1 о k а 1 е r Beeinflussung uпd r е а 1 е n Schneegrenzwerten zu sprechen, wie lezteres schon 
durc\1 Kurowski 2) in seiner gruпdlegenden Arbeit getaп wurde. 

Die realen Schneegrenzwerte zeigen in jedem starker modellierten, vergletscherten 
Geblrge erheЬ!iche Hohenunterschiede. Filr den grossraumigen Vergleich braucht man aber 
einen Wert, der von den Beeinflussungen der lokalen Orographie moglichst frei ist. Er wird 
etwa seit Ed. Richter3) praktisch definiert als das Mittel zwischen den realen Schneegrenz
werteп aller verschiedenen Expositionen gegen Besonnung und Niederschlagswinde und unter 
Ausschaltung von solchen Werten, die auf ganz lokale Sonderumstande zurilckzufilhreп sind. 
Diesen Mittelwert nennt man die k 1 i m а t i s с h е S с h n е е g r е n z е. Auch diese Bezeichnuпg ist 
nicht treffend; denn auch jede reale Schneegrenze ist ja bedingt durch ein lokales К I i m а. Es 
ware richtiger, von einem r е g i о n а 1 е n S с h n е е g r е n z w е r t oder von einem V е r g 1 е i с h s
w е r t der S с h n е е g r е n z е zu sprechen, um anzudeuten, dass in ihm die a11gemeinen 
Verhaltnisse des Кlimas und, wie wir gesehen haben, auch die Gross-Orographie zur Auswirkung 
kommen. Die Bezeichnung klimatische Schneegrer{ze ist freilich so eingebilrgert, dass sie wohl 
kaum mehr aufgegeben werden wird. Diese Erorterung hat auch nicht den Zweck, um Worte zu 
streiten. Sie ist notig, weil hinter der einwandfreien praktischen Definition der klimatischen 
Schneegrenze noch eine theoretische Vorstellung von der "klimatischen Schneegrenze" steht, 
welche nicht l1altbar ist und durch ihr Bestehen Unklarheiten, цarunter einen Teil der unstim
migen Schneegrenzbestimmungen auf der Balkanhalblnsel, veranlasst hat. Sie beruht auf fol
gen~em, bei Kurowski (L. с. S. 120 f) ausgesprochenem Gedanken: Da der Wert der »kli
matischen Schneegrenze" das Mittel aus a11en Expositionen darstellt, so bringt er die Ver
haltnisse einer gedachten, von aller spezie11en Exposition freien, also horizontalen und daher 
auch jeder lokalen orographischen Beeinflussung entzogenen Flache zum Ausdruck. Er ist 
also, weпigstens im Idealfall seinem Namen entsprecl1end eine rein klimatiscl1e Grosse. Diese 
Schlussweise und die auf ihr beruhende Vorste11uпg ilber das Weseп der "klimatischeп 

1) Ratzel, Friedrich: Zur Kritik der nattirlichen Schneegrenze, Leopoldina 1886. S. 212. 
2) Kurowski, Ludwig: Die Hohe der Schneegrenze mit besonderer Beriicksichtigung der 

Finsteraarhorn-Gruppe. Geogr. Abh. Bd. V. Н. 1, Wien u. Olmiitz 1891, S. 131. Ahnlich denkt bereits 
1847 J. Durocher, welcher beziiglich der Schneegrenze „causes generales" und „causes accidentelles" 
unterschieden wissen mochte. (Etudes sur Ja limite des пeiges perpetuelles. Annale5 de Cblmie et de 
Phys. Paris 1847j 

3) Ricbler, Eduard. Schneegrenze und Firnfleckenregioп, Mitt. d. D. 6. Alpcn-Vereins, 1887. 
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Schneegrenze" ist aber unrichtig. Darauf haben mich meine Studien im Rilageblrge nach
drilck1ich hingewiesen. 

Dort gibl es im oberen Be1i Isker Geblet (Vgl. Louis 1930 S. 84 ff, 104 ff) um den 
Nalbant ausgedehnte Plateauf!achen in 2350 Ьis 2500 m Hohe, die zur Eiszeit nur zum Teil 
Gletscher nahrten und von den bewegten Eis- oder Firnmassen abgenutzt wurden, wahrend andere 
Teile hochstens eine dilnne ruhende Verfirnung trugen, so dass dort die Verwitterungsdecke 
nicht weggefilhrt wurde. Die lokale reale Schneegrenze bestimmt sich danach hier auf 2400 m. 
In die Plateauflachen sind nun randlich Kare eingefressen und zw r auch auf der Sildseite. 
Aus den sildseitigen Karen haben Gletscher Ьis 2140 m und tiefer herab gereicht, ihre reale 
Schneegrenze hat bei 2300 m gelegen, 100 m tiefer als auf den grossen Plateauflachen 
ilber ihnen. 

Das heisst: Se!bst sildexponierte Talwurzeln sind der Gletscl1erentwicklung gilnstiger 
als Plateauflachen. Diese haben stets hohe Windgeschwindigkeiten. Fallender Schnee wird 
uber sie fortgetrieben, eine Schneedecke unterliegt besonders starker Verdunstung. Plateau
flachen zeigen also nicht Verhaltnisse, die dem Mitte\ zwischen verschieden exponierten 
Haпgen nahekommen und daher als frei von 1oka1-orographischen Einflilssen bezeichnet 

werden konnten, sondern sie sind der Gletscherentwicklung ausgesprochen ungilnstig. Diese 
Regel gilt allgemein, das zeigen Riesengeblrge, Schwarzwald und viele andere Geblrge. lhre 
Gipfelhochflachen tragen eine machtige Verwitteruпgsdecke. Sie waren zur Eiszeit nur dilnn 
verf1rnt, wahrend die am Hochflachenrande wurzelnden Talanfange selbst sonnseitig ansehn
licl1e Gletscher bargen. 

Nach diesen Feststellungen erweist sich der Gedanke einer von lokal-orographischer 
Beeinflussung freien "klimatischen Schneegrenze" ilberl1aupt als wirklichkeitsfremd Llnd 
L1nfrL1chtbar. Aber auch die an sich mogliche Idee, die realen Schneegrenzlagen grosserer 
horizontaler Flachen zllm regionalen Vergleichswert der Schneegrenze zll erheben, ist nic'1t 
empfehlenswert; denn erstens siпd geeignete Vorkommeп selten, L1Пd zweitens keппzeichneп 
sie gaпz eiпseitig extreme Verhaltпisse. 

Aus allgemeineп Erwagllngen siпd vielmehr als Vergleichswerte der Schпeegrenze 
diejeпigen _ am geeignetsteп, welche filr eine mittlere lokal-orographische Begilnstigllпg gelteп, 
weil еiпе solche in der Natur dllrchschnittlich am hallfigsten verwirklicht ist und weil bei 
solchem Vorgehen die AbweichL1ngen extremer realer Schneegreпzwerte vom regioпalen 

Vergleichswert am kleinsteп Ыeiben. So filhrt diese Ueberlegung wieder auf die praktische 
Regel der Mitte!ЬildL1ng zwischen den realen Schneegrenzhoheп sild- uпd nordseitiger, west
Llnd ostseitiger, moglichst kleiпer Hanggletscher zurilck. Und zwar wird mап gerade massige 
Muldenformeп, die der Vergletscheruпg еiпе gewisse Begilпstiguпg Ьiеtеп und die ja aL1ch 
iп Gestalt flacher Kare so haufig vorkommeп, zur AЬ!eitung eiпes Vergleichswertes der 
Sclшeegrenze ins Auge fasseп und nicht ungeschiltzte Haпgteile oder Plateauflachen. 

Filr uпser Beispiel, das Rilageblrge, ergibl sich danach die eiszeitliche k 1 i m а t i s с he 
S с h пее g r е п z е zu etwas ilber 2200 m Hohe. Sie kann dort uпter keineп Umstandeп als 
reale Schneegreпze auf eiпer horizontaleп Flache dieser Hohe aпgesehen werden. Sie ist 
vielmehr theoretisch nichts aпderes als d е r j е п i g е r е а 1 е eiszeitliche S с h n е е g r е п z w е r t 
des Gebletes, d е r е i n е r m i t t 1 е r е n, will sageп massigeп, 1 о k а 1- о r о g r а р h i s с h е n 
В е g il n s t i g u n g i n m i t t 1 е r е r, d. h. weder extrem sonпseitiger посh extrem scl1attseitiger, 

Е х р о s i t i о n е n t s р r i с h t. 
Diese Defiпition bringt lediglich dеп Siпп des seit Ed. Richter (\. с.) geilbleп prakti

scheп Verfahreпs zur Auffinduпg der k1imatischeп Schneegreпze zum Ausdruck. Sie wird 
nuпmehr an die Stelle von Kurowskis Definitioп (1. с. S. 120-121) zu setzeп seiп, da die 
Idee einer vоп lokal-orographischer Beeiпflussuпg f r е i е n Schпeegreпze sich als wirklich
keitsfremd, bzw. zur praktischeп Bestimmuпg von Vergleichsschпeegrenzeп ungeeignet, erweist. 
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Wenn weiterhin von klimatischen Schneegrenzen gesprochen wird, so geschieht es immer 
in diesem Sinne. 

Eine Reihe von Forschern hat, wenn auch ohne ausdrilcklichen Hinweis, seit jeher 
so verfahren. Andere haben mehr das Ideal der Schneegrenze auf horizontaler Flache im 
Auge gehabl und erhielten dadurch naturgemass von den ersten abweichende Werte. Wieder 
andere haben lediglich reale Schneegrenzwerte und zwal' namentlich extrem tiefe aufgesucht. 
Es wil'd sich zeigen, dass alle Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Autoren ver
schwinden, sobald man ihre Beobachtungen einheitlich auf den oben entwickelten Begriff 
der klimatischen Schneegrenze bezieht. 

Selbstverstandlich milssen Schneegrenzlagen, welche miteinander verglichen werden 
sollen, auch zeitlich definiert sein. Von vielen ehemaligen Gletschern der Balkanhalblnsel 
kennt man mehrere Endmoranenkomplexe. Meist handelt es sich dabei zweifellos um Stadien 
der letzten Vergletscherung. In einigen Fallen scheinen aber die aussersten Moranenvor
kommen, nach ihrem Verwitterungszustande zu urteilen, zu einer alteren Vergletscherung zu 
gehбren. Diese Darstellung will lediglich die Schneegrenze des Maximums der letzten (Wurm-) 
Eiszeit ins Auge fassen. Sie sucht daher ilberall d i е Schneegrenzlagen festzustellen, welche 
sich fur die einzelnen Gletscher auf Grund der aussersten Jungendmoranen ergeben und die 
zugleich die deutlichsten zu sein pflegen. Die frag1ichen Altmoranen werden ausser Betracht 
gelassen. Doch sei hervorgehoben, dass auch bei ihrer Berilcksichtigung sich keine sehr 
wesentliche Tieferlegung der Schneegrenze ( nil'gends mehr als 100 m) ergeben v>urde. 

Siidost-Rand der Alpen. 
Um unsere Vorstellung von der Hбhenlage der wйrmeiszeitlichen Schneegrenze auf 

der Balkanhalblnsel mбglichst gut zu fundieren, beziehen wir auch die Rander der Nachbar
geblete, soweit in ihnen einschlagige Angaben zu erlangen sind, mit in unsere Betrachtung 
ein und beginnen diese deshalb ат Sildostrande der Alpen. 

Wo die Geblrge Innerбsterreichs gegen das Pannonische Becken sich бffnen, da 
begegnen die letzten Spuren eiszeitlicher Verg1etscherung (N. Krebs 1928 Bd. II S. 211, 214) 
in Form kleiner Kare mit nord- und ostseitiger Exposition auf Pack- und Kor- und Sau-Alpe 
an Gipfeln, welche zwischen 2080 und 2180 m Нбhе erreichen. Allen niedrigeren fehlen 
Spuren glazialer Bearbeitung. Um den fast 2400 m messenden Zirbltzkogel in den Seethaler 
Alpen aber nehmen sie bereits recht ansehnliche Ausmasse an. Wir schatzen danach die Нбhе 

der eiszeitlichen klimatischen Schneegrenze filr dies Geblet auf 1900 m. Wir verkennen nicht, 
das·; einzelne der nord-ostseitig exponierten alten Gletscher ihren Bestand einer tieferen 
Schneegrenze verdanken (А. Penck 1909 S. 1096, 1134). Aber es handelt sich dabei um 
Werte erheЫicher orographischer Begilnstigung. Die Tatsache, dass nirgends mehr Gletscher
spuren auftreten, sobald die durch geraumige Quellmulden gegliederten Kamme der Steirischen 
Randgeblrge unter 2000 m sinken, verbletet, die klimatische Schneegrenze tiefer als bei 
1900 m Hohe anzunehmen. Ein ahnlicher, wohl etwas niedrigerer Wert lasst sich in den 
Ostkarawanken ат Oblr und Petzen aЬ!eiten. 

Wesentlich tiefere Werte erhalten wir jedoch, sobald wir uns auf die niederschlags
re:che Aussen~eite des Alpengeblrges begeben. R. Lucerna (1906) hat die Steiner Alpen · 
sehr grilndlich auf ihre eiszeitlichen Gletscher hin untersucht und hat auch eine schбne 

Karte der Steiner Alpen zur Eizeit 1: 75000 gegeben. Diese zeigt, dass die Hochregion 
grosse Talgletscher entsandte, die zum Teil auf unter 600 m herabreichten. Der kleinste 
selbstandige Gletscher war der unter 1 qkm grosse Grohat Gletscher im Nordosten der 
Geblrgsgruppe. Er wurzelt an der Nordseite der 2000 m ilbersteigenden Raduha und reichte 

Ьis etwa 1420 m herab. Seine Schneegrenze ist danach bei etwa 1700 m Нбhе zu suchen. 
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In Anbetracht der Nordexposition dieses Gletschers muss die k!imatische Schneegrenze hier 
wohl noch etwas hoher gelegen haben. Tiefer muss sie dagegen im Siiden und W esten der 
Gruppe gewesen sein, wo noch 1700 m hohe Gipfel nach Lucerna zum Nahrgeblet der 
Gletscher gehorten. Aber die weiten 1500 Ьis iiber 1600 m hohen welligen Plateauflachen 
des Polanski rob waren nicht mehr vergletschert, deshalb kann die klimatische Schneegrenze 
hier nicht unter 1600 m gesucht werden. 

Im Gegensatz zu dieser Betrachtung errechnet Lucerna S. 43 einen tieferen Schnee
grenzwert von nur 1500 m. Er wi\l Kurowski's Methode der Schneegrenzbestimmung durch 
die mittlere Hohe der Gletscheroberflache fiir die ja verschwundenen eiszeitlichen Gletscher 
nachbllden. Deswegen bestimmt er die mittlere Нбhе aller alten G 1 е t s с h е r Ь о d е n und 
erhoht den gefundenen Wert (1424 m) entsprechend der von Ed. Briickner 1) angegebenen 
Oberlegung, um die mittlere Dicke der Gesamtvergletscherung, fiir die er den vielleicht etwas 
knappen Wert von 80 m annimmt. Das Verfahren, die mittiere Hohe der Gletscl1eroberШiche 
durch Addition der mittleren Gletscherdicke zur mittleren Hohe des Gletscherbodens zu gewinпen, 
is_t aber, was Briickner freilich nicht zшn Ausdruck briпgt, nur unter der Voraussetzung 
zulassig, dass die Gletscherdicke nicht systematisch verteilte Unterschiede aufweist, dass mit 
anderen _Worten Nahr- und Zehrgeblet durchschnittlich als gleich dick angenommen werden 
konnen. In vielen Fallen wird das mit geniigender Annaherung zutreffen. In unserem Geblet 
aber ist diese Voraussetzung zweifellos nicht erfiillt. Wie auch aus Lucernas Kartendarstel
,lung hervorgeht, waren die in die engen Taler hinabsteigenden Zungen der grossen Talglet
scher sicherlich mehrere huпdert Meter dick, nicht aber ihre Firnfelder. Solche Gletscher 
v.erdaпken ihre Grosse zum guten Teil dem durch die Orographie bedingten Aufstau ihrer 
Oberflache im Zungengeblet, durch welcheп grosse Teile der Zungenoberflache zum Nahr
geblet werden trotz ve1·ha1tnismassig hoch liegender Schneegrenze. Diesen Verhaltnissen 
tragt Lucernas Addition einer mittlereп Gletscherdicke zur mittleren Hohe des Gletscher
bodens nicht Rechnung, daher fiihrt sie zu einem zu niedrigen Schneegrenzwert. 

Wandern wir von den Steiner Аlреп westwarts, so kommen wir in den Julischen 
Alpen zu einem ganz aussergewohпlich niederschlagsreicheп Geblet, und hier hat Ed. Briickner 
(1909 S. 1 О 15 f) die eiszeitliche Schпeegrenze sehr sicher auf nur 1300 Ыs 1350 m Hohe 
bestimmen konnen. Das deutet auf grosse Niederschlagssummen auch schon zur Eiszeit. 

Dinarische Lander. 
Siidostlich von diesen Fixpunkteп liegt in Kraiп uпd Kroatieп ein Geblet, das gla

zialmorpho1ogisch noch пicht nal1er erforscht ist. Wir wissen durch Krebs ( 1907 S. 29 f), 
dass der Monte Maggiore in Istrien zur Eiszeit nicht vergletschert war. Zwischen dem 1396 ш 
hohen Hauptgipfel und dem 1328 m hohen Nebengipfel !iegt um 1200 m hoch eine grosse 
Mulde. Da diese keinen G!etscher barg, so ist die eiszeitliche Schneegrenze hier jedenfalls 
iiber 1200 m zu suchen, wahrscheinlich lag sie bedeutend dariiber. Denn an dem benach
barten 1796 ш hohen Krainer Schneeberg hat Krebs (1924 S. 59) nur massige Spuren 
eiszeitlicher Vergletscherung beobachtet. Immerhin treten sie sogar an der Siidseite auf und 
!assen in Anbetracht der Steilheit des Berges die klimatische Schneegrenze ziemlich tief 
unter dem Gipfel in schatzungsweise 1500 m Hohe vermuten. Kaum hoher s_cheint sie im 
Velleblt gelegen zu haben. Dort hat К. Kayser nacl1 freundlicher miindlicher Mittei!ung um 
den Vaganjski Vrh (1758 ш.) und Sv. Brdo (1753 m.) schon vom Morlakka Капа! aus, d. 
h. auf der Siidwestseite mit ziemlicher Sicherheit Kare erkannt. 

Zahlreiche Beobachtungen stehen fiir Bosnien und die Herzegovina zur Verfiigung, 
vor allem durch die Forschungen von А. Grund (1902 I, !I, 1910). Grund hat 1910 auch 

1) Penck - Bri.ickner: Die Alpen im Eiszeitalter Bd. II S. 54.5. 
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eine Karte der eiszeitlichen Schneegrenzhбhen seines Arbeitsgebletes gegeben. Aber diese ist 

fur die vorliegende Arb~it nicht ohne weiteres ve1wendbar; denn Grund hat nicht versucht, 

die "klimatische Schneegrenze" aufzufinden, sondern er will ilberall die realen lokalen Schnee

grenzwerte darstellen, wodurch er naturgemass ein sehr unruhiges Gesamtblld erhalt. Dieses 

zeichnet sich durcl1 punktweise auftretende, abnorm niedrige Werte von z. В. nur 1200 m 

Нбhе in der Prenj Planina und Cabolja aus. Wenn man naher zusieht, so handelt es sich 

in den betreffenden Fallen um sehr grosse Gletscher, die von plateauartigen Flachen ausge

hend in tiefe enge Taler hinabstiegen, die sie viele Hunderte vоп Metern erfilllten, also um 

ahnliche, aber noch extremere Verhaltnisse, a1s Lucerna sie in dеп Steiner Alpen vorfand. 

Und Grund hat wie dieser Kurowski's Methode der Schneegrenzbestimmung angewandt 

(191 О S. 93, 135). Leider giЬt er nicht an, wie er die Gletscherdicke in seinen Rechnungen 

veranscl1lagte. Nacl1 einer Probemessung ат Udbar- und Hiela-Gletscl1er der Prenj Planina 

gewinne icl1 dеп Eiпdruck, dass aL1cl1 er еiпе „ miШere Gletscl1erdicke" eiпsetzte und nicl1t 

der Tatsacl1e des ungewбhnJichen Aufstaus der Gletscheroberflache iп den engen Та\еrп 

Rechпung trug. Er erhielt dadurch filr die betreffendeп Gletscher einen viel zu niedrigen 

Schneegrenzwert. Dies geht z. В. filr den Biela Gletscher aus folgendem klar hervoг: Ап 

der linkeп Talflanke des Biela G1etschers verzeichnet Grund die letzten schon fraglich erschei

nenden geringen Vergletscherungsspuren an der Ostseite der 1655 m hohen Ploca. Das 

1400 Ьis 1550 m l1ohe Plateau der Bjelasnica, das von der 1887 m erreichenden Vrano

vina ilberragt wird, war nicht mehr vergletschert. Solche Verhaltnisse sind• mit einer Нбhе 

der Schneegreпze vоп 1200 oder 1300 m nicht vereinbar. Wir wahleп zu dereп Bestim

mung еiпеп kleiпen Gletscher, z. В. dеп ап der Nordostseite des 1843 m hoheп Kamenac. 

Seine Wilrmmoraпeп liegeп nach Gruпd in 1420 m, seine Sclшeegrenze bei etwa 1600 m. 

!n Anbetracht dessen, dass wir es hier mit eiпem ausgesprochen schattseitigen Gletscher zu 

tun hаЬеп, suchen wir die klimatiscl1e Schneegrenze etwas hбher bei etwa 1700 m. Wir kom

men damit zu einem Wert, der vollkommen dem der Gшndschen Schneegrenzkarte (S. 134) 

entspricht, wenn man aus dieser jene seltsamen lokalen Vertiefungen l1inweg denkt, die er 

in den Gebleten mit grбsseren Talgletschern einzeichnen zu milssen glauble, mit ancferen 

Worten, wenn man die von extremer lokaler Begilnstigllng herrilhrenden Schneegrenzwerte 

weglasst. 

Zum gleichen Ergebnis filhrt unsere Betrachtung auch in allen ilbrigen Teilen von 

Grunds Arbeitsgeblet, und die Beobachtungen der anderen Forscher filgen sich ebenfalls 

zwanglos in dieses Bild ein : 

Das weithin ilber 1600 m aufragende Geblet der Dinara war nach Grund (1902, II 

137 -140) im allgemeinen unvergletschert, nur die 1800 bzw. 1900 m ilbersteigenden 

Gipfel z. В. des Gnjat und Trig1av nahrten auf ihren Schattseiten Gletscher. Der 1700 Ьis 

1850 m hohe Kamm der Kamesnica ~ildwestlich von I_ivno war wiederum unvergletschert. 

Danach kапп man die klimatische Schneegrenze in den Dinarischen Alpen nicht unter 1600 

Ьis 1700 m Нбhе suchen. Dies stimmt vortrefflich zu neueren Beobachtungen von Josip 

Roglic (1931 S. 49 ff), der k1eine nordostexponierte Kare in der Biokovo Plaпina bei Makarska 

in der Nachbarschaft des 1762 m erreichenden Sv. Jure erwahnt. Hier dilrfte die k·liшatische 
Schneegrenze bei 1600 m gelegen haben. 

An der unteren Narenta dehnt sich ni~deres Land und erst 50 km Jandeinwarts bei 

Mostar ragen hohe Geblrge auf. Von diesen hat Grund ( 191 О. S. 125 ff) die Velez Planina 

genauer untersucht. Unter ihren machtigen Nordwanden haben zur Eiszeit grosse Gletscher 

ge1~gen, deren Schneegreпze Grund zu etwa 1400 m Нбhе ermittelt. Der kleinste von ihnen, 

der an der Nordostseite der 1766 m hohen Kavcina wшzelte, hat seine Moranen nach 

abwarts Ьis 1300 m Нбhе vorschieben kбnпеп, woralls G, llnd filr ihn auf eine Schneegrenze 

vоп 1500 m Нбhе schliesst. In Anbetracht dessen, dass auch dieser Glet~Ф~~ aus?;esprocheц 

Юбил. сборн. проф. А. Иширковъ. 5 
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schattseitig liegt und dass die ganze Siidabdachung des Geblrges unvergletschert war, milssen 

wir die klimatische Schneegrenze hoher, etwa bei 1600 m Hohe suchen. AhnJich scheinen 
die Verhaltnisse in der benachbarten Cabolja Planina zu Jiegen, doch sind hier Grunds 
Beobachtungen ( 191 О S. 128) weniger eingehend. Jedenfalls aber zeigt sich, dass die 1600 m 

Isohypse der Schneegrenzflache im unteren Narentageblet der Orog1aphie entsprechend weit 

nach Osten ausblegt. 
Landeinwarts von den kiistennachsten Hochgeblrgen steigt die eiszeitliche Schnee

grenze, wie ~eit langem bekannt ist, an (Penck, 1900, S. 133-136, 159- 164, 173-178). 
Ат Sator findet Grund (1902 1) die Schneegrenze der nordexponierten Gletscher in 1560 m 

Hohe. Wir konnen die kJimatische entsprechend seiner eigenen Karte bei 1700 m annehmen. 
In der Cvrstnica kommt Grund (1910 S. 98 ff.) zu einem Mittelwert von etwa 1700 m, 
welchem ich beipflichte. Und ebenso hoch haben wir ihn oben, entgegen Grunds Berechnung, 

filr die benachbarte Prenj Planina gefunden. 
Noch weiter im Osten Jiegen Vratnica uпd Bjelasnica. In der 2100 m iiber1ageпden 

Vratпica Jiegen nach Gruпd (1910 S. 130 ff) die niedrigsteп Kare an Gipfeln vоп 1850 Ьis 

1950 111 (Matorac, Vitrusa, Stit) in 1einer Nordexposition. Siidseitige Gletscherspureп fehlen 

den Geblrgen iiberhaupt. Danach kann man die klimatische Schneegrenze kaum unter 1900 m 

Hohe annehmen. Ebenso liegen die Verhaltnisse in der Bjelasnica. 1hr mit mehr als 10 qkm 
Flache auf Uber 1800 m Hohe aufragendes Gipfe]plateau war nicht vergletschert. Nur der 
2067 m l10he Hauptgipfel sandte an der Nordseite einen Gletscher Ьis 1680 m hinab. Das 

lasst auf eine klimatische Schneegrenze von etwa 1900 m Hohe schJiessen. 
Reiches Beobachtungsmaterial Jiegt iiber Montenegro vor, besonders von Cvijic, 

Hassert, Vinassa de Regny, Sawicki, Milojevic, Sobajic und neuestens von К. Kayser. Aber 
nicht qlle diese Arbeiten sind filr unsere Aufgabe gleich wertvoll. Cvijic hat viele Schnee

grenzbestimmungen gemacht. Aber er konnte noch nicht die schonen neuen jugoslavischen 
Spezialkarten verwenden und nahm deswegen die Hohen der vergletschert g~wesenen 
Geblrge wiederl10lt unrichtig an, meistens zu niedrig. Ausserdem filhrt er seine Schneegrenz
bestimmungen stets an den grossten, orographisch meist stark begilnstigten Gletschern eines 
Geblets aus, anstatt an den kleinsten, die eine viele sicherere Bestimmung zulassen. Endlich 

hat Cvijic gerade in seinen letzten Arbeiten ( 1908, 1917) verschiedentlich Angaben iiber 
unwahrscheinlich tiefe und recht zweifelhafte Moranenvorkoшmen gemacht und hat diese filr 

seine Sclшeeg1·enzbe~timmungen benutzt. So koшmt er zu viel zu niedrigen Schneegrenz
werten, die eine weit grossete eiszeitliche Vergletscherung bewirkt haben milssten als tatsachlich 
пachweisbar ist. К. Кауsег hat seine Aпgaben wie auch die der iibrigen Autoreп kritisch 

verarbeitet uпd hat gerade die Frage der eiszeitlichen Schneegrenze filr Montenegro sorgfaltig 
diskutiert, so dass wir seine Ergebпisse ilbernehmen konneп. 

Еiпе Tatsache verdient hier besondere Beachtung. Wie schon Cvijic bemerkt hat, 

fiпdeп sich in Montenegro mehrfach talauswarts von dеп tiefsten gut erhalteneп Moranenwallen 
verscl1womme11e aber dennoch sichere Moranenhaufen, die den ersteп gegenilber den Eindruck 
vоп Altmoranen machen. Es ist vorlaufig nicht zu entscheiden, оЬ die Altmoranen nur einem 

alteren Stadium der letzten Vergletscherung entsprechen oder оЬ sie einer f1 ilheren Eiszeit 

entstammen. Nach Kayser wilrde eine Schneegrenzbestimmung mit Hi1fe der "Altmoranen" 
jeweils einen um 50 Ьis 100 m tieferen Wert liefern als еiпе auf den Jungmoranen beruhende. 
Unsere Darstelluпg gilt der wilrmeiszeitJichen Schпeegreпze. Um eine Vermengung mit Spuren 

alterer Vereisungen auf jeden Fall zu vermeiden, grilnden wir unse1 е Schneegrenzbestimmungen 
in dieseп Falleп auf die tiefsten uпzweifelhaften Jungmoranen. Unter dieser Voraussetzung 
erhalten wir folgendes Bild. 

Gruпds eingehende Uпtersuchungen an der Westseite des Orjen ( 191 О S. 121 ff) 
filhren in Ubereiпstimmung mit Peпcks Berechnung ( 1900) zu Schпeegrenzhбhen von um 
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1400 m. Cvijic ( 1904 S. 160 ff) und besonders Sawicki ( 1911) haben die grossartige Ver
gletscherung auf der Ostseite des Geblrges kennen gelehrt, wo sich Schneegrenzwerte von 
nur 1200 m Hohe ergeben. Danach wi1d шап die klimatische Schпeegrenze пicht wesentlich 
ilber 1300 m annehmen konneп. Cvijic's Beobachtuпgeп ат Lovcen (1904 S. 163) ergebeп 
ungefahr das gleiche. Dieser ausserordentlich niedrige Wert befindet sich wie jeпer der 
Ju\ischen Alpen an einer Stelle, an der die heutigen Niederscl1lage besonders hoch sind. 
Das ist also augenscheinlich zur Eiszeit ebenso gewesen. 

Begeben wir uns Iandeinwarts, so steigt die eiszeitliche Schneegrenze zunachst nur 
langsam an. Zwischen 1400 und 1450 m sucht sie К. Kayser (1932 S. 272) im Gradjanica
geblet siidostlich von Niksic. Erst ат Rande des nordmontenegrinischen Hochlandes heЬt 
sie sich starker empor. In der siidostlichen Lukavica findet Kayser sie (1932 S. 256) in 
1600 bls 1650 m, in der nordostlichen Lukavica und Siпjaviпa um 1700 m Hohe (S. 258). 
lm Duпnitor eпdlich sieht er sie auf iiber 1800 m ansteigen (S. 269 f), und ahnlich hoch 
schatzt er sie mit guten Griinden nacl1 den АпgаЬеп von Milojevic ( 1922) in der be11achba1 ten 
Volujak- Maglic Gruppe. Das steht iп guter Obereinstimmuпg mit unseren Berechпungen 
filr die Bjelasnica. 

А I Ь а n i е n. 

Eine schoпe Zusammenfassuпg iiber die diluyialen Verg1etscherll'11gsspuren verdanken 
wir fiir Albanien Ernst Nowack ( 1 929). Auch Nowack hat die Frage der diluvialen Schnee
grenze mit grosser Sorgfalt diskutiert. Er hat seine Ergebnisse in einem Kartchen пieder

gelegt (S. 163). Seineп Schпeegrenzbestimmungen, deren Beobachtungsgrundlagen ich gro
stenteils aus eigener Aпschauung kenne, schliesse ich mich fast iiberall an. Sie scheinen, sei 
es aus Vorsicht oder deswegeп, weil der Gedanke einer von orographiscl1er Beeinflussung 
f r е i е n klimatischeп Sclшeegrenze Nowack vorschweЬt, ofters etwas l10cl1 gegriffen. In dieseп 
Fallen ha1te ich mich mit Riicksicht auf die oben stehende Definitioп der klimat1schen 
Schneegrenze und auf die Einheitlichkeit dieser Darstellung an die untere Grenze des von 
Nowack angegebenen Schatzungsspielraums. 

Im ostlichen Teil der Nordalbanischen Alpen im Schiefergeblet von Plav giЬt Roth 
von Telegd (1925 S. 482 u. Karte) neben vielen andereп Glazialspuren als tiefste Kare an 
dem nur 1800 Ьis 1860 m hohen Siidteil der Koblljaca drei siidexpoпierte Каге von nur 
1600 Ьis 1700 m Bodenhohe an. Danach kann die klimatische Schneegrenze iп dieseI Region 
wohl nicht iiber 1700 m gesucht werden. Das stimmt gut zu den Werten in der be;1acl1-
barten Sinjavina. Es stimmt aber auch zu dem erstaunlich niedrigen Scl111eegrenzwert, L'er 
sich weiter landeinwarts ат Kopaonick ergiЬt. Nach R. Nikolic und N. Krebs (1922 S. 152) 
liegen dort zwei nordseitige kleine Kaie ап Gipfeln, die nach der neuen jugoslavischen Spe
zialkarte nied1•iger sind, als man vorher annahm. Sie sind namlich nur 201 7 und 1915 m 
hoch. Danach kann man die klimatische Schneegreпze der Eiszeit am Kopaonick nicht iiber 
1900 m hoch annehmen. Der Dringolf beeinflusst also die Lage der eiszeitlichen Schnee
grenze пос\1 iiber 150 km weit landeinwarts. 

Im westlichen Teil der Nordalbanischen Alpen diirfte die Schneegrenze mit Sicher
heit niedriger gelegen haben als im Osten. Doch fehlt es hier noch an Spezialbeobachtungeп 
in den niederen Vorgipfeln des Geblrges. Immerilin scheint nach der Darstellung der oster
reichisch ungarischen Spezialaufnahme der nur 1724 m hohe Vele<;ik in Kastrati an seiпer 

Nordseite ein ansehnliches Kar aufzuweisen. Wir vermuten danach die eiszeitliche Schnee
grenze hier bei etwa 1600 m Hohe. 

Siidlich des Drin tragen die l1ohereп del' inneralbanischen Geblrgsstocke samtlic\1 
bescheidene Spuren einstiger Vergletscl1eruпg. Wir sucheп mit Nowack die eiszeitliche Sclшee-



36 PR!V. DOZ. Dr. 1 IERBERT LOUIS 

grenze an der Munela in 1800 m Hohe, eher etwas tiefer; in der Neshda е Lurёs ( oder 
Kunora е Lurёs) in dem Malii Dejёs, dem М1. i 01omanit, dem М1. i Lopёs und der schon 
sild1ic11 des Sl1kumbl gelegenen Fadja е Madhё in 1850 m Hohe und sehen sie dann im 
Gur i Topit und Tomor auf 1900 m ansteigen. 

Aus den westlichen Randketten sind in Nordalbanien keine Glazialspuren bekannt. 
Nowack hat auf den 1800 m ilberragenden Hohen des Mali me Grope und Shёn Noy in 
der Breite von Tirana keine Kare gefunden. Aber der 1706 т hohe MI. i Liquenit (zu 
deutsch: Seeberg) im Skanderbeg-Geblrge ostlich Kruja, we1cher den Seewinden besser expo-
11:ei-t ist als jene, konnte seinem Namen nach und nach der Darste11ung der osterreichisch
ungarischen Spezia1aufnahme ein k1eines Kar beherbergen. Jedenfal1s dilrfte die eiszeitliche 
Schneegreпze in diesem Geblet пicht weit von 1700 m Hohe zu suchen sein. 

Sichere Marken der eiszeitlichen Schneegrenzhohe sind im albanischen Epirus zu 
finden. Die Hauptgipfe1 der Akrokeraunischen Kette <;ika und Kjorё entsandten k1eine G1etscher, 
die auf eine Schneegrenzhohe von etwa 1800 m schliessen lasseп, und die gleichen W erte 
ergeben sich ацсh weiter sildwarts an der Maj' е Lucёs und der Murgana filr die kilsten
nachste Hochgeblrgskette. Landeinwarts steigt die Schпeegreпze an. Immerhin ЫеiЬt sie im 
Gribageblrge пасh Nowack посh uпter 1900 m. Im I,unxheriёgeblrge liegt sie bei 1850, in 
der Nёmer~ka bei 1900 1) in der Ostravica uпd im Gramosgeblrge wohl bei etwas ilber 
2000 m. Eine Reihe von Vergletscherungsspuren findet sich endlich langs der albanischen 
Ostgrenze. Sie enthalten zugleich ein sehr interessantes ProЫem. Nowack bespricht (1929 
S. 142, 143) ausfilhrlich die Dilrftigkeit der Vergletscherungsspuren an den beiden sehr 
hohen Geblrgen Koritnik (2384 m) uпd Djalica е Lumёs (2484) und kommt zu dem filr 
АIЬапiеп ganz ungewohnlich hohen diluvialen Schneegreпzwert von 2300 m. Ап der Realitat 
einer sе\н hohen Schпeegrenzlage ist hier nicht zu zweifeln, wenn man auch viel1eicht die 
Verhaltnisse des Koritnik noch mit einer Schneegrenze von 2200 m vertraglich halteп und 
die Djalica wegen ihrer a11seitigen Steilheit ausser Betracht Jassen kann. Aber ich kanп 

Nowack nicht beipflichten in der Meinung, dass dieser hohe Wert regiona1e Bedeutung habe. 
Denn in naher Nachbarschaft treten aus_gezeichnete Kare in sehr viel tieferer Lage auf, 
welche Nowack augenscheinlich entgangen sind еЬепsо wie mein Hinweis auf diese Verhalt
nisse (Louis 1927 S. 148). Zwischen Djalica е Lumёs uпd Ко1·аЬ dehnen sich weite zerschnit
tene Rumpfflacheп v<tп 1900 Ьis 2100 m Hohe. Hier sitzen mit etwa 1900 m hohen 

1) Beziiglich der klimatischen Sclшeegrenze in der Nёmer~ka stimme ich mit Nowack durchatts 
iiberein. Aber im iibrigen sind dic sehr eigenartigen Glazialerschcinungen des Geblrges von uns beiden 
(Louis 1926 S. 402 ff; Nuwack 1829 S. 155 Ьis 160) etwas verschicden aufgefasst worden. lch glauЬte 
ztigen zu kdnnen, dass die grossen Unterschiede im Ausmass der Vergletscherung, welche innerhalb 
des Geblrges auftreten, nicht klimatisch 1durch Lage der Schneegrenze und Exposition) erkliirbar sind 
und schloss attf priiglaziale Re!iefunterschiede als Ursachen der Verschiedenheit der Glazialformen. 
Nowack hiilt meine Annahme einer kriiftigen priiglazialen Zerschneidung im Siidostviertel der Nёmer~ka 
fiir unbegriindet ttnd versucht, die Erscheinungen doch rein durch Hohen- und Expositionsunterschiede 
innerhalb des Gtblrgcs zu erkliiren. Dabei polemisiert er (S. 156 f) unter Hinweis auf die Himmelsrich
tungen gegen mcine Ausfiihrungen iiber die Sonnseitigkeit bzw. Schattseitigkeit gewisser Kare, welche 
m. Е. erst durch die Einwirkung des priiglazialen Reliefs verstiindlich werden. Diese Ausfiihrungen mdchte 
ich dennoch aufrecht erhalten; denn nicht Nord-und Siidcxposition sondern etwa Nordost- ttnd Siidwest
Exposition stellen nach vielfiiltiger Erfahrung auf der Nordhalbkugel die eigentlichen Scl1atten- bzw. 
Sonnenlagen beziiglich des Gletscl1erpl1anomens dar. Dementsprechend sind auch allgemein die lokal
klimatischen Unterschiede der Nёmer~ka- Siidwest- und Nordostseite so bedeutend, dass man hier 
entschieden einc Sonn- und Schattcnseite unterscheiden muss; dieser Gegensatz erleichtert ausseror
dentlich das V нstiindnis ihrer Glazialerscheinungen. Dass jedoch deren Eigenheiten rein im Sinne Nowacks 
durch Hohen- und Expositionsunterschiede erklarbar sind, scheint mir nicht mdg!ich. Aber seine Darlc
gungen, besonders auch der Hin weis auf iihnliche Verhiiltnisse am Tomor, haben micl1 davon iiber
zeнgt, dass diesc Faktoren starker mitsprechen als ich 1926 glauЬte. 
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Boden geraumige Kare sowohl im Geblet der Teja als (entgegen Nowack's Ausserung S. 145) 
am Kalabak als bei Ploshtan. Dies ist auch aus der ausgezeichneten Gelandedarstellung der 

neueп jugosla vischeп Karte 1 : 100.000, die l1ier auf albanisches Geblet ubergreift, deutlich 

zu eпtпehmen. Und es stimmt durchaus zu dеп Beobachtungen vоп Cvijic (1917 S., 207 ff) 
und Nikolic (1912) ат Schardagh, die mап <111 Hand der neuen Karteп weit besser verfolgeп 

kann als vo, her. Cvijic glaubl (S. 212) die wurmeiszeitliche Schпeegrenze des grossteп oro

graphisch stark beguпstigten Gletschers im Schardagh auf nur 1785 m berechnen zu kоnпеп. 

Die kleineп Kargletscher ergeben wesentlich hohere Werte. Aber jedeпfalls ist es nicht moglich, 

die wlirmeiszeitliche klimatische Schneegrenze iп diesem Geblet hoher als bei 2000 m anzu

setzeп .Eher liegt sie daпшter. Auch die oben besclнiebeneп Verhaltпisse des Kopaoпik 

(vgl. S. 35) sprechen dafur. Trotzdem bestehen п;:iturlich die Beobachtungeп am Koritnik 

und ап der Djalica е Lumёs zu Recht. Es ergibl sich daraus пuпmeh r wohl mit Sicherheit, 

was ich vor sechs Jаlнеп пur vermuteп kоппtе, dass Djalia е Lumёs uпd Koritпik еiп Geblet 

ganz junger starke1· Heraushebuпg sind, dass iп ihneп gewissermasseп die durch die Verglet

scheruпg eiпgravierteп Hoheпmarkeп der Sclшeegreпze um weпigsteпs 200 m emporgetrageп 

wurdeп. Die 2000 m tiefe uberaus епgе Lumaschlucht, die zwischeп beideп Geblrgeп durch

schneidet, ist еiп weiterer Beweis auf starke Hebung bls iп die ji.ingste Zeit. 

ln diesem Zusammenhaпg sei darauf hiпgewieseп, dass пое~ ап zwei ;:iпderen Stelleп 

in АIЬапiеп die Aпordnuпg der Glazialspureп• auf postglazi;:ile Krustenbeweguпgeп hiпdeutet. 

Die еiпе wird vоп Nowack (1929 S. 153 f) beschriebeп. Im sudlicheп Teil des Gribageblrges 

(АlЬап. Epirus) treteп Kare noch an Ноhеп vоп uпter 1900 m auf. Dem пordlichen Geblrgs

abschпitt dagegeп maпgelп Glazialspureп vollig, obgleich er bls auf 1978 m empor steigt. Die 

geologischeп Verhaltnisse lassen hier еiпе postglaziale Hebung von i.iber 100 m als wahr

scheiпlich erscheiпeп. Die aпdere Stelle ist das Geblet der 2000 m l10he11 Zерё jn Merdita. 

ln ihrer Nachbarschaft ist die eiszeitliche Schпeegrenze durch Beobachtungen an der Munela 

und Neshda е Lurёs а uf 1800 Ьis 1850 m festgelegt . Ober diese Hohe rageп die massig 

geneigteп Osthaпge der Zерё mit zusammeпhaпgeпden Flacheп vоп i.iber 1 qkm Grosse auf, 

also wohl weseпtlich mehr als Nowack bei seiпer Beschreibuпg des Zерё Gebletes (1929 
S. 133) aппimmt. Trotzdem koппten wir hier keiпe Glazialspureп erkeпnen. 1hr Fehlen iп so 

bedeuteпdeп Ноhеп ist recht me : kwi.irdig uпd legt dеп Gedanken ап еiпе postglaziale relative 

Hebuпg des Gebletes um 50 Ьis 100 m nahe. Derartige Hiпweise auf ganz juпge Krusten

beweguпgen werdeп sich wohl mit der zunehшenden Erforschuпg der Glazialerscheinuпgen 

auf der Balkanhalblпsel посh vermehreп, und es mi.isste lohпend seiп, ihпen im eiпzelnen 

durch Spezialforschuпgeп naher nachzugeheп. Eine wesentliche Beeintrachtigung des Gesammt

blldes de1· wurmeiszeitlichen klimatischen Schneegreпze durch seitherige Krusteпbeweguпgeп 

braucht man aber пicht zu befi.irchten; deпn merkliche Storuпgeп konnen in ihm erst auf

t,eteп, wenn relative Ve1 tikalbeweguпgeп von i.iber 100 m vorhaпden sind. Und derartiges 

ist bei der Ki.irze der verflossenen Zeit in dem von uпs betrachteten Raum, in dem weithiп 

noch Reste miozaпer Flachreliefs nachgewiesen sind, nur ausnahmsweise zu gewartigen. Die 

Schneegrenzwerte der Zерё und des nordlichen Gribageblrges wi.irden in unserer Karte noch 

nicht sehr stark aus dem Gesamtbllde heraus fallen , die des Koritnik und der Djalica е Lumёs 

allerdings vollstaпdig. 

Nowack glaubl (S. 145), auch im Korab die Hohe der eiszeitlicheп Schneegrem.e auf 

2250- 2300 m ansetzen zu sollen. Aber l1ier liegeп tatsachlich noch nicht geпi.igend Beo

bachtungen vor. Moglich dass ahпliche Verhaltпissse walten wie an der Dja1ica е Lumёs. 

Nach den grossartigeп Glaziaiformeп der Ostseite - Smiljanic (1929) gibl im Tanusa Tal

moranen in nur 1000 m Hohe an - glaube ich aber, dass wesentlich der steile Abbruch 

zum Becken vоп Debr, der fi.ir Schneeansammlungen sehr ungi.instig ist, das Zuri.icktreten 

der Vergletscherungsspuren auf der Westseite des Geblrges verursacht, welches Nowack zu 

seiner Annahme veranlasste. 
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lm JaЫanicageblrge kann nach den Angabeп vоп Dedijer ( 1917 s. 327 ff) die eiszeit
liche Schпeegreпze in etwa 1900 m angesetzt werden. In den Hochgeblrgen si.idlich Skoplje 

uпd im Peristeri ist sie nach dеп Forschungeп von Oestreich (besoпders 1902 S. 22 ff), 

Gripp ( 1921, 1922) uпd vor allem von Р. S. Jovanovic ( 1928) bei 1900 bzw. 2000 m 
anzunehmen 1 ). 

Oriechische Halblnsel. 
Im griechischen Epirus haben die Hochgipfel des Piпdus zur Eiszeit zweife\los Glet

scher getragen. Aber es fehlen noch spezielle Untersuchungeп, welche verlassliche Bestim
muпgeп der entsprechendeп Schneegreпzen erlauben. Nach der Geli:iпdedarstellung der neueп 
griechisch~n Karte 1: 100.000 kaпn man z. В. westlich Florina die Hohe der eiszeitlicheп 

Schпeegrenze bei etwa 2000 m vermuten. In Mittelgriechenland uпd im Peloponnes hat 
О. Maull (1921) den einschlagigeп Fragen besondere Aufmerksamkeit gewidmet und auch 

ein Kartchen der eiszeitlichen Schneegrenzhбhen (S. 120) gegeben. Seine Schneegrenzbestim
mungen beruheп auf der Bestimmuпg von mittleren Karhбhen. Dies Verfahren muss heute 

als weniger zuverli:issig gelten, da wir wissen, das Kare und Karhorizonte sich oft ап pra

glaziale Hangverflachungeп uпd Relieftreppungen kпilpfen. Im rein nordexponierten Velitsatale 

des Parnass is_t nach Maull (S. 87 ff) unter dеп 2400 Ьis 2450 m hohen Hauptgipfeln der 

eiszeitliche Gletscher nur Ьis 1950 m nach abw.arts gestiegeп. Danach ist seine Schneegrenze 
kaum unter 2200 m, die klimatische Schпeegrenze des Gebletes aber eher iiber 2200 m zu 

suchen. Maull erhalt als 'mittlere Hohe seines uпteren Karhorizontes 2125 m. Im Chelmos
geblet beschreibl Maull (S. 58 f) Mori:iпen in 1900 bzw. 1940 m Нбhе in Nord-bezw. Nord

westexposition uпter 2300 m hoheп Gipfelп. Danach ware die klimatische Schпeegrenze hier 
eher i.iber als unter 2100 m Hohe anzunehmen, wofi.ir auch die Tatsache spricht, dass Maull 
iп der бstlich benachbarteп Ц75 111 erreichendeп Ziria sichere Gletscherspureп пicht 111ehr 

feststellen konпte. Die mittlere Нбl1е der KarЬбden aber besti111111t Maull im Chelmosgeblet 
анf nur 2060 Ьis 2080 111. Aus diesen Erwagungen scheint es 111ir richtig zu seiп, Maulls 

Schпeegrenzbestimmungen zur Erreiclшng der Vergleichbarkeit 111it den iibrigen Teilen der 
Balkanhalblnsel etwas zu erhбheп. Ich nehme sie an in der Giona zu 2100 m (Maull 2050 
Ьis 2100 111), Parnass 2200 m (Maull 2125), Chelmos i.iber 2100 (Mau\1 2060-2080), 
Taygetos 2000 (Maull 1950-1975). Zweifellos geht aus Mau11s Untersuchungen, die auch 

die Vardussia und die Ziria beriihrt haben, hervor, dass das Ansteigen der eiszeit1ichen 
Schneegrenze vоп Westen пасh Osten sich yon den diпarischen Landern und Albanieп auch 

in die _griechische Halblnsel hineiп fortsetzt. 

Dieses Ergebnis wird durch die Verhaltпisse а111 01ymp und auf Kreta bestatigt. 

Leider ist der 01у111р noch nicht eiпgehend glazia1111orphologisch ui:J.tersucht. Lediglich das 
Vorhandensein namhafter Glazialspuren ist besoпders durch Cvijic ( 1918) festgestellt. Aber 

die ausgezeichnete topographische Spezialaufnahme, die neuerdiпgs durch Marce\ Kurz ausge

fiihrt wurde ( 1923), verhilft zusa111men mit den beigegebenen Abblldungen zu einer ange
ni:iherten Voгstellung. Die Tafel S. 208 gewahrt einen ausgezeichпeten Eindruck von der 

Si.idabdachuпg der Hochregion, welcher 111ich stark an die entsprechende Seite des Pirin 
eriпnert. Ober eiпem Verebnungsniveau von 2300 111 Нбhе erheben sicl1 rundliche Gipfel 

auf 2600 und 2800 111. Kare sind nicht vorhanden. Sanfte Grashange fiihren von den Gipfeln 

1) D~dijer und Jovanovic beschreiben im JaЫanica bzw. Jakupica Geblrge sehr tief herabrei
cheпde Moranen und errechnen danach sehr tiefe Schneegrenzwerte (1600-1700) m). Selbst wenn 
a!le ihre Вeobachtungen sicher sind, wird man die klimatische Schneegrenze der letzkn Eiszeit in 
beiden Geblrgen auf etwa 19J0 m veranschlagen mtissen; denn Kare giЬt es in beiden Geblrgen nur 
an Gipfeln von tiber 2000 m Hohe. Die auffallend tiefen Moraпeпvorkommeп siпd aпscheineпd l1ier 
еЬепsо wie iп mапсl1еп апdеrеп Geblrgeп durcl1 lokale Sonderшnstaпde zu erklareп. 
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herab. Aber iп dеп breiteп Hochtalmuldeп des Odas zeigt sich das unruhige Кleiпrelief, 

das fiir dеп Воdеп ehemaliger Firnfelder bzw. flacher Gletscher charakteristisch ist, hier 

Abscheueruпg des Uпtergrundes, dort moraпeпartige Aпhaufuпgeп andeuteпd. Wie beim 

Pirin ist der АпЫiсk der Nordseite, die auf der Tafel S. 80 оЬеп dargestellt ist, еiп vollig 

aпderer. Das tiefe Trogtal Megali Kazania, desseп Wurzel von dеп Waпden der 2900 m 

erreicheпdeп Hauptgipfel umrahmt wird, lasst Ьis 1700 m hiпab mit Sicherheit Ruпdhбcker 

еrkеппеп. Wahrscheiпlich hat der alte Gletscher aber dеп Puпkt 1196 der Karte е reicht uпd 

sich dort mit eiпem Mikri Kazaпia Gletcl1er vereinigt. Denп der ат Fusse des Kristaki пасh 

abwarts zum Puпkt 1196 zieheпde Riickeп macht auf dem Bild wie auf der Kat te dеп 

Eiпdruck eiпes liпken Ufermoraпeпwal\es des alteп Mikri Kazaпia Gletscl1ers. Im gапzеп 

zeigt sich еiпе ausserst auffiillige Ahпlichkeit sowohl in der Нбhе ~uпd iп der allgemeiпeп 
Formuпg wie speziell auch im Ausmass der eiszeitlicheп Vergletscheгuпg zwischeп Olymp uпd 

Piriп. Daпach glaube ich mich berechtigt, die Hohe der eiszeitlicheп klimatischeп Schпee

greпze im Olymp auf 2300 m anzusetzeп, d. h. auf dеп gleicheп Wert, auf dеп die sorg

faltige Erwaguпg der Beobachtuпgeп im Piriп geftilнt hat (Louis 1930 S. 106 f). Eher kбппtе 

sie im Olymp ein weпig hбher Jiegen; dепп d esseп siidseitige Gletscherspureп sind weпiger 

deutlich als die des Piriп. Es zeigt sich also, dass das Ansteigeп der eiszeitlicheп Schпee

greпze vоп West пасh Ost auf der griechischeп Halblпsel Ьis zur Ostkiiste aпhalt. 

Dies bestatigeп · auch Creutzburg's Forschuпgen (1928 S. 24) iп Kreta. Auf keinem 

der dortigeп Hochgeblrge siпd Spureп el1emaliger Gletscher erkeпnbar, trotzdem sie gerade 

im Westeп in dеп Weisseп Bergen 2470 m Нбl1е erreicheп. Danach wird шап die ei~zeitliche 

Schпeegreпze hier jedeпfa\ls пicht uпter 2300 m Hohe aпsetzen kбппеп. Dies zwiпgt zu 

der Аппаhmе, dass die Isohypsen der eiszeitlichen Schпeegreпze ат Stideпde des Ре\ороппеs 

пur wenig der Ktistenliпie folgeпd gegeп Osteп ausЬiegeп, dass sie im wesent\icheп weiter 

nach Siideп laufeп. Es legt die Vermutuпg паhе, dass sie etwa iп der Breite von Kreta 

eпdlich nach Westeп umЬiegeп, um das theoretisch пotweпdige starkere Aпsteigeп der 

Schпeegreпze gegeп dеп grosseп Trockeпgiirtel der Erde eiпzuleiteп. Dieses Ergebпis ЫеiЫ 

auch dапп besteheп, wепп шап mit der Mбg1ichkeit rechпet, dass die kretischeп Hochgeblrge 

iп der Postglazialzeit um eiпige huпdert Meter gehoben wordeп seiп kбпnten. Weпn die 

Schneegreпzliпieп ап der Stidspitze des Pelopoпnes gaпz пасh Osteп iп die Agais еiпЬбgеn, 

danп miisste die Нбhе der eiszeit\icheп Schпeegreпze auf Kreta пiedriger gewesen seiп als 

ат Taygetos, uпd das ist nach dеп vorliegenden Verhaltnisseп, selbst wепп man postgla

ziale НеЬuпgеп von mehreren hLшdert Metern ·in Kreta fiir mбglich halt, gaпz uпwahrscheiпlich. 

S ii d k а r р а t е п. 
Weniger zahlreich als auf der Westseite siпd die Geblete mit Spureп eiszeitlicher 

Vergletscheruпg auf der бstlicheп Halfte der Balkaпha\Ьiпsel. Aber sie siпd ziemlich eiпge

\1eпd uпtersucht und Ьiеtеп daher fiir die Frage пасh der Нбhе der eiszeitlichen Schnee

greпze sichere Aпhaltspunkte. Verschiedene Autoren brachteп Kunde von Vergletscheruпgs

spureп der Siidkarpaten·. Am ausfiihrlichsteп ist die Darstelluпg durch de Маttоппе (1906-07), 
welcher das gaпze Geblet vom Banatergeblrge Ьis in die Gegend vоп Buzau und Fokschaпi 

uпtersucht hat uпd пeuerdings die von Krautner (1929). Die eiszeitliche Schпeegreпze hat 

daпach iп dem gапzеп weiten Raum · паhе bei 1900 m gelegeп (S. 272). Es fehlt das starke 

Gefalle der Schneegrenzflache, das ап der adriatisch-joпischeп Kiist~ so charakteristisch ist. 

Iпdesseп kапп es пaturgemass nicht Null seiп. De Маrtоппе hat sich hierzu пicht geaussert. 

Fiir uпsere Aufgabe eiпer kartographischen Darstelluпg ist es aber wichtig, die Richtung 

eiпes wепп auch schwachen Gefalles der Schneegreпzflache zu ermittelп, uпd dies ist mit 

Hilfe vоп de Martoппe's uпd aпderer Aпgaben uпd der Spezialkarten mбglich. 
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Im Retiezat Geblet treten der Karte nach die niedrigsten Kare nordseitig an Gipfeln 
von 2000 m Hohe auf (z. В. Verangutul). Die von de Martonne beschriebenen Kare liegen 
samtlich an Gipfeln von 2100 m und dari.iber. An solchen giЫ es Kare auch schon in 
anderer, selbst si.idlicher Exposition. Hiernach . und nach der Нбhе der niedrigsten Endmo
ranen bestimmen Р. Lehmann, L. Loczy und de Martonne (1906 - 7 S. 256 f) die eiszeitliche 
Schneegrenze auf 1900 m. Ganz gleich liegen die Verhaltnisse an dem 2061 m hohen 
Surian nordlich der Paringu Gruppe, wo de Martonne ein nordseitiges Kar mit Endmoranen 
in 1800 m Hohe beschreiЫ (S. 261). · 

Weniger leicht ist die Schneegrenzbestimmung am Paringu, wo zwar die grossen, 
orographisch stark begiinstigten Gletscher gut untersucht sind, weniger aber die kleinen, 
die die sicherste Schneegrenzbestimmung erlauben wiirden. Cvijic fasst (1908 S. 14 ff) nur 
den tiefsten Moranenwall des grossten (Jietu) Gletschers ins Auge und kommt damit auf 
еiпеп Schneegrenzwert von 1700 m. De Martonne dagegeп erhalt (S. 260) nach Hofers Ver
fahreп еiпеп mittlereп Wert von 1950 m, also eineп etwas hohereп als ат Retiezat. Ferпer 
berichtet Behrmaпn (1919 S. 44), dass das oberste Sadu Tal, das in 200() m Hohe wurzelt, 
посh reiп fluviatile Formen zeigt, wahreпd das in 2100 m Hohe beginnende obere Gilort 
Та! eiпen winzigeп eiszeitlichen Gletscher barg. Ganz entsprechend schildert de Martonne 
(S. 261) die 2100 m i.ibersteigendeп Hauptgipfel Balota und Orsu der dem Paringu ostlich 
benachbarten Capatziпa Kette. Hier giЫ es nur Spureп kleiпer eiszeitlicher Schneefelder 
und ein eiпziges kleiпes Kar. Wenп man sich vergegenwartigt, dass im Retiezat und Surian 
Geblet die Berge von 2100 m allenthalbeп recht ansehпliche und nicht nur auf die Schatt
seiteп beschraпkte Vergletscheruпgsspuren tragen, und dass schon die Zweitausender dort 
пordseitige Kare aufweiseп, so wird man mit einem Ansteigeп der eiszeitlichen Schneegrenze 
vom Retiezat uпd Surian пасh Si.iden rechneп mi.issen und wil'd sie im Pariпgu-Capatztna 

Geblet bei 1950 bls 2000 m Hohe sucheп. 
Fi.ir die Hochgeblrge ostlich des Alt-Durchbruchs liegcп leider keiпe Beobachtuпgeп 

i.iber kleiпe ehemalige Gletscher und niedrigste Kare vor. Die grossen Talgletscher der 
Fogaraschel' Alpen streckten ihre Zungen in enge tiefe Talschluchten hiпab. De Martonпc 

verfolgte die Spureп des Arpasu Mare Gletschers Ьis 1200 m. Sicher wareп diese Gletscher 
durch die Orographie stark begi.instigt. Zwei von ihnen, der Capra Gletscher und der Buda 
Gletscher reichten auf der Siidabdachung des Geblrges Ьis 1300 bzw. 1400 m hinab. Der an 
ihneп пасh Hofers Verfahren ermittelte Schпeegrenzwert von 1900 m di.irfte in Anbetracht 
der oтographis~heп Begi.instigung bei ungi.iпstiger Exposition von der klimatischeп Schnee

grenze nicht weit entfernt sein. 
Etwas hoher hat diese augenscheinlich im Bucegi Geblet, also wiederum weiter 

si.idlich, gelegen. Dort scheint de Martonпe (S. 271 f) die tiefsten Moranen nicht kennen 
gelernt zu haben. Behrmanп (1919 S. 43 f) und Wachner (1929) beschreiben die tiefste 
Morane des vom 2500 m hohen Omu nach Si.iden fi.ihrenden Jalomф Tales in 1670 m Hohe. 
Stellt man hier die gleiche Oberlegung an wie beim Capra- uпd Buda- Gletscher der Foga,ascher 
Alpen, so kommt man auf eine klimatische Schneegrenze von i.iber 2000 m, jedeпfal1s auf 
einen hoheren Wer~ als in dеп Fogarascher Alpen. Beide Geblrge sind fast gleich hoch. 
Die Glazialformen aber sind in den Fogarascher Alpen entschieden grossartiger. Das spricht 
fiir die Richtigkeit dieses Ergebпisses. Es zeigt sich also, dass wir in den SiJdkarpaten mit 
einem sanften Ansteigen der eiszeitlichen Schneegreпze nach SiJden zu rechneп haben. 

Ostliche Balkanhalblnsel. 
Der ganze Balkanbogen war шich Cvijic's For schungeп (1904 S. 173 ff) frei von 

eiszeitlichen Gletschern. Wohl aber hat er am 2186 m hohen Midzur bei Pirot, am 2200 m 
hohen Vezen und am 2370 m hohen Jumrukcal Spuren alter Fiщflecken gefunden, welche 
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zeigen, dass die Schneegrenze in der Nahe Jag. Danach wird man die eiszeitliche Schnee
grenze am Midzur nicht unter 2100 m, am Jumrukcal nicht unter 2200 m ansetzen di.irfen. 
Letzterer Wert gilt auch fi.ir die 2286 m hohe Vitosa bei Sofia, welche sicher Firnflecke, 

aber wohl keinen GJetscher getragen hat. 
Im Rila und Pirin Geblrge habe ich selbst Qie Vergletscl1erungsspuren naher unter

sucht ( 1930 besonders S. 103 ff). In beiden Geblrgen ergeben sich sehr grosse, 500 m 
erreichende Hohenunterschiede der Jokalen Schneegrenzwerte je nach dem, оЬ mал es mit 
grossen oder kleinen, nord- oder si.idseitigen, geschi.itzt oder ungeschi.itzt liegenden Gletschern 
zu tun hat. Flache Hochplateaus erweisen sich dabei als• fi.ir die Gletsche, blldung noch viel 

ungiinstiger als si.idexponierte Talanfange, welche randJich in sie eingeschnitten siпd. Die 
Verhaltnisse eriпnern damit an jene, welche Gruпd in dеп Geblrgen der Herzegoviпa •fand 

(vgl. оЬеп S. 32). Eine nach Grunds Idee gezeichnete Karte der realen eiszeitlichen Schnee
grenze wiirde hier ein mindestens ebenso kompliziertes Bild ergeben, wie es Grund fi.iт die 

Dinarischen Lander erl1ielt. Cvijic hat ( 1908 S. 1 О f und 1917 S. 193) fi.ir das Rila Geblrge 
dеп tiefsten aJler lokalen Schneegrenzwerte von 1930 m, der ап dem am meisten orographisch 

begiinstigteп Gletscher ermittelt wurde, als charakteristiscl1en Wert der eiszeitlichen Schnee

grenze angenommen. Diesem Vorgange kann ich nicht folgen, sondern wahle vielmehr еiп 

Mittel aus den lokalen Schneegrenzwerten; und zwar jenes, welches 4wischen den Werten 
fiir schattseitige und sonnseitige kleine Gletscher von massiger orographischer Begiiпstigung 

Jiegt. So komme ich auf die Hohe von etwas i.iber 2200 m. Die gleichen Erwagungen fi.ihren 
fiir den Pirin auf einen etwas hoheren Wert von rund 2300 m (1930 S. 106/7). 

Die Betrachtung der ostlichen Balkanhalblnsel lehrt somit, dass di ~ eiszeitJiche Schnee
grenze nicht nur von Westen her, sondern auch von Norden he~ gegen die Agais anstieg. 

West-Кleinasien. 

Еiпе wertvolle Erweiterung unserer Vorstellungen geben die Beobachtungen aus 

Westkleinasien. А. Philippson (1904, S. 264, 1913, S. 73 ff.) J. Cvijic (1908, S. 31 ff.) und 
W. Репсk ( 1918, S. 39) haben den mysischen Olymp untersucht. Der 2400- 2500 m hohe 
Riicken des Olymp weist nuP ап seiner Nordseite еiпе Reihe von Karen von 2100-2300 m 
Bodenhohe auf. Die untersten Moranen 1iegen 1900-2000 m hoch. Danach schatzen wir 

die Schneegrenze dieser nordseitigen Gletscher in Obereinstimmung mit Philippson und Cvijic 

auf 2200-2250 m. Die kJimatische Schneegrenze des Gebletes ist nati.irlich hoher, wohl 

mindesteпs in 230U m Hohe zu suchen. 
Weiter si.idlich hat Philippson weithin keine sicheren Glazialspuren mehr entdecken 

kбnnen. Dem 2300 m hohen Murad Dag bei Uschak fehlen sie ebenso wie dem 2300-2500 m 

hohen Buda-Chonas Dag bei Denisli.i (1913 S. 115, 1914 S. 97, 103). Lediglich die hochsten 

der mehr gegen die Kilste vorgeschobenen Geblrge, der mysische Ak Dag (2168 m) und 
Egrigos Dag (2085 m) bei Simav und der Jydische Bos Dag (2129 m) bei Alaschehir zeigen 
Erscheinungen, die m~glicherweise auf eiszeitJiche Verfirnung zurilckzufilhren sind ( 191 О 
s. 71, 1913 s. 64). 

. Erst vom lykischen Taurus sind wieder sichere Spuren ehemaliger Vergletscherungen 
bekannt. PhШppson hat (1915 S. 114) an der Nordseite des von ihm auf 2500 m Hohe 
geschiitzten Sandras Dag drei Kare gesehen. W. Penck erwiihnt (1918 S. 93) in den 3000 m 

iibersteigenden Ketten westlich Adalia vereinzelte Kare. Der Einzelbeobachtung eines Kares 
bei BuJdur in nur 1700 m Hohe (S. 87) mochte ich, ohne die Beobachtung anzuzweifeln, 
keine Bedeutung beimessen, da die Hohenangabe der benutzten Karte um viele hundert Meter 

falsch sein kann. 
Aus diesen wenigen Angaben ist zu entnehmen, dass die eiszeitliche Schneegrenze 

im westlicl1e11 КJeinasien recht hoch, im lykischen Taurus wohl in 2400-2500 m Hohe zц 

Юбил . сбори. nроф. А . Иширковъ 6 
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suchen ist. Moglicherweise detiten Philippsons Beobachtungen aus Lydien und Mysien ein 
geringes Gefalle der Schneegrenzflache gegen die nordliche Agais als Niederschlagsspenderin 

an. Diese Ver111utung ist in der von rnir gezeichneten Karte rnit al1ern Vorbehalt zur Dar
stellung gebracht, illdern die 2300 rn Isohypse der eiszeitlichen Schneegrenze vorn Pirin 
komrnend eine weite Ausbuchtung langs_ der kleinasiatischen WestkUste nach Si.iden erhalt, 
ehe sie zu dem gesicherten Wert arn rnysischen Olvrnp gefi.i11rt wird. 

Kartenblld und Ergebnisse. 
Betrachten wir zurn Schluss das Kartenblld, welches auf Grund sarntlicher Einzelan

gaben entworfen worden ist, so ergibl sich folgendes: Die Hohenlage der wi.irrneiszeitlichen 
klirnatischen Schneegrenze weist auf der Balkanhalblnsel ausserordentliche Unterschiede auf. 

Sie schwankt zwischen 1300 rn am Orjen und 2300 rn im Pirin und Olyrnp, also urn volle 
1000 т auf nur 400 krn Entfernung. Das Gefalle der gedachten Schneegrenzflache ricl1tet 
sich jedoch nicht, wie man zuпachst denken konnte, vornehrnlich polwarts. Nur in dern Raurne 

11ordlicl1 der innerbosnischen Geblrge und nordlich der Rhodopenregion ist dies der Fall. Iп 

allen aпderen Teilen tritt der Einfluss der geographischen Breite auf die Lage der Schnee
grenzflache ganz zuri.ick. Deren lsohypsen passen sich vielmehr iп auffalliger Weise der 

Verteilung von Wasse1· und Land und der Gross-Orographie an, freilich nicht in syrn

metrischer F orrn. 
Langs der ganzen adriatischen Ki.iste der Balkanha!Ьinsel richtet sich das Gefalle der 

Schneegrenzflache, wie шап schon seit langerem weiss, vom Binnenlande zu Meer. Hier fUhrt 
der starkste auf der На!Ьiшеl i.iberhaupt auftretende Gradient von 100/оо etwa vorn Durrnitor 
gegen Niksic, also gerade entge6engesetzt dem Breiteneiпfluss von Norden nach Si.iden. Das 
Minimurn der Schneegrenzhohe ist jedoch sicher nicht weit draussen auf der Adria zu suchen, 

sondern hart ат Rande der ki.istennachsten Hochketten; denn i.iberall am italienischen 
Gegengestade erweist sich die eiszeitliche Schneegrenze hoher als auf der balkanischen Seite 1). 

Das Minirnum der Hohe der eiszeitlichen Schneegrenze liegt asyrnmetrisch zum Becken der Adria. 

Andere Ve~haltnisse herrschen auf der Ostseite der griechischen Halblnsel, dort gibl 

es kein Gefalle der eiszeitlichen Schneegreпze zum Meere hiп. Das „ ad1iatische" Ostwestge
falle der Schneegrenzflache ist vielшehr durch die Verhaltnisse irn Pirin, Olyrnp und Parnass 
Ьis dicht an die Ki.iste der Agais nachweisbar. Es шuss also i.iber der westlichen Agais mit 

einem Maximuш der Hohe der eiszeitUchen Schneegrenze gerechnet werden. 
Daraus ist zu erkennen, dass еiпе stark einseitige Niederschlagsverteilung, hervor

gerufeп durch vorherrschend westliche Niederschlagswinde hier den massgebenden Einfluss 

auf die Lage der eiszeitlichen Schneegrenze ausgei.ibl hat. Es stellt sich also das gleiche 
Ergebnis heraus, das ich t, i.iher bei einer entsprechenden, aber viel extensiveren Bearbeitung 

des Westens der Vereiпigten Staaten von Aшerika erhalten l1abe. 2) 

Die Niederschlagsverteilung ergibl sich iш einzelnen aus der wechselseitigen Einwir
kung zwischen den Niederschlagswinden und dern Relief. So tritt ger~de da, wo der Verlauf 

der Schneegrenz-Isohypsen auf der Karte durch zahlreiche Bestiшmungspunkte gut festgelegt 
ist, der Einfluss der Orographie sel1r stark l1ervor. Die krainer Einwalmung in der Geblrgs-

11111rahrnung der Adria macht 'sich in eineш deutlichen Ausblegen der Schneegrenz-lsohypsen 
gegen Osten geltend. Wie weit dieses geht, Ыeibl allerdings wegeп des Mangels hochaufra
gender Geblrge irn pannonischen Becken, welche die eiszeitliche Schneegrenze zu bestimrnen 
gestatten, unsicher. Sehr klar Ьildet sich der einspringende Winkel des Dringolfes in den 

1) V crgl. z. В. Кlebclsberg, R. v.: Die eiszeitliehc Vergletschcrung dcr Apenninen. Z. f. 
Gletscherkdc. Bd. 18, 1930, S. 141 - 169, Bd. 20, 1932, S. 52-65. 

2) Louis, Н. Die Verbreitung von Glazialformen im Westen der Vereinigtcn Staat~n (m. Karte) 
lt, f. Geomorphologic, Bd. 2, 1927! S. 2~1 - 235

1 
bes. ~- 231. · 
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Linien Ьis zu mehr als 100 km Kustenabstand аЬ und ebenso der ausspringende der hoch
aufragenden Ketten des Albanischen Epirus. 1) Diese Tatsachen waren filr mich auch da, wo 
die Bestimmungspuпkte der eiszeitlichen Schneegreпze selten werden, bei der Zeichnung der · 
Liпien Jeiteпd, so im panпoпischeп Весkеп, zwischen Peloponnes und Kreta und in West
Кleinasien, wo die l,inienfill1rung, wie oben (S. 41) ausgefilhrt, Philippsons Vermutungen 
zum Ausdruck bringen wШ. 

Die tiefsten Werte der eiszeitlichen Schneegrenze fanden wir in Friau\ und um die 
Bocche di Cataro, also in jenen windfangenden Einbuchtungen der adriatischen Geblrgsum
rahmung, wo heute auch die Niederschlagsmaxima des ganzen Gebletes auftreten. Die hochsten 
befinden . sich liings der griechischen Ostkilste, mithin in dem heute trockensten Bereich der 
BaJkanhaJЬinsel. Die eiszeit]iche Schneegrenze harmoniert auch sonst durchaus mit der heutigen 
Niederschlagsvertei]ung. Dies beweist, dass die eiszeitliche Niederschlagsverteilung der heutigen 
ahnlich gewesen sein m~ss. Daher sehe ic/1 auch keine Notigung, mit Maull 2) aus dem 
0stwarts-Ansteigen der eiszeitlichen Schneegrenze an der griechischen Ostkilste auf die 
wilrmeiszeitliche Existenz des „Mittelagaiscl1en Fest]andes" zu schliessen. Eine der heutigeп 

eпtsprechende eiszeitliche Niederschlagsverteilung genilgt, шn das Verhalten der Schneegrenze 
zu erklaren. Philippsoпs Beobachtungen in West-Кleinasien deuten gerade auf ein Ansteigen 
der eiszeitlichen Schneegrenze von der W estkilste gegen das Innere und sprechen damit filr 
das wilrmeiszeitliche Vorhandensein de r Agiiis. Eine endgilltige Losung. dieses ProЫems hat 
die genaue glazialmorphologische Durchforschung vоп West-Кleinasien zur Voraussetzung, 
welche noch aussteht. 

Die Grosse der Depression der wilrmeiszeitlichen Schneegrenze gegenilber der heuti
gen ist Jeider nicht mit Sicherheit anzugeben, da wahrscl1einlich kaum ein Gipfel der BaJkan
halЬinsel die heutige klimatische Schneegrenze ilberragt. Allerdings giЫ es, besonders in den 
montenegrinischen Hochgeblrgen, den nordalbanischen Alpen und im Korab, manches 
perennierende Schneefeld, welches andeutet, dass die klimatische Schneegrenze nicht fern ist. 
Lage sie in den nordalbanischen Alpen in 2500 m Hohe, so milssten diese an einigen 
geschiltzten Stellen entschieden schon Gletscher tragen, was aber nicht der r'all ist. Da die 
eiszeitliche Schneegrenze hier auf 1700 , m zu veranschlagen war, so betragt ihre Depression 
gegenilber der heutigen jedenfalls uber 800 m, icl1 schatze sie auf etwa 1000 m. Das kanп 
оhпе merkliche Temperaturerniedrigung lediglich durch Niederschlagssteigerung in dem schon 
heute ilberaus niederschlagsreichen Geblet nicht erkliirt werden. 

Kein einziges der balkanischen Geblrge hat 1000 m hoch uber die eiszeitliche Sc :шee

grenze aufgeragt. Desha]b ist das Ausmass der Vergletscherung auch uberall ein verhaltпis

miissig bescheidenes gewesen. !mmerhin ist е manchenorts zur Ausbl!Jung aпselшlicl1er Tal
gletscher gekommen, im grossen und ganzen dort, wo die Geblrge die eiszeitliche klimatische 
Schneegrenze um mehr als 500 m ilberragten, so besonders iп der Prenj-Planina, dem Orjen, 
den montenegriпischen . Hochgeblrgen, dеп nordalbanischen Alpen, dem Korab, Scl1ardag, 
0lymp, Piriп, Rila uпd Sudkarpaten. 

Die Eпgmaschigkeit der Schneegreпzbestimmungen hat es in einigen Fallen ermog
licht, aus Unregelmassigkeiten der Schneegrenze auf postglaziale Kгustenbeweguпgeп zu 
schliessen. Sehr wahrscheinlich haben solche den Nordteil des Gribageblrges im albanischeп 

Epirus um uber 100 m gehoben. Eine nacheiszeitliche Heraushebung des Koritnik uпd der Djalica 
е Lumёs in Nordostalbanien im Betrage von mindestens 200 m ist wohl mit Sicherheit anzunehmen. 

1) Durch ein Versehen sind in der Karte etwas zu hohe Schneegrenzwerte fiir Schardagh, 
Jakupica, JaЫanica und Peristeri stehen geЬ\ieben. Nach Verbesserung (Schardagh 19 +. Jakupica 19+, 
JaЫanica 19, Peristeri 20 +) wiirde die Einbuchtt1ng der Schneegrcnzisohypsen am Dringolf noch 
ttwas kraftiger werden. 

2) Maull, С : Liinderkunde von Siideuropa, in Enzyklopadie d. Erdkd. Leipzig 11. Wien, 1929 S. 326 
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Снtжната граница въ Балкански полуостровъ презъ ледниковия периодъ 

Цtлостна представа за дилувиалното заледяване на Балкански nолуостровъ се 

добива най-добре чрезъ съставяне на карта отъ изохиnси на дилувиалната снtжна граница. 

Даннитt за височината на снtжната граница, които даватъ многобройнигl, изследвачи 

за следитt на дилувиалното заледяване на Балкански nолуостровъ, еж не току така 

за приемане, защото отдtш1и1--I, автори отчасти работятъ съ различни понятия за снtжната 

граница . Затова nо-напредъ е необходимо едно обсжждане на това понятие. Това обсж

ждане довежда до следната дефиниция за 1< л и мат и ч е ска с н t ж на r р а II и ц а, сгодна 
за по -общи сравнения: тя е онази реална снtжна граница на една область, която 

отговаря на едно ср·l,дно локално-орографско благоприятствувэ.не за образуване на 

ледникъ при ср·l,дно изложение на слънчево оrрtване. 

Следва да се даде едно съгласувано обяснение на всички данни върху ледни

ковитt следи на Балкански nолуостровъ и съседнитt области на Юrоизточнитt Алпи, 

Южнитt Карпати и Западна Мала Азия, съ цель да се оnредtлятъ по възможность повече 

височинни пунктове на климатическата снtжна граница на вюрмското ледниково време. 
Съ nомощьта на тtзи пунктове е съставена тукъ приложената карта. 

Отъ тази карта се добиватъ следнитt заключения: Височинитl, на вюрмсколедни

ковата климатическа снtжна граница на Балкански nолуостровъ еж извънредно различни. 

Tt се колебаятъ между 1300 м. на Орьенъ и 2300 м. въ Пиринъ и Олимпъ, значи, 

цtли 1000 м. на 400 клм. разстояние. Наклонътъ на повърхнината на снtжната граница 

не върви предимно на северъ. Такъвъ е слу,~ая само въ севернитt области на вжтрешно

босненскитt планини и на северъ отъ Родопитt. Въ всички други части влиянието на 

географската ширина върху положението на повърхнината на снtжната граница не се 

чувствува. Изохипситt отrоварятъ по много по-очебиющъ начинъ на разnредtлението 

на водата и сушата и на rолtмигt ороrрафски форми, разбира се, не симетрично. 

Надлъжъ по цtлив адриатически бр·l,rъ на Балкански nолуостровъ повърхнината 

на снtжната граница се наклонвва, както се знае отъ отдавна, отъ вжтрешностьта на 

сушата къмъ морето. Най-rолtмиятъ градиентъ отъ 100/оо на Балкански полуостровъ 

води отъ Дурмиторъ до Никшичъ, значи, направо срещу вливнието на географската 

ширина отъ северъ къмъ югъ. Най-малката височина на снtжната граница е пакъ не 

далече отъ адриатическия брtгъ, но на политt на брtговитt високи вериги, а на ита

ливнския брtгъ навсtкжде дилувиалната снtжна граница е по-висока, отколкото на 

балканската страна. 

На източната страна на rръцкив полуостровъ дилувиалната снtжна граница не слиза 

никакъ къмъ морето. Адриатическиятъ изтокъ-западенъ наклонъ на повърхнината на 

снtжната граница се установява повече чрезъ отношенията въ Пиринъ, Олимnъ и Парнасъ 

до самия брtгъ на Егейско море. Трtбва да смtтаме, значи, че въ западната часть на 

Егейската область е максималната височина на снtжната граница nрезъ дилувиално време. 

Явно е, че едно силно едностранно валежно разпредtление, предизвикано чрезъ 

господствуващитt западни дъждоносни вtтрове, е упражнило решаващо влияние върху 

височината на дилувиалната снtжна граница. 

Разпредtлението на валежитt зависи въ подробности отъ взаимодействието между 

дъждоноснитt вtтрове и релефа. Затова въ Крайненското снишаване въ планинската 

ограда на Адриатическо море изохипситt на снtжната граница значително се отбиватъ 

къмъ изтокъ. Твърде ясно се образува вдаденъ жгълъ на повече отъ 100 км. въ Дринскив 
;щщвъ и сжщо издаден-ь ,к.гълъ B'lJ високостърчащитt вериги 1щ АJ1банския Епиръ. Тt;щ 
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факти ни ржководеха и тамъ, гдето опредtляващитt пунктове на дилувиалната снtжна 

граница еж рtдки, напр. въ Панонската низина, между Пелопонесъ и Критъ и въ Западна 

Мала Азия. 

Най-низко положение дилувиалната снtжна граница е имала въ Фриау лъ и около 

Которския заливъ, значи, въ ония изложени на западни вtтрове заливи въ Адриатическитt 

планински рамки, гдето днесъ сжщо падатъ най-много валежи въ цtлата область. Най

високо е била дилувиалната снtжна граница надлъжъ по гръцкия източенъ брtгъ, гдето 

днесъ е най-сухата область на Балканския полуостровъ. Дилувиалната снtжна граница 

хармонира напълно съ днешното разпредtление на валежитt. Това показва, че дилу

виалното разпредtляние на валежитt трtбва да е било подобно на днешното. Ето защо 

нtма нужда като Маулъ да заключаваме отъ на изтокъ издигащата се дилувиална снtжна 

граница но гръцкия източенъ брtгъ за сжществуването въ вюрмско ледниково време 

на Срtдноегейска суша. Филипсоновитt наблюдения напротивъ говорятъ за сжществу

ване на Егейско море въ вюрмско ледниково . време. За окончателното разрешение на този 

въпросъ е необходимо точно г лациалморфологично изследване на западна Мала Азия. 

Колко по-низко е била в :ормско-ледникова снtжна граница спроти днешната, за 

съжаление не може да се каже, тъй като вtроятно никой връхъ на полуострова не 

достига днешната климатическа снtжна граница. Въ Североалбанскитt Алпи напр. трtбва 

да е надъ 2500 м. височина, понеже иначе непременно щtха да се образуватъ на нtколко 

запазени мtста ледници. Тъй като дилувиалната снtжна граница тукъ е била на 1700 м., 
то нейното по-низко положение спроти днешната снtжна граница е било повече отъ 

800 м., азъ ro оценявамъ на 1000 м. Това не може да се обясни само съ увеличаване 

на валежитt безъ значително понижаване на температурата. 

Нито една планина на Балканския полуостровъ не е надхвърляла съ 1000 м. дилу

виалната снtжна граница. За:ова размtра на заледяването е билъ навсtкжде малъкъ. 

Все пакъ на нtкои мtста еж се образували значителни долинни ледници; и то изобщо 

тамъ, гдето планината е била около 500 м. по-висока отъ дилувиалната климатична гра

ница, именно .въ Прень-планина, Орьенъ, Черногорскитt високи планини, Североалбанскитt 

Алпи, Корабъ и Шаръ, Олимпъ, Пиринъ, Рила и Южнитt К3рпати. 

Подробното опредtляне · на дилувиалната снtжна граница позволи въ нtкои 

случаи отъ неравномtрния ходъ на тази граница да се заключава за следледниковитt 

движения на земната повръхнина. Такова нtщо има въ северната часть на Гриба-планина 

въ Албанския Епиръ, гдето има издигане надъ 100 м. Може да се приеме съ сигурность 

едно следледн_иково издигане отъ най-малко 200 м. въ Коритникъ и Джалица и Люмжсъ 
въ Североизточна Албания 1). 

Д-ръ Х. Луи, Берлинъ 

1) Навсъкжде подъ „дилувиална снъжна граница" трtбва да се има предъ видъ само 

в ю р м скат а. 



Aufgaben der Stadtgeographie von Istanbul 
von Prof. Dr. Eugeп Oberhummer, Wien 

Die Geographie der Stadte im Sinne moderner Landerkunde ist jungen Datums. 
Wohl kennt man schon 1ange ausfilhr1iche Beschreibungen von Stadten, darunter wertvolle 
Werke ilber Geschichte, Kunstdenkmaler, Verwaltung usw, aber das ist keine Geographie. 
Die Sammlung von Kuriositaten, wie sie altere geographische Handbilcher darbleten, hat die 
moderne Landerkunde mit Recht ilber Bord geworien. Man beschrankte sich dafilr meist auf 
eine kurze Analyse der geographischen Lage, hauptsachlich der Verkehrslage, und suchte 
aus dieser allein die Entwicklung einer Stadt zu erklaren. Dass dabei auch andere Faktoren, 
und nicht nur geographische, entscheidend mitwirkten, wurde oft ilbersehen. Vereinze1t finden 
sich schon frilhzeitig Ansatze zu einer geographischen Charakteristik, so in der Beschrei
bung Roms von ·Strabo im 5. Buch seiner Geographie. 

Beschaftigung mit der historischen Geographie des Altertums hat mich seit Beginn 
meiner wissenschaftlichen Tatigkeit zur Topographie und Entwicke1ungsgeschichte einzelner 
Stadte, wie jener der Insel Cypern, gefilhrt. Meine Mitarbeit an Pauly-Wissowas Realencyk1o
padie der klassischen Altertumswissenschaft bot mir Ge1egenheit, weitere konkrete Beispiele 
zu bearbeiten, so besonders das heutige Istanbul in den Art. В 1 а с h е r n а i, В о s р о r о s, 
Constantinopolis, Keras u. а., freilich nur in dem durch den Charakter des Werkes 
bedingten Rahmen, doch stets mit Einbeziehung des byzantinischen Mittelalters. Arbeiten 
uber die tilrkische Zeit haben sich daran angeschlossen1). Spater hat шeine Berufstatigkeit 
in Wien mich zu einigen Arbeiten йЬеr diese Stadt veranlasst2), die freilich auch nach bestimmter 
Richtung begrenzt waren. Allgemeinere Gesichtspunkte habe ich in Vortragen vor dem 
Deutschen Geographentag in Niirnberg und dem Intern. Geographenkongress in GenfЗ) 

behandelt, wahrend mehrere Reisen durch Nordamerika mir Anlass gaben, eine Paralle1e zwi
schen <1merikanischen und europaischen Stadten zu ziehen4), der sich zuletzt noch Studien 
uber Bukarest und iiber ostasiatische Stadte angeschlossen haben5). 

Inzwischen hatte die Stadtgeographie auch von anderer Seite vielfache Forderung 
erfahren. Mein Nachfolger auf dem Wiener Lehrstuhl, Prof. Н. На s s i n g е r, hat in allge
meinen Aufsatzen sowie in seinen eindringenden und umfangreichen Arbeiten uber Wien neue 
Wege der Betrachtung eroffnet; in seinem spateren Wirkungskreise Basel hat er sie selbst 
und durch seine Schiiler auch auf jene Gegend ausgedehnt6). Die deutschen Geographentage 
haben seit langem Anlass gegeben, den jeweiligen Sitz der Tagung durch Vortrage, г-est

schriften und Ausstellungen geographisch zu erlautern. Auf diese besonders seit Ende des 
WeJtkrieges ausserordentlich angewachsene Literatur ilber Stadtgeographie naher einzugeheп, 
verbletet hier der Raum und eriibrigt sich um so mehr, als einer der eifrigsten und erfolg
reichsten Vertreter dieses jungen Zweiges der Siedlungsgeographie, Н. D 5 r r i е s, in einer 
kritischen Uebersicht mit reichen Literaturnachweisen den Stand der Arbeiten ausreichend 
gekeпnzeichnet hat7). Wenn ich nun versuche, auf ein altes Spezia1geblet zuriickgreifend, 
in einigen Umrissen anzudeuten, wie weit die moderne Betrachtungsweise einer der nach 
Lage und Bedeutung merkwilrdigsten Grosstadte der Erde, Konstantiпopel oder пасh heutiger 
amtlicher Bezeichnung I s t а n Ь u 1, zugute gekommen ist und was hier посh zu tun ilbrig 

Юбил. сбори. проф. А. Ишнрковъ 7 
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ЫеiЬt, will ich von der schon vielfach erбrterten Verkehrslage und Weltstellung zunachst 
absehen und einige konkrete Fragen herausgreifen. 

Als eine der ersten ALifgaben geographischer Betrachtung einer Stadt mбchte ich 
die genaue topographiscl1e Kenntnis ihres В о d е n s bezeichnen. Diese lasst nicht nш 11ier, 
sonderп auch bei den meisten anderen Stadten mit starken Niveauunterschieden vieles zu 
wunschen ubrig. Stadtplane Jassen ja meist nш die Р1 ojektion auf die Ebene erkennen, wenn 
es sich nicht шn ganz auffaJlige ErhebLingen, wie die AkropoJis von Athe11, der SchJossberg 
in Graz oder Hohensa]zburg handelt. ln Bulgarien sind Plovdiv und Tirnovo Beispiele besonders 
scharf markierten GeJandes. ALich lstanbu1 gehort dazLI, zumal wenn man das zur Stadt 
gel16rige Gelande am Bosporus mit einrechnet. 

Das erste naturgetreue Bild der Gelandeformen von lstanbu1 und Umgebung hat 
Helmuth von Mo1tke 1836/7 im ALiftrag Sultan Mahmud II. mit dem Messtisch geschaf!en 
und in seiner „ Karte von Constantinope1" 1 : 25.000 (Berlin 1842) niedergelegt; seine „ Ка1 te 
des Bosphorus" folgte 1846. In beiden ist das Gelande durch ausdrucksvo11e Schraffen dar
gesteШ, doch feh1en wie in anderen topographischen Karten jener Zeit fast alle Hohenkoten. 
Auf Moltke beruhen die meisten spateren Plane, soweit sie ilberhaupt das Gelande zum ALis
druck bringen, wie die hilbschen farblgen Plane von J. v. Scheda 1869, С. Stolpe 1882 und 
in Meyers Reisefilhrer. A1s ich 1897, mit der Vorbereitung meines .Constantinopolis" 
(Stuttgart 1899) beschaftigt, langere Zeit in Istanbu1 zubrachte, versuchte ich mit dem 
Aneroid die wichtigsten Erhebungen in der Stadt zu bestimmen. Ba]d darauf erschien die 
"Karte der Umgegend von Constantinopel" (Berlin 1897), we1che С. von der G о 1 t z in 
siebenjal1riger milhevoller Arheit iшfgeпommen hatte, das erste HohenschichtenblJd der thra
kischen und Ьithynischen Halblпsel. Doch gestattete der Massstab 1 : 100.000 nicht die 
Durcllfuhrung der Schicht1iпien im bebauten Stadtgeblet. ALif v. d. Goltz scheinen aLich die 
Schichtlinien in dem tilrkischen Plan „ Bilad-i-se1ase", d. h. "Die drei Stadte", 1: 25.000, 
zLI beruhen, der 191 О in der Drucket ei des Genera1stabs hergestel1t wurde. Ein 
grosser, vom Bilrgermeisteramt herausgegebeпer, aber in Wien ausgefilhrter tilrkischer 
PJan des Hauptteiles der Stadt in 1: 5.000 (1918) gestattet durch seinen Masstab auch 
die Wiedergabe der kleinsteп Neben-und Sackgassen, Jasst aber das Terrain ganz unbe
rilcksichtigt8). Dagegen hat еiпе g1eichfa11s von der Stadtverwaltung 1918 herausgegebeпe, 
in Wien gedruckte Karte .Istanbu]" mit Eiпschluss des ganzen BosporLis, 1 : 50.000, 
Schichtlinien von 10 zu 10 m auch ilber den bebaLiten Teil hinweg. Hier scheiпen neue 
Aufnahmen zu Grunde zLI 1iegen. Die Karte entha1t auch die sonst ilbera11 feh1ende AbgreпzLing 
des Stadtgebletes zu beiden Seiteп des Bosporus Lind die Einteilung in Stadtbezirke. Doch 
ist auch hier der Masstab schoп zu klein, um die GJiederung der Halblnse1 zwischen dem 
Go1deпen Horn und Marmarameer duгch das Tal des Lykos und die we11igen Kuppen beider 
Hohenrilckeп, aus denen man nach dem Beispie1 Roms und ebenso wi1lkilrlich wie dort 7 
Hilge1 heraus konstruiert hat9), oder die Abla1le der Hochflache von Pera zu Uferlinie mit 
genilgender Scharfe hervortreteп zu 1asseп. Das kбnnte nur durch ein planmassiges Nive1-
1emeпt erreicht werdeп. 

Der heutige Boden a1ter Kulturstadte entspricht nicht mehr der ursprilпglichen 

Gelandeform. Ь.bsicht1iche NiveШerungen wie schon im alten Rom und der Schutt von Jahr
tausenden haben das Bild verandert. Ein B1ick auf das Forum in Rom oder den Atmeid ,ш 

(Hippodrom) in Istanbul genilgr, шn sicl1 davon zu ilberzeugen. 111 Rom und Jerusalem hat 
mап mit Erfolg versucht, den Urboden zu rekonstruiereп. Filr die Altstadt von Wien hat 
es einer meiner Schiller ausgefilhrt10). Ge1egenheit zur Beobachtung Ьieten Aufgrabungen, 
KanaJisation, Fundierung neuer GeЬaude usw. 

Erst der Urboden filhrt uns zur Kenntnis der g е о 1 о g i s с h е n Grund1age. Diese 
ist Шr die thrakische Ha1blnsel zuerst durch Р. Tchihatchef1 1) aufgezeigt wordeп . Eine Karte 
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von F. Х. Schaffer12) giЬt das g1eiche Bi1d mit einigen Verbesserungen. Doch feh1en genauere 
Angaben uber den Boden der bebauten Stadt. Was etwa seither an Ort und Ste11e gesche
hen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. 

In morphologischer Beziehung haben nach den schwankenden Ansichten uber die 
Entstehung von Bosporus und Dard,шeПen, die ich an anderer Ste1le13) ubersicht1ich zusam
menzufassen versucht habe, die Arbeiten des der Wissenschaft leider so frilh entrissenen 
Walter Р е n с k 14) neue Anregungen gegeben. Seine Anschaung, dass der Bach Кiathane 
mit dem untergetauchten Tal des Goldenen Horn den Oberlauf eines nach NO gerichteten 
F!usses geblldet habe, dessen Erosionsprodukt der Bosporus darsteШ, ist allerdi11gs nicht 
unwidersprochen geЫieben. Die Niveau-und Stromungsverha1tnisse des Bosporus se1bst 
haben durch die grundlegenden Untersuchungen von А. Ме r z 15) vol1e Юarung gefunden. 

Ueber das К 1 i m а von Istanbul liegen Ьis 1846 zuruckreichende Beobachtungen 
vor, deren Ergebnisse von J. На n n wiederholt ubersichtlich zusammengefasst worden sind16). 

Seit der Begrundung des neuen meteorologischen Institutes bei Ankara, das ziem1ich durftige 
Veroffent1ichungen in tilrkischer Sprache herausgiЬt, ist Istanbu1 eine meteorologische Station 
zwei1en Ranges geworden. Immerhin genugt das vor1iegende Materia1, um von dem Юima 
der Stadt ein a11gemeines Bi1d zu entwerfen. 

Eine andere Aufgabe, wozu sic\1 frei1ich auch bei anderen Grosstadten bls jetzt nur 
Ansatze finden, ware die Festste11ung der 1 о k а 1 е n Unterschiede innerha1b des Stadtge
Ьietes, wobei die Hohen1age, die Dichte der Bebauung und Exposition gegen Sonne, Wind 
und Regen eine Hauptro11e spielen. W enn z. В. in Wien in der niedrig gelegenen, dicht 
bebauten Leopoldstadt ein Jahresmitte1 von 10·6° gegen 9· 1 ° auf der Hohen Warte, fur die 
extremen Monate ein Mitte1 von О·О und 21 ·3° gegenilber - 2·2 und 19·5° beobachtet 
wurde, wenn dort der Niederschlag von 715 mm im W der Stadt (Hiltteldorf) auf 561 mm 
im О (Freudenau) sinkt, so ist anzunehmen, dass bei der komplizierten Ortslage von Istanbul 
zu beiden Seiten des Bosporus and auf den umliegenden Hohen die 1oka1en Unterschiede nach 
Temperatur, Sonne, Regen und Wind noch starker ins Gewicht fa11en. Diese Unterschiede 
haben auch praktische Bedeutung filr die Anlage von Hausern, die Wahl einer Wohnung usw. 

Soweit uber die physischen Grundlagen der Stadtgeographie. Nach der historischen 
Seite kann und muss ich mich hier kurzer fassen. Die Entstehung und wechselvo11e aussere 
Geschichte sowohl der griechischen Kolonistenstadt Byzantion wie der von Konstantin d. 
Gr. gegrundeten neuen Haupstadt des romischen und spater des osmanischen Reiches ist 
in den Hauptzilgen langst17) bekannt; sie im Ei11zel11e11 zu verfo1gen und auszubauen, ist Sache 
der Geschichtsforschung. 

Unter den Beziehungen historischer Art haben manche auch filr den Geographen 
Bedeutung. Dazu gehort, wie ja auch sonst, in diessem Fa11e ganz besonders der N а m е. 
Ich habe daruber das Wesent1iche in meinem .Constantinopo1is" zusammengefasst und wenig 
hinzuzufilgen. Dass der Name des alten „ Byzantion" thrakischen Ursprungs ist und in einer 
Reihe anderer thrakischer Ortsnamen seine Parallele findet, ist bezeichnend filr den v61ki
schen Hintergrund der griechischen Ko1onistenstadt. A1s Kaiser Konstantin Byzantion zur 
neuen Hauptstadt des Reiches wah1te und dieselbe amt1ich a1s .Nova Roma" bezeichnete, 
kam erst die Gunst der Lage zur voПen Auswirkung. Ein Beispiel, dass die geographische 
Lage a11ein nicht immer, wie bei Hamburg, New York, Chicago, die Entwick1ung einer We1t
stadt bewirkt, sondern wie bei den meisten Hauptstadten grosser Staaten, die Wahl der 
Machthaber und die politische Entwick1ung des Staatswesens entscheidend sind. Diese We1t
ste11ung hat Istanbu1 a1s Bindeg1ied des europaischen und asiatischen Flugeis des byzantini
schen und osmanischen Reiches behauptet. Mit der Ver1egung der turkischen Regierung nach 
Ankara setzte auch der Rucksch1ag ein, ebenso wie bei Leningrad, und nur das Beharrungs
vermogen des Bestehenden vermag den Ruckgang zu verzogern. 



52 PROF. Dr. EUGEN OBERHUMMER 

Die Т о р о g r а р h i е der Stadt im Altertum und Mittelalter ist Sache arcbliologi
scher F orschung. V on ihren Ergebnissen kommen fi.ir die Stadtgeographie besonders in 
Betracht: Die Bedeutung des Serailhtigels als Kern und Burg der altesten Stadt, sowie als Ort 
des Kaiserpalastes und der Hauptkirche in byzantinischer und tiirkischer Zeit; die Erweiterung 
der ursprtinglich auf die Serailspitze beschrankten Stadt erst durch Septimius Severus, dann 
durch Konstantin und Theodosius; die Wachstumsspitze im Blachernenviertel, die sich im 
tiirkischen Ejub fortsetzt; die Verschiebung des Schwerpunktes nach den Blachernen und 
zum Patriarchensitz im Fanar; die Entwicklung der Vorstadte, besonders vom geнuesischen 

Galata nach dem neuen Schwerpunkt in Pera, sowie der Orte am Bosporus ; die alten 
Strassenztige, Hafenanlagen, Bauart der Hauser und das ganze Stadtblld im Mittelalter, das 
mit der tiirkischen Eroberung einer vollstandigen Umformung entgegenging; endlich Handel 
und Verkehr sowie die Auswirkung der Lage in politischer und strategischer Hinsicht in ver
schiedenen Perioden (Kreuzztige, Dardanellenfrage im 19. Jahrh.). 

Die altere tiirkische Stadt hat Jos. v. Hammer18) eingehend geschildert. Seither hat 
sich das StadtЫld stark verandert. Viel_e Beschreibungen und unzahlige Ыldliche Darstellungen 
vermitteln eine Anschauung; aber die ProЫeme der heutigen Stadtgeographie sind noch kaum 
in Angriff genommen. 

Scl10n die Begrenzung des amtlichen StadtgeЫetes ist aus unseren Karten nicht zu 
ersehen. Мап mus auf die оЬеп genannte Karte "Istambul" 1 : 50.000 ( 1918) zurilckgreifen, 
um festzustellen, dass die Grenze tiber dеп Bosporus bei Rumeli und Anadoli Kawak ver
lauft und dass die Prinzeninseln dazu gehoren. Filr den geographischen Stadtbegriff ist dieser 
Raшn, der beiderseits des Bosporus auch viel landlicheп Boden einschliesst, natiirlich zu 
gross, und Bevolkerungsziffern, die sich darauf bez"iehen, sind irrefi.ihrend. Auch bei den amtli
chen Ziffern der Vo!kszahlung von 1927 ist est oft schwer, Stadt und Verwa1tungsgeЫet 
auseinander zu halt~n. Vermutli<;h verftigt die Stadtverwaltung ilber genaueres statistisches 
Material filr die einzelnen Bezirke, in Wien konnte ich solches nicht erreichen19). Arealziffern 
findet man tiberhaupt nicht. Immerhin liesse sich fi.ir die drei Hauptteile, das alte Stambul, 
Веу oglu (Pera usw.) und Uesktidar die Wohndichte пасh dеп Planen errechnen, wobei 
freilich auf die Brandfelder20 ) der letztem grossen Feuersbrunst im alten Stambul Rticksicht 
zu nehmen ist. 

Da Volkszahlungen in der Ttirkei tiberhaupt ganz jungen Datums sind, ist fi.ir frtihere 
Perioden nur eine annaherщle Schatzung moglich. Sicher war Konstantinopel Ыs zu den 
Kreuzztigen nicht nur die glanzendste und kultivierteste, sondern auch die reichste Stadt 
Europas uпd wurde in dieser Beziehung vielleicht nur vоп Bagdad und Hangtschou (Quinsay) 
tibertroffen. Sie war das Haupt der morgenlandischen Christenheit, die nicht das Papsttum 
anerkannte, und Mittelpunkt des ganzen Griechentums, ja dessen „Stadt" (Polis) schlechthin. 
Ihre im wesentlichen einheitliche Bevбlkerung21) hat in tiirkischer Zeit einer bunten Mischung 
von Tilrken, Griechen, Armeniern, Juden, Kurden, Albanern usw. Platz gemacht, raumlich 
nach Bezirken geschieden. Da mehrere derselben, wie Griechen, Armenier, Juden von jeher 
eine eigene Volksgemeinde Ьildeten, kennt man das annahernde Verbliltnis schon aus frilherer 
Zeit. Die пеuе Volkszahlung giЫ auch die Ziffern der Umgangssprache. 

Nur andeutungsweise kann ich noch auf andere Aufgaben der Stadtgeographie hin
weisen, wie das Weichen des tiirkischen Holzbaues vor dem Steinbau, die modernen Ver
kehrsmittel, den Rilckgang des Wirtschaftslebens, Fremdenverkehr u. а. Viele ProЫeme Ыrgt 
die einzigartige Stadt; doch kбпnеп sie nicht in einem Anlauf · bewaltigt werden. 

Vorliegende Ausfilhrungen, obwohl nur eine Skizze, mogen hier als Zeichen der 
Hochschatzung und Verehrung fi.ir dеп hervorragenden Balkanforscher gelten, dessen Name 
diese Sammlung tragt. 
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Anmerkungen 
1) Konstantinopel unter Sultan Suleiman dem Grossen, aufgenommen 1559 durch М. Lorichs. 

Miinchen 1902. Fol. 
2) Wien, einc geographische Skizze, in Е. Guglia, Wien 1908; Die geographische Lage von 

Wien, in О. Abel, Wien, sein Boden und seine Geschic11te 1924; Wien als Alpenstadt, in G. Boden
stein, Aus der Ostmark 1927. 

з) Der Stadtplan Berlin 1907 (aus „ Verhandl. d. 16. Deutsch. Gi:ographentag.): Die Geographie 
dcr Grossen Stadte, in Compte Rendu IX. Congres Intern. de Geogr. I 446 (Auszug). 

4) Amerikanische und Europaiscl1e Stadte, in Memorial Vol_ume of the Transcontinental 
Excursion 1912 of the Amer. Geogr. Soc. New York 1915. 

5) Bukarest, Hongkong, Siaш, Schanghai, Mitt. d. Geogr. Ges. Wien 1925, 1928, 1929, 1932. 
6) Nachweise bei Dorries, s. Anm. 7. 
7) Dcr gegenwart ge Stand der Stadtgeographie., in Herm. Wagner Gedachtnisschrift, Peterm. 

Mitt. Erg. Н. 209. In dem reichen Verzeichnis von Spezial\iteratur S. 312f vermisse ich Osteuropa, 
auch шanches iiber den Norden. Ich nenne 11ier nur Edgar К а n t, Tartu (Dorpat) 1926 (estnisch, mit 
franzosischem Auszug) und erinnere an J. · Partsch, Stockholm, in Geogr. Zeitschr. 1912. Den genantnen 
Schriften ist jetzt noch anzurcihen W. G с i s I е r, Zur Methodik der Stadtgeographie, bei J. Siedcntop, 
Be:triige zur Kulturgeographie. Peterm. Mitteil. F.rganzhft. 214 (1932) S. 39 ff. 

8) Vgl. meine ausfiihrliche Besprechung in Mitt. Geogr. Ges. Wien 1918 S. 527 ff. 
9) Wie in Rom das altere Septimontiuш spater auf den Raum der servianischen Mauer aus

gedehnt wurde, so hat man in .Neu-Rom" die 7 Hiigel erst bls zur konstantinischen, ciann bls zur 
theodosischen Mauer g(;sucht. 

10) А. Wallner, Der Boden der inneren Stadt Wien. Deutsche Rundschau f. Geogr. u. Statistik 
1913, mit Karte. 

11) Le Bosphore et Constantinople. Paris 1864. 
12) Landeskunde von Thrakien. Sarajevo 1918. 
13) Bosporus und Dardanellen, in • Heimat und Welt•, Leipzig 1929, Sonderheft von .Deutsche 

Kultur in der Welt" Jg. XI. 
14) Grundziige der Geologie des Bosporus. Bcrlin 1919. 
15) А. Merz und L. Moller, Hydrograph. Untersuchungen in Bosporus u. Dardanellen, Berlin. 

1928, mit Atlas. 
16) Meteorolog. Zeitschr. 1886, 501 ff; 1902, 120 ff; Petcrш. Mitteil 1918, 115 ff. 
17) ln Wien werden die lokalen Unterschiede des St;idtkliшas jctzt besonders tшtersucht, 

s. Hassingcr in Geogr. Zeitschr. 1933 s. 195 f. 
18) Constantinopolis und der Bosporus. 2 Bde. Pest 1822. 
19) Wie mir eben Herr Leg.-Sekr. Konsul Bedri T11hir Веу mitteilt, findet man genauere 

Nachweise in dem vom Innenministerium herausgegebenen Ortslexikon .KoylermiZin Adi" 1928. Im 
,,Annuaire statistique" werden nur die Ziffern fiir die Kazas des b,iderseits des Bosporus sich erstrek
kenden Vilajets lstanbul gegeben. Als stadtische Kazas konnen wo111 nш die oben genannten Stadtteile 
Stambul, Beyoglu und Ueskiidar gelten. 

20) Die Brandfelder finden sicl1 verzeichnet анf den Planen in Е. M,1mboury, Gнide touristique, 
Constantinople 1925, Rizzo & Son; Taschenfiihrer durch Konstantinopel, Verlag А. Pblner, Konstanti
nopel 1929, нnd im .Grossen Brockhaнs" Bd. Х. 1931. 

21) Ausgenommen die Genuesenstadt in Galata; vgl. mein „Constantinopolis" S. 20 f. 
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Задачи на градената reorpaф1tя на Стамбулъ 

Развитие на градската география презъ последнитt десетилtтия и посочване на 

надлежната литература. За Стамбулъ трtбва на първо мtсто едно по-точно снимане на 

терена споредъ релефа и геологическия съставъ. Критически прегледъ на сжществу

ващитt до сега планове и карти. Би била желателна една реконструкция на първона

чалния релефъ, особено за населената най-отдавна източна часть на стария градъ. 

Относително климата липсва и до сега една обобщителна разработка на по-старитt 

и по-нови наблюдения. При своеобразното устройство на града би било една благодарна 

задача установяванено на локалнитt различия въ температурата, валежитt, посоката на 

вtтроветt и пр. споредъ височината на мtстото, изложението къмъ слънцето, застроя

ването и пр. Но тази работа не би могла да бжде извършена отъ едно отдtлно лице, 

а само възъ основа на продължителни наблюдения въ различнитt градски части. 

Историческата топография и резултатитt отъ археологическото изследване пред

стоятъ да бждатъ тепърва използувани за градската география; сжщо и още ненапи

саната история на града. Съставътъ и населението, неговото разпредtление и размtстване 

трtбва да бждатъ изследвани по-точно, като се изследватъ сжщо така и стопанскитt 

условия преди и следъ свtтовната война, промtнитt въ външния видъ на града поради 

опустошенията на пожара новитt постройки и модернизирането на съобщенията. 

Ilpoф. д-ръ Е. Оберхумеръ, Виена 



Kraischte und Erma-Schlucht 
von Prof. Dr. К. Oestreich, Utrecht. 

Der erste Kenner und grosste Forscher von ganz Bulgaiien wird es dem Verfasser 
dieser Zeilen verzeihen, wenn er als bescheidenen Beitrag zu seiner Ehrung seine Reise
eindrucke ubei- ein landschaftlich so bedeutendes wie in wissenschaftlicher Hinsicht so riitsel
reiches Geblet wie Kraiscble und die Erma-Sch1ucht hier mitteilt, wie sie vielleicht im Jahre 1920 
niedergeschrieben wurden. Neue Beobachtungen werden neue Erkliirungen erzeugen kбп пеп, 
aber auch alte Beobacblungen haben Wert, so lange sie nicht durch spiitere ersetzt werdeп. 

Im Westen ist eine Reihe von Faltengeblrgszilgen nach der Weise der Scl1weizer 
Jura-Falteп ап dem Balkan angeschart uпd mit ihm verwachsen, und damit schwillt die Breite 
des Geblrges im Westen uber den Hauptkamm hinaus nach Sudwesten ansehnlich ап. 

So kommt es, dass, im Gegensatz zu den Verhiiltnissen liings des Ost- und Zentral
balkans, sich der Westbalkan gegen Sudwesten, also nach innen zu, nur schwer abgrenzen 
lasst, vor allem wenn man die Begriffe "Faltung" und "Geblrge" gleichsetzen will. Wiihrend 
der Ost- uпd Ze11t1·albalkan durch die Reihe der subbalkanischen Becken und Geblrgsbri.icken 
deutlich von der „ Rhodope-Masse" geschieden ist, fehlt еiпе solche Treпnung westlich vom 
!3ecken von Sofia durchaus. In der Verliingerung des geпaпnten Beckeпs uпd in seiner 
Richtung zieheп Balkaпfalteп, und aпdere ordnen sich sogar noch weiter nach Si.idwesteп 

zu an. Der Geblrgscharakter setzt sich Ьis nach Kraischte und zur Bablcka Gora fort, die - die 
erste nur zum Teil, die zweite vollstiindig - von den kristallinischen Schiefern der Rhodope
Masse geblldet werden. 

Cvijic1) zieht die nordбstliche Grenze der Rhodope-Masse aus dem Morawa-Tal durcl1 
das Becken vоп Zaplanje (das Tal der Kutiпska Reka, eines oberhalb Nisch sich mit der 
sudl. Morawa vereinigenden Fliisschens) und Zпepole, die Niederung der oberen Erma. 
Diese Grenzlinie wiire dann zugleich die sildwestliche Grenze des Balkan, und den Nameп 
und Begriff des Balkans wurden wir dann nicht auf den Kamm oder die plateauartige Kammhбhe 
der "Stara Planina" beschriinken mussen, sonderп wir hiitten eine breite Balkan-Geblrgsmasse, 
aus vielen Falten aufgebaut und aus einer ganzen Reihe vоп Bergketten oder -zi.igeп 

bestehend, von denen die bedeutendsten die eigeпtliche Stara Planina und die Suva Planina 
wiiren. Еiпе geognostische, nicbl aber eine eigentliche orographische Grenze wi.irde dieseп 

.Balkan in weiterem Sinne" von dem zur Rhodope-Masse gehбrigen Geblrgsstreifen бstlicl1 

der Morawa ablrennen. 

Verfolgt man nun diese Randfalten, dieseп Balkan-" Jura", nach Norden und 
nach Si.iden, so ergibl sich, dass sie nбrdlich der Nischawa in die, nach Cvijic2) in Aus
weichungsrichtungen gedrehten und gewundenen Falten des Ostserblschen Faltengeblrges 
ubergehen, nach Si.iden aber, oder vielmehr пасh Si.idosteп, geradlinig weitei-streichen und 
auf breiter Front zwischeп Kustendil und Dupnitza gegen die Schiefer- und Granitmassive 

1) С v i j i с. Die tektonischcn Vorgiinge in der Rl10dopemasse. Sitz. К. Akad. Wiss. Math-nat. 
с1. ех. s. 410. 

Tektonische Skizze von Mazedonicn 1 : 1.200.000. 
2) С v i j i 13. Die Tektonik der Ba\kanha\blnsel. u. s. w. Compte Rendtt IX. Session Congr. Gcol. 

Intern. (Vienne 1903) 1. 347 ff. 
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der Rhodope-Masse endigen. Vom Becken von Sofia aber sind sie in dieser Endigung durch 
die Granite des Rila-Witoscha-Sockels getrennt, sowie durch die j u n g v u 1 k а n i s с h е 
Wiskjar-Zone. 

Wir miisseп darшn diese ausseren Balkanfalten, weпigstens bls zum Nischawa-Tale 
gleichfalls in den Kreis unserer Betrachtung ziehen. Nordlich dieses Flusses beginгt ein 
aпdersartiges tektonisches und auch orographisches Bild, namlich die gewundene Struktur, 
die sofort mit der das Nischawa-Tal im Norden einfasseпden Svrlischka-Kette einsetzt, die 
nach Cvijic ostwestlich streicht. 

Mit der Erwahnung der Rhodope-Masse und ihres Verhaltnisses zu den Balkanischen 
Aussenfalten ist nunmehr auch fur uns die ganze Frage der Tektonik der Siidosthalblnse\ 
aufgerollt. 

Bekantlich ist es vor allem Cvijic 1), der die Rhodop ё-Masse als gewissermassen den 
starren Kern definiert hat, .. von dem aus im Tertiar die Dinarisch-Albanische Faltung nach 
Westen und die Balkaniscl1e Faltung nach Norden stattgefunden hat. Die Rhodope-Masse, die 
wohl herzynisch gefaltet worden ist, habe sich den tertiaren Geblrgsbewegungen gegeniiber 
neutral verhalten. 

Die Rhodope-Masse blldet den eigentlichen Kern der Halblnsel. Nur zum Teil noch 
ist sie durch jiingere Gesteine uвbedeckt, auch ist sie nicht mehr vollstandig geschlossen; 
doch tritt sie auf der geologischen Karte auch heute noch gut hervor, wenn auch ein 
Vergleich mit der ersten Gesamtskizzierung von Toula 2) belehrt, dass jiingere tektonische 
Bewegungen, Senkungen und Aufftillungen das Bild einigermassen verandert haben. 

Cvijic "), die Eigenart der Rhodope-Masse im Grossen skizzierend, ste11t fest, dass 
die kristallinischen Gesteine innerhalb derselben in zwei Serien zerfallen, eine altere der 
vorherrschenden Gneise und Glimmerschiefer, und eine ji.ingere der vorherrschenden Phyllite. 
I,etztere Serie ist vermutlich zum grossten Teil palaozoisch, und so wird sie auch auf seinen 
geologischen Uebersichtskarten von Makedonien 4) dargestellt. 

Nur die Gesteine der alteren Serie enthalten Granitstбcke. Zu den Verbreitungs
raumen der alteren Serie gehort erstens der Hauptteil der Rhodope: von Thrakien i.iber 
Ostmakedonien, die Serblschen Geblrge wie Kopaonik 1шd Jastrebac bls zu den Kroatischen 
Inselgeblrgen, und zweitens eine breite Zone in Westmakedonien, von den Randgeblrgen 
der Pelagonia bls zum oberen Wardar. 

Die Gesteine der ji.ingeren Serie nehmen einen grossen Teil des Zwiscl1eпraumes 

ein, man konnte abki.irze11d von einer "Wardar-Zone" reden. 

Diese Wardar-Zone enthalt auch mesozoische, eingefaltete Gesteine, die den Gneiszonen 
fehlen. Es findet so, im Karteвbllde, ein Ineinandergreifen der jungen Faltenzi.ige uпd der 
Fragmente der Rhodope-Masse statt. Cvijic spricht von Westrnakedonien daher a1s von einer 
Uebergangszoпe zwischen den Ci_narischen Faltengeblrgen im Westen und der eigentlichen 
Rhodope-Masse im Osten, einer Zone also, die teilweise noch in dinariscl1er Richtung rnitge
faltet wurde, in der aber, und zwar in dinarischer Richtung streichende Verwerfungen und 
Grabenblldungen eine noch grossere Rolle spielen. Einer Zone, iп der die rnesozoische 
Deckgeblrgsserie 1i.ickenhaft ware irn Vergleich zu der Deckgeblrgsserie in den echten 

Faltenregionen. 

1) Cvijic. Die Tektonik der Balkanhalblnsel. S. 354 ff. 
2) Toula. Der gegenwartige Stand der geol. Erforschung der Balkanhalblnsel. Compte Rendu IX 

Scssioп Congr. Geol. Intern. (Vienne 1903) 1. PI. 11. 
3) Rhodope-Masse. S. 418 ff. 
4) Jm geologischen Atlas ttnd in den Grttndlinien !. 
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Andere Unterschiede dieser Jetzteren gegenilber waren in dem Reichtum der westmake
donischen Zone an jungvulkanischen Produkten und in ihrer Armut an Serpeпtin vorhandeп, 

Eigeпschafteп, die diese Westmakedonische Zопе wieder in пahere Verwaпdtschaft zur 
Rhodopezone bringen wilrdeп. 

Die Erscheinungen iп Westmakedonien wiederholen sich nuп auch in Sildwest
bulgarien: Auch hier Eingreifen der Falteп, hier der Balkaпfalteп, iп die Massive der 
Rhodope und ein unvermitteltes Eпdigeп derselbeп gerade iп der Froпt der hochsten 
Heraushebungeп des Graпits, iп der Osogovska uпd der Rila. 

Dieses Verha\teп der Balkaпischeп Aussenfalten zu der Rhodope-Masse lehrt uns 
eine hбhere tektonische Einheit zu sehen: die Rhodope ist das abgedeckte Kerngeblet der 
Balkanfaltung. 

Sie ist am hochsten gehoben, hat darum ihren Sedimentmantel verloren. Hier muss 
die hebende Kraft ат starksteп gewirkt hаЬеп; deпn die Granite sind bls ilber 2000 m 
hoch erhobeп, wahrend sie im eigentlichen Balkan, mit Ausnahme des Zentralbalkan, nur zu 
wesentlich geringerer Нбhе aufragen, in den nбrd1icl1en Zonen aber in grosser Tiefe geЫie
ben sind. 

Wir korшen die Rhodope so gewissermassen mit unsern Kerngeblrgen im Schwarz
wald und den Vogesen vergleichen, mit dem Unterschiede natilrlich, dass auf der Sildosthalb
insel aucb die mesozoischen Gesteine gefaltet sind. 

Filr diese unsere Erk\arung spricht auch die Art und Weise, wie in der Sredna 
Gora-Zone die mesozoischen Falten das kristallinische Geblrge durchsetzeп, immer endigen 
und wieder auftauchen, auf diese Weise eine wirkliche AЬtrennung von gefalteter Balkan
und starrer R-hodope-Zone unmoglich machend. 

Schwieriger ist es, den in Rede stehenden Geblrgsabschnitt orographisch zu 
umschreiben. Wenn wir die orographisch-tektonische ( orotektonische) Einheit feststel1en wo\Jten, 
so wilrde ein so1cher Versuch wohl ilberhaupt fehlschlagen. 

Gerade die hбchsten Erhebungen: Witoscha, Rila, Osogovska Planina und deren 
nбrdliche Fortsetzuпg gehбren zur Rhodope-Masse, die jungeп Faltenzilge ьchmiegen sich 
an die • Innenflanken" dieser Geblrge an, erfilllen das im Ganzen eine Niederung darste11ende 
Geblet der oberen Struma. 

Erst nбrdlich des Gebletes dieses FJusses, sildwest1ich der Nischawa-Linie, herrschen 
wieder SO/NW gerichtete Linien, die an • balkanische" Faltenzilge anknilpfen, und erreicht 
damit auch das Kalkgeblrge wieder Hohen, die denen der palaozischen Umraпdung gleichkommen. 

Ueberhaupt bletet die Hydrographie oder besser das hydrographische Netz еiп sehr 
charakteristisches Bild, sodass es sich verlohnt, dasselbe einigermassen genauer in diesem 
Zusammenhange zu betrachten. 

Die natilrliche Sild- (besser Sildwest- oder Innen-)Grenze des Balkan wird durch 
die siidbalkanische Randbeckenreihe bezeichnet: Becken von Sofia, Becken von Pirot, Becken 
von Bela Palanka, Becken von Nisch. 

Die letzteren drei Becken, die Nischawa-Becken, haben augenscheinlich zur Anlage 
des Nischawa-Tales Veranlassung gegeben, so etwa wie die tektonischen Becken der Mur
Mifrz-Furche durch Ueberfluss und Riegeleinschnitt das Innersteirische Langstal geschaffen haben. 

Das Becken vоп Sofia, gewissermassen das Dach der ganzen Sildbalkanischen 
Langsbeckenflucht, hat seine eigene Entwasserung erhalten, dеп Isker. 

Dass in dem langs gerichteten Sofioter Becken langsgerichtete Flussadern von 
Osten wie von Westen her das Becken durchziehen, versteht sicht von selbst, ebenso dass 
eine Konvergenz der Gewasser nach dem Taleingang von Kurilo zu stattfinden muss. Eine 
hбhere Stufe im Nordwesten stellt die Karstlandschaft von Dragoman dar, aus der im soge
nanпten Dragomaп Pass die Ezewitza, der ostliche Quellfluss der NisФawa1 niedersteigt, 

Юбш,. сбори. проф. А. Иширковъ 8 
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Dass somit in der Linie der Becken zwischen Isker und Nischawa von einer 
geblrgsartigen Wasserscheide nicht die Rede sein kann, versteht sich gleichfalls von selbst, 
aber auch die Stromgeblete Nischawa und Struma sind durch Talwasserscheiden verbunden. 

Viel grossere Eigentiimlichkeiten aber als das des Isker zeigen die hydrographischen 
Netze der Nischawa und besonders der Struma. 

Die Struma, die obere Struma, zeigt die Merkmale des »Zauderflusses", wie ich 
seinerzeit im Anschluss an Philippson's Behandlung des КJeinasiatischen Binnenlands vorschlug, 
Fliisse zu nennen, die folgende Eigentiimlichkeiten aufweisen: das Fehlen einer ent
schiedenen Abllussrichtung, haufige Knieblldung, ofteres Umschwenken in gewissermassen 

widersinnige Richtung. 
Nun darf man allerdings nicht von der heutigen Benennung der Flussadern ausgehen 

oder was dasselbe ist, von der Feststellung des langsten Flussatmes. 
Der Name "Struma" haftet, wenigstens auf der Karte, an einer der vom Witoscha

gipfel Cerni Vrh radial ablliessenden Wasserade1n, und zwar an einer nach SW gerichteten. 
Uпterhalb Tschupetlowo, vor dem Peneplaiпrest Petrus (1434 m), Ьiegt das Та\ 

nach W, spater nach N um. Dеп Grund zu dieser zweiten Abblegung konnen wir mangels 
genauerer Durchforschung dieser Gegend посh nicht verstehen. 

Ich selber Ьin vоп Tschupetlowo ostlich der Petrus-Kuppe iiber den Sattel Buka 
Preslaw zur Werila Planina gezogen. Was ich sah, war, dass das Struma-Tal, im Oberlauf · 
ein reifes Mittelgeblrgstal etwa vom Charakter nicht vergletschert gewesener Schwarzwald
taler, sich unterhalb Tschupetlowo zu vertiefen beginnt, wahrend die allgemeine Landober
flache vom Petrus, beziehungsweise von der Hochflache, aus der diese breite Kuppe nur 
wenig aufragt, gebl]det zu werden scheint. 

Die Hochflache besteht aus palaozoischen Schiefern, wahrend mit dem Sattel Buka 
Preslaw das Verbreitungsgeblet kristalliпischer Gesteine (Phyllit ?) betreten wird. 

Toula, der (Geologische Untersuchungen im ostlichen Balkan u. s. w. II. Abtlg. S. 461 1) 

einen Reiseweg Dupnitza-Krapec-Vladaja beschreiЬt, erwahnt Kalke und Dolomite und Flysch
sandsteine, vermutlich eine ganze Serie von der Trias Ьis zum Dogger weiter im Westen, 
und Zlatarski's Karte lasst die zweite Umblegung der Struma sowie den Beginn ihres S/N 
Laufes in den Triaskalken stattfinden, ganz im Sinne der Toula'schen Festste1lungen. 

Somit befinden wir uns hier bereits im Bereiche der Scharungsketten oder besser 
"scharenden Falten." Was die Flyschsandsteine bedeuten, kann ich nach der mir vorliegenden 
Literatur nicht feststellen. 

Von Streichungsrichtungen oder vielmehr von zur Feststellung derselben verwend
baren Schichtneigungen erwahnt Toula von den Flyschsandsteinen bei Gradinite SSW, von 
grauen dolomitschen Kalken bei Krapec SW, von roten Sandsteinen SW. 

Das waren Schichtstreichrichtungen, die sehr gut zu unserer Annahme passen 
wilrden. Aber unterhalb Krapec giЬt Toula NW und SO Fallen in den Kalken an. 

Orographisch ist die in Rede stehende Gegend von zwei der grossen sog. Einbruchs
becken oder Einbruchszonen begrenzt oder beeinflusst: der von Pernik und der von 
Radomir. Durch die Lage dieser beiden Becken bestimmt sich die Form des Geblrgszuges, 
dessen ost]iche Fusspartie von Toula's Reiseweg geschnitten wurde, des Golo Brdo. Man 
konnte in Versuchung kommen, entsprechend der Einzeichnung auf der Geologischen Karte 
diesen Golo Brdo als eine balkanisch streichende Kette aufzufassen; aber die zuletzt 
angegebenen Schichtneigungen milssen uns zur Vorsicht bestimmen ; wahrscheinlicher ist, 
dass Go1o Brdo doch nur einen durch die randlichen Abbrilche und Verblegungen definierten 
"Horst" darsteПt. 

1) Denkschr. Math.-Naturw. С:1. Kai$erl. Akad. Wiss, Wien Bd. LIX (1892), 
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Von der Balkanrichtung ist in der Orographie des sildlichen Abschnitts von Sildwest
Bulgarien iiberhaupt nichts zu spilren, erst nordlich des grossen Quertales oder besser der 
Querfurche des Znepole bei Trn ist das anders: da ist Suva Planina, die hohe Kalkkette 
im Winkel zwischen Nischawa t1nd Morawa, da sind die balkanischen Ketten von Jura

Charakter an der Erma. 
Die Morphologie von Sildwestbulgarien lasst sich besser bescl1reibe11, oder die orogra

pi1ischen Elemente lassen sich besser erkennen, wenn тап anstatt von der geologischeп 

Architektur von der Bodengestalt, der Bodenplastik ausgeht. 
Мап kann die Witoscha uпd die Osogovska Planina als die beiden sildlichen 

Eckpfeiler Sildwest-Bulgariens betrachten. 
Die Witoscha ist ausfilhrlich behandelt, ilber Osogov aber sind l1ier einige Worte 

am Platz. 
Osogov oder Osogovska Planiпa ist als Greпzgeblrge gegen Altserblen von Cvijic 

in seineп "Grundliпien der Geologie uпd Geograpl1ie vоп Mazedoпieп und Altserbleп" 

S. 172 ff. kurz behandel t. Als "Geblrge von Osogov" fasst er das ganze, hauptsachlic\1 aus 
kristallinischen Schiefern bestel1ende Geblrgsland zwischen im Suden der Verschmalerung 
zwischeп Bregalnitza und Struma und der Umrahmung des Znepole mit dem Ruj im Norden 
zusammen. Doch werden die nordlichen Abschпitte, die wir besser als Hochland von Kraischte_ 
bezeichnen sollteп, durch die Niederung des Sattels Deve Bair von der eigentlichen Osogov
ska Planina geschieden, die ich hier alleiп betrachten will. 

Diese, die eigentliche Osgovska Plaпina, ist ein vorzilg1icher hydrographischer 
Кпоtеп; nicht dass Hauptflilsse vоп ihr abstromen, aber von alleп Seiten ist die Erosion 
gegeп dеп Kern des Geblrges vorgeschritten, die Talcheп der Strumazuflilsse umklammern 
sie im Воgеп vom Norden Ьis zum Sildosten; von Sudwesten Ьis пасh Nordwesten ist sie 
durch die Zuflilsse von Bregalnitza und Kriwa Reka (also Ptscl1i11ja) angeschпitten. 

Die Karte 1 :200000, Blatt Kriva Palanka, gibl eпergiscl1e Felszeichnung an dеп 

Gehaпgen dieser Taler an, doch liegen keine Nachrichten vor. 
Was die geologische Zusammensetzuпg betrifft, so erwahnt Cvijic, vornehmlich also 

vom altserblschen Anteil des Geblrges, Gпeis, Amphibolit und Pl1yllit als herrschende Ge
steine, daneben jilngere, palaozois<;he Phyllite. 

Grossere Mannigfaltigkeit aber zeige die geologische Zusammeпsetzuпg auf der bulga
garischen Seite, womit wol11 der пordwestliche Abhang nach dem Sattel Deve Bair zu 
gemeiпt ist. 

Dieser Sattel, der etwa 1200 m Hol1e erreicht, also 600 m hoher liegt als die 
Ebene von Kilstendil, gehort einer sehr interessaпteп Bodenform an; umso mehr ist zu 
bedauern, dass in der mir zugaпglicheп Literatur keine Nachricht ilber dieseп Talsattel 
enthalten ist. 

Das Becken von Kilstendil wird vоп der Struma durchflossen, uпd zwar 1iegt es 
eingeschaltet zwischen dem zweiten uпd dem dritten Defile, wenn man mit der Bezeichnung 
.erstes Defile" den kurzen Strumadurchbrucl'l durch das Triasgeblrge oberhalb Radomir belegt. 

Es gleicht nicht den durch geschlossene Gehange eingefassten Becken anderer 
Gegenden Bulgariens und Makedoniens, es ist vielmehr nur eine Ableilung einer ausgedehn
teren Beckenlandschaft, zu der auch die sog. Becken von Dupnitza und Radomir gel1oren. 
Die Eingange in die Kiistendiler Ableilung der Beckenlandschaft 1iegen iп Geblrgs- und 
Hilgellandern mittlerer Hohe; eigentlich nur Osogovska im SW und Konjovska Planina im 
NO fallen steiler zur Ebene аЬ. 

Koпjovska Planina tragt die Strasse, die das Strumakпie des "zweiten Defiles" 
absc lшeidend, Radomir und damit Sofia mit Kilstendil verblndet. Nun, seit Fertigstellung der 
Bahnlinie durch die Strumaschlucht, hat diese Strasse selbstverstandlich ihre Bedeutung 
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eingeblisst. Toula hat geologische Beobachtungeп Iangs dieser Strasse mitgeteilt, aus denen 
hervorgeht, dass der Siidwestfuss aus kristallinischen Schiefern besteht, iiber denen sich die 
permischen, triasiscl1eп und juпgmesozoischen Schichteп aufbaueп. Гoula spricht vоп flysch
artigen Scl1ichten, die auf der Zlatarkischen Karte als mittlerer und oberer J ura angegeben 
sind. Das Schichtstreicheп ist vorherrschend das balkanische. Aucl1 !1ier also wieder еiп 

Geblrgsfragmeпt, das scheinbar der Balkanarchitektur gehorcht, i11 Wirklichkeit aber nur 
durch in der Balkanrichtuпg laufeпde Briiche oder . Schwachelinien aus eiпem grosseren 
Gaпzen ausgespart ist. 

ОЬеп scheiпt Plateau-, jedeпfalls breiter Formcharakter zu herrscheп. Die hochsteп 
Ноl1еп, wiesenbedeckte Kuppen пасh Toula, liegen nahe dem SW Rand: Rischa 1444 uпd 

eine namenlose Hohe 1489 m. Auf der nordlichen Abdachuпg ist eine ausgedehпte Sumpf
wiese eiпgeschaltet, die gleichfalls vоп Toula erwahпt wird: Tschoklewo (879 m.) . . 

Die Strasse iiberschreitet die Plateauflache iп etwa 1100 m Meereshohe. Мап 

sieht, auch dieses Geblrge hat, was seine Oberflache anlaпgt, seine Geschichte gehaЫ. 

Leider fehleп alle Anhaltspuпkte, diese Entwicklung zu entwirreп. 
Konjovska Planina gegeniiber erhebl sich Osogov, geologisch der Grundlage der 

Konjovska Planina zugehorig. Trotz der iiberragenden Meereshohe, zu der sich das Geblrge 
erheЫ, macht es nicht diesen Eindruck. 

Die Art und Weise wie es sich gegen das Becken von Kiistendil verflacht, schien 
mir auf zweierlei Art stattzufindeп, eiпmal als Bruchraпd, zweitens als niedergebogeпe 

Peпeplain. 

Vor allem von dem Bergsporn Hissarlik iiber Kiisteпdil hatte icl1 den Eiпdruck, dass 
die hoheп Bergsporne von dem weiter zuriick gelegeпen Plateau lang und sanft gegeп die 
Ebene geneigt sind, es war das echte Bild eiпer niedergebogenen Peneplaiп. Gegliedert ware 
diese durch scharf V-formige kons~quente Taler von Je;cht gewundeпem Grundriss. 

Sehr schwach ist die Bewa]dung dieser Abhange; dafiir sind sie von einzelnen lang 
eingeschnittenen Racheln angekerbl. 

Aпders stellt sich der Geblrgsablall weiter nach Norden zu dar. Hier werden wir 
viel mehr ап die Geblrge mit Bruchrandern eriппert, wie an den NordaЫall der Rila zum 
Becken von Raninci. In der Hohe bereits findet ein eпergischer Gefa1lsbruch statt: Plateau 
und Abhaпg grenzen sich deutlich von einander аЬ. 

Vielleicht geniigen diese sparsamen Beobachtungen bereits, um den Rand der 
Osogovska PJanina gegen das Весkеп von Kiisteпdil als eine Dislokationslinie deuten zu 
1asseп, als еiпе flexurartige Niederblegung, die weiter im Norden in einen Bruch iibergehen wiirde. 

Im Sinne der friiheren Geologie wiirde man daпn damit das Auftreten von warmen 
Que1len in . Kiistendil zusammenhalten. 

Fig. 1. Pass und Strasse nach Kratovo. 

Im AnЫick des Geblrgshintergrundes von Kiistendil fallt nun nichts so sehr auf, 
wie die zum Deve Bair fiihrende Geblrgsliicke, iiber welche Strasse und Bahn nach Kriva 
Palaпka und Kratovo, also nach Makedoпien filhren. Wir sehen hier einen Taltorso von 
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der Art der makedonischen Taltorsi, wie desjenigen zwischen Skopie und Tetowo (Kalkan
delen), den Rest eines friiheren, wahrscheinlich terШiren Haupttales, das durch die jungen 
Einsenkungen ausser Wirksamkeit gesetzt worden ist. 

Eine geologische Begriindung zu geben, wird wo111 vergeЫich seiп; пur die Lage 
des friiheren Tals wird sich vielleicht erklareп Iassen. 

Wahreпd Cvijic sehr schematisch, eigentlich pro memoria, еiпеп Fleck Kreide mit 
Trachytdurchbruch vоп der Gegeпd des Talsattels anfiihrt, verzeichпet die Zlatarski'sche 
Karte hier dеп Веgiпп einer Auflagerung vоп Jura auf dеп kristallinischen Schiefern. Das 
_Ausflussgestein ist bei ihm als Quarzporphyr aufgefiihrt. 

Oberhaupt scl1eiпt sich an die пordliche Abdachuug der Osogovska еiп morphologisches 
ProЫem zu kпiipfen. Die Liпie des Deve Bair ЬiJdet gewissermasseп Jie Sehne oder den 

· ouгchmesser eiпes · Halbkreises, der durch dеп Lauf der Sowolschtitza gebl!Jet wird. Sowol
schtitza und die weiter пordlich folgeпde Dragowischtitza siпd zwei Zufliisse der Struma, die 
in eigentiimlicher, nach Norden gebogeпer Richtuпg ziehen, vor allem die erstere scheint 
das Osogovskamassiv geradezu zu umfliesseп. 

In machtige Gerolldamme eingeseпkt durchziehen sie die Ebene vоп Kiistendil, und 
an ihrem Urspruпg ist die Sowolschtitza durch еiпеп eigentiimlichen Facher von Osogovska
Ablliisseп пасh Norden abgedrangt. Es sieht der Karte пасh so aus, als habe sich hier 
ein ungeheurer Schuttkegel geblldet, der iп еiпеш 1riihereп Stadium die Sowolschtitza vоп 
der Osogovska abgedrangt hat. 

Leider fehlt jede genauere Nachricht iiber diese Gegend. 
Uebersichtlicher wird es fiir uns erst wieder iп der Kraischte genanпteп Landschaft, 

mit welchem Namen das Land zwischen den genannten Strumazufliisseп, dem Durchbruchtal 
der Struma selbst und dem Znepot~ belegt wird. Kraischte bedeutet "Grenze ", also "Grenzland". 

Es ist ein Hochtand, eine Art Hochplateau, kein eigentliches Geblrge. Es hat somit 
auch keine physiographische Begrenzung, es ist nur ein Ausschnitt eiпer ausgedehпteren 

Landschaftsform. 
Kraischte ist ein Abschnittt einer ausgedehnten Rumpfflache, die von einer Reihe 

ziemlich eng gestellter, para11e1 gerichteter Taler in eine Anzahl schmater Plateauriedet zer
teitt ist. Diese Taler sind atle nach SSO zur Dragowischtitza und zur Struma gerichtet, und 
die ganze Laпdschaft stetlt eine hochgelegene Terrasse iiber dem Strumatale dar, das hier zu 
den grossartigen Formeп des zweiten Durchbruchs entwickelt ist. Eine wirkliche Erniedrigung 
der Oberflache von Kraischte fiпdet auch gegen das Strumatal hin nicht statt, die Struma
klamm ist ein tiefer Eiпschnitt in gleichartiges Geblet zu beideп Seiten, und so setzt sich 

· die Grossform, zu der das Plateau von Kraischte gehort, in die Konjovska Plaпina fort. 
Durch Kraischte zieht eine wichtige geologische Greпze, die Auflageruпg der bal

kanischeп Gesteiпe auf den kristallinischen Schiefern der Rhodopemasse. 
Diese Grenze ist nicht als eine auffaШge Landform entwickelt, die Rumpfflache zieht 

iiber beide Geblrgselemente hin, und orographisch brechen im Norden alle Gebllde, die Iang 
sich erstreckeпden Taler, die Riedel, die kristallinische, die (nach Zlatarski) metamorph-palao
zoische, die mesozoische Trias-Jura-Zone, an der breiten Querfurche des Znepole аЬ. Man 
kann somit von einer "Kante vоп Kraischte" sprecheп. 

Nach Westen zu besteht keine пatiirliche Abgreпzung. Nordlich des Talsattels Deve 
Bair ist das Schiefergeblrge reif zerschnitten. Нier besteht nicht die regelmassige Zerschnei
dung des Landes in parallel gerichtete Riedel, ebensowenig kann man aber auch vоп 

einem beherrscheпdeп Kamm, etwa dem des Streschar (1939 m), sprechen. Es handelt sich 
um einen Abschnitt des Massivs, der urspriinglich woi11 dieselbe Meereshбhe erreichte wie 
Osogovska Рlапiпа, aber durch die Erosion vоп Westen wie von Siiden her stark angegriffeп 
uпd dadurch erniedrigt wurde. Vоп Westeп her wareп es die ziemlich gleichщassig langeп 
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ost1ichen Zuf1ilsse der Binatschka Morawa, von Siiden her wirkte die Erosion von der Drago
wischtitza her durch das reif verzweigte Ta1netz der Bozicka Reka. Die Hohen bewegen sich 
zwischen 1700 und 1900, was die hochsten Kuppen anlangt. Trotzdem scheint es, als оЬ 
die Taler alle ein und demse1ben Niveau, a1so einem sehr rege1massig ausgeblldeten, ehe
maligen „ unteren Denudationsniveau" angehorteп, das etwa Ьis zu 1200 m ansteigt, ebenso 
wie auch die Riedelhohe in Vorder-Kraischte 1200 m betragt. Die 600 m hohereп Kuppen 
wiirden die Reliefhohe des noch nicht eingeebneten Hinterlandes jener Peneplain bedeuten. 

Dem unteren Denudationsniveau aus jener Zeit wiirde auch die merkwiirdige ver
sumpfte Hochebene Vlasinsko B1ato angehoren, die, in meridiona1er Richtung sich erstrek
kend, ohne eigentlichen Zufluss die Quellregion des Vlasina-Flusses darstellt, der die serblsche 
Abdachung des Berg1andes von Kraischte entwassert, in seinem Oberlaufe, ahn1ich der Bozicka, 
nur im entgegengesetzten Sinne, einen insequenten Lauf aufweist, dann aber in subsequenter 
Richtuпg am Fusse eiпes Geblrgszuges hinfliesst, der die Auflagerung der palaozoischen 
Schichten aL1f dem Massiv zu bedeuten scheiпt. Das ist die Laufstrecke von Jabukowik Ьis 

Swogj. Danп Ьiegt er аЬ zur Morawa; dieser Laufabschпitt bedeutet also einen, je nachdem 
konsequeпten oder resequenten Lauf, wie der der iibrigen Morawazufliisse aus Kraischte uпd 
der nordlichen Fortsetzung dieses Gebletes. 

Ueberhaupt ist iп dem Geblrgsabschnitt zwischen Langstal der Nischawa und Morawa
tal einerseits, dem Quertal der Nischawa und dem Znepole andererseits der Faltungscharakter, 
oder sagen wir die Jura-Struktur am besten ausgedriickt, eigentlich selbst besser als im 
Balkan. Geblrgsziige, wenn man sie in ihrer Gesamtheit so nennen darf, und Haupttaler 
streichen ba1kanisch, in der Querrichtung durchbrechen die Fliisse die Ketten. 

Die ganze Eigentilmlichkeit der I,age und Landschaftsgestaltung von Kraischte wird 
erst recht deutlich durch den Vergleich mit der nachsten Nachbarschaft im Siidosten. Hier 
stellt die Niederung von Radomir die herrschende Grossform dar, einen Abschnitt der gerau
migen Beckenregion, die sich zwiscl1en Kilstendil, Dupnitza und Pernik ausdehnt. 

Gerade die Niederung von Radomir zeigt gar keinen „ Becken "-charakter, es fehlen 
die steilen und geradlinigen Randgehange, die wie Bruchstufen die echten Becken begrenzen. 
So bringt das „ Becken" von Radomir ganz besonders den Eindruck hervor, dass die „ Becken" 
von Siidwestbulgarien nicht besondere Einbriiche sind, sondern gewissermassen das urspriing
liche Niveau darstellen, iiber das die dazwischen geschalteten Geblrge sich schollenformig 
erhoben haben. 

Die Struma tritt durch ein kurzes Defile (das „erste") in die Ebene von Radomir 
ein, in der unterhalb Radomir bereits durch А. Boue junge Siisswasserkalke entdeckt wor
den sindI). 

Aus der Niederung ragen flache, abgerundete Resthilgel auf, vor allem die die Ebene 
um 200 m iiberragende Ostritza. Am eigentiimlichsten ist jedoch die Art und Weise, wie 
die Struma die Ebene von Radomir verlasst. 

Die Ebene setzt sich in einem siidwestlichen Auslaufer in der Richtung gegen die 
untere (,,zweite ") Struma-Schlucht fort. Der Fluss aber tritt nach Norden in das hier aus 
Jurakalk bestehende Bergland von Kraischte ein, umfliesst eine, der Karte nach relativ 200 m 
hohe Geblrgspartie, um erst an der Endigung des erwahnten sildwestlichen Auslaufers der 
Ebene diese endgiiltig zu verlassen. 

In diesem Umlauf empfangt die Struma den ostlichsten der Fliisse von Kraischte, 
die Swetla. 

Unterha1b ZaЬ!jano beginnt dann der Durchbruch. Zunachst empfangt die Struma 
noch den zweiten der Fliisse von Kraischte (er trag auf der Karte keinen Namen) und dann, 

1) Zitiert bei Toula. бstl. Bal~an. а. а. О. S. 454. Ferner Nr. 424 in Toulas Liste. Sitzbcr. 
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bei Belowo, beginnt die Кlamm, ein gewundenes Engtal im Kalk, so wie die Schluchten der 
Nischawa. Der Fluss Ьiegt nach Si.iden um, Zufli.isse empfangt er keine, immer enger wird 

das Tal, es versteht sich von selbst, dass Siedelungen, dass ein Pfad hier unten fehlt, nur 
fi.ir die Bahnstrecke ist ein mit Tunnels und Bri.icken abwechselnder Weg geschaffen. 

Das Gestein ist Triaskalk, erst im untersten Teil der Кlammstrecke tritt der Fluss, 

der Karte nach, in metamorph-palaozoische Gesteine i.iber. Auch werden im untersten 

Abschnitt die Windungen scharfer ausgezogen, das Tal maandert, vor allem fallt ein besonders 
weit abschweifender Maander auf, den ich nach dem hoch dari.iber liegenden Dorf Skakawitza 
benennen will. 

Nur einen AugenЫick lang ist er von der Bahnlinie aus wahrzunehmen. Bald darauf, 
bei Razdawitza, verlasst der Fluss das Geblrge und betritt das Becken von Ki.istendil. 

Von dem Saumweg Ki.istendil-Stensko-Skakawitza aus hat man den erwi.inschten 
EinЬlick in die hier stark maandernde Strumaschlucht. Von beiden Seiten springen die 
Bergsporne kulissenformjg 

gegen den Fluss vor, ver-
decken diesen und das 

lnnere der Schlucht. Eine 
schwache Unterbrechung 

der Han~Ьoschung ist wahr
zunehmen, die Andeutung 
einer Terrasse. Sie mag 

200 m i.iber dem Flusse 
liegen, Messungen liegen 
nicht vor. 

Auch ат Eingange 
der Schlucht hatte ich sie 

beobachtet, bei Belowo \Var 

sie sichtbar als eine deut
Iiche Vorstufe des kuppigen 
Kalkri.ickens Metschka. 

Der Fluss fallt in 

der etwa 15 km langen 

Fig. 3. Die Strun1ascl1lt1cl1t (З. Strнmadl!.[ile), ,·om llбl1en,veg Steпsko -
Skakavitza talatil\viirts geseheп. 

Schluchtstrecke um 100 m von 600 m auf 500 m. Um 700 m i.ibem1gen ihn die Geblrge 
zu beiden Seiten; 1200 m ist die Нбhе der allgemeinen Oberflache im KalkgeЬirge zu beiden 

·seiten, nur die Kuppe Rischa in der Konjovska Planina erreicht 1444 m. 

Die merkwi.irdigste Stelle des Engtales ist der grosse Maander von Skakawitza, ein 

Terrassenmaander, d. h. eingeschnitten in eine Terrasse, die wir wohl "Hauptterrasse" nennen 
di.irfen. Hier mi.inden zwei Seitenbacl1e, wohl die einzigen von einiger Bedeutung auf der ganzen 

Schluchtstrecke. Der eine mehr oberhalb mi.indende mi.indet ebenerdig, und sein Та\ fi.ihrt, 
ziemlich gleichmassig ansteigend, nach Kraischte herauf, der zweite aber sti.irzt aus einem 

Hangetal 100 m herab, ein Travertinwasserfall, wie Voden, Tivoli u. s. w. 
Auf der Kante des Hangetals Iiegt das Dorf Skakawitza polska (im Gegensatz zu 

Skakawitza kamenischka bei Gi.ijeschewo). In drei Strangen sti.irzt das Wasser des Hangetalbachs 

die steile, dicht i.iberwachsene Wand herab, ein Voden in kleir-1erem Masstab, nur dass die 
si.idliche Vegetation der makedonischen Travertinstufe durch eine solche von mehr mitt~leu

ropaischem Charakter ersetzt wird. Die Zwetsche ist der Charakterbaum. 
Bei dem Mangel an sonstigen Hangetalern oder vielmehr angesichts der Tatsache, 

dass sonst keine Hangetaler im Landschaftsbllde auffallen, di.irfte auch fi.ir die Stufe von Ska

kawitza Verbauung durch Travertin als Ursache der Hangetalblldung anzunehmen sein. 
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Den scharfsten Gegensatz zur I,andschaft der Strumaschlucht blldet пun das Hoch

laпd von Kraischte. Wепп mап vоп Skakawitza aus am Gehaпge ilber dem 11ier, wie оЬеп 

beschriebeп, normal einmilпdeпden Seiteпtal iп die Нбhе zieht, so erЫickt шап, sowie шап bei 

Slogosch den gaпz nor111al aus

gestalteten Talbegiпп erreicht 

l1at, das Idealblld einer Peneplaiп. 

Seichte, breite Taler оhпе eпer

gische Talquersclшitte, Ь1 eite, 

wenig aufrageпde Кuрреп, dazu 

der Eindruck der weiten Носh

еЬепе, Hoch-Fastebene ohne wirk

lich ilberragendes Geblrge iп 

der Eпtfernung. So weit1aumig 

ist die Gegend, dass man пicht 

ahпt, dass der breite Kalkmo

пadпock Belija Kamik bls beiпahe 

1357 m aufragt, also fast 300 111 

i.iber das Niveau der Hochtale1. 

ObeI alles aber wirkt der Ge

geпsatz zu der tief eingesclшit

teпen Stru111aschlucht. 
Belija Kamik ist jedocll Fig. 4. Der grosse Slrнmamii•пder, gesel1e11 vоп der Wasserfallkaпlc vоп Skakavilza. 

пur der ausserste, westlichste 
eiпer ganzen Reille von Kalkrundlingen, die, da, Hintergehange der Stru111a-Niederung und 

der Stiu111a-Scl11ucht i111 Speziellen blldend, das eigeпtliche Kraischte im Silden und Sildosten 
abschliessen. Dal1inter ist 

die allgemeine Oberf!aclle 

etwas niedriger, und auch 

die Abbleguпg der Flilsse 

von Kraischte in die WO 
Richtung scheint 11ier111it im 

Zusa111menhang zu stellen. 

Die Kalkrundlinge 

gellбreп einer zusammen

hangenden Triaskalkbedek

kung an, eben derjenigen, 

in welclle die St1umaklamm 

eingetieft ist. Ursprilnglich 

milssen die Flilsse von Kra

ischte auf kilrzestem W ege 

diese111 Flusse als der Ero

sionsbasis zugestrбmt sein. 

Zugleich mitdem Aufsteigen 

des Geblrges aber akzentu-
Fig. 5. Die Реперlаiп von Vorder-Kraischte, von der Нбhе iiber Slogosch nach gesel1en. ierte sich der Gesteinsun-

terscl1ied: Kalk -· Schiefer 

Es blldete sich eine subsequente Niederung, in der die Flilsse vor dem Kalkrilcken hinflossen, 

und nur zusammengefasst ver111ochten sie in zwei konsequenten Flusslaufen die Verblndung 

шit der Erosionsbasis aufrecht zu erhalten. So mag die eigentiimliclle Hydrographie von 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 9 
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Kraischte entstandeп seiп: ~ 6 bls 7 Flilsschen fliessen einaпder parallel, епg gestellt, 2 bls 3 km 
vоп einander entfernt, nach SSO. Die drei westlichsteп vereinigen sich, in dem subsequenten 
Laufstilck Кiselitschka Reka zusammengefasst, bei Trekljano (Treklen) mit der Melnska -
Kosovska, die weiter abwarts in einem sehr charakteristischen AЫenkungsknie zu der bei 
Belowo ат Eingaпg der Strumaklamm milndenden ? Peschterska abblegt, die vorher bereits 
den ebenso abgelenkten filnften Fluss, ? Leva Reka, aufgeпommen hat. Nur der siebente 
Fluss, Svetla, hat keinen subsequenten Nebenfluss. 

Sehr bezeichnend ist diese konsequente Eпtwasserung. Einmal beobachtet man auch 
die AЫenkung eines konsequenten Oberlaufes nach Westen: Selska Reka, genau in der 
Verlangerung der ? Lewa Reka fliessend, erscheint durch eine kurze, wahrscheinlich subsequente 
Talstrecke zur Melnska, dem Oberlauf der Kosovska Reka, abgelenkt. 

So ist Hoch-Kraischte in schmale Riedel aufgelбst, und wenn man einen derselben 
beschreitet, so hat man den 
Eindruck der durch eng ge-
stellte konsequente Fltiss е 
zerschnittenen, gehobenen 
Peneplain. 

Je weiter nach 
oben, umso reifer werden 
die Talformen, bls vor dem 
Znepole etwa wie ein auf
gewulsteter Raпd die Hoch
flache abbricht. 

Hier schaltet sich 
in das System des Aussen
balkans oder, wie wir ihn 
Ьisher genaпnt haben, des 
Balkanjuras die merkwtir
dige Ebene oder Senke 
des Znepole ein. 

Znepole ist die 
merkwtirdigste und zugleich 

Fig. 6. Blick aus dem Kosovska-Tal unterh alb Treklj ano zum RLi cken der 
Kalkmonadnoc ks Liber der Strшnaschluc ht . 

am schwersten verstandliche Grossform in Stidwestbulgarien. Es ist eine etwa 18 km lange, 
an den Enden schmal zulaufende, in der Mitte aber bls 4 km breite Talebene, die in Quer
richtung, also westбstlich gedehnt ist. Es stellt das Oberlaufbecken der Erma (Jerma der 
Karte) dar, die sich am Westende des Beckens aus den beiden von Stiden herkommenden 
Quellarmen Erma und Waljawitza, von denen wiederum die erstere aus zwei Armen entsteht, 
blldet. Im Znepole stellt die Erma die Stammader dar, die vor allem die zahlreichen und 
wasserreichen, das nбrdliche Gehange entwassernden Flilsschen aufnimmt. Eine ganze Reihe 
von grossen Ortschaften liegt ат Fusse der nбrdlichen Geblrgsumrandung, und ein etwas 
abgeschwachtes Abblld des Nordfusses ist, was Regelmass der Form, Wasser- und Siede
luпgsreichtum betrifft, der Stidhang eben der Ablall des Hochlands von Kraischte. 

Leider liegen tiber Znepole fast gar keiпe Nachrichten vor. Der Hauptort der Gegeпd, 
Trn, liegt eigentilmlicher Weise nicht in der offenen Ebene oder ат Geblrgsfuss, sonderп 

im Engtal der Erma, einige Кilometer abwarts des unteren Taleingangs. Toula (Geol. Unters• 
im westl. Teil des В. Х. 1292 ff.) gab geologische Beobachtungen und Profile, jedoch sagt er 
nichts tiber Znepole als Grossform. Ich selbst habe nur die бstliche Endigung der Ebene 
kennen gelernt, und mir nach dem landschaftlichen wie nach dem geologischen Befunde daselbst 
die Meinung an Ort und Stelle geblldet, dass wir es mit einem Ausraum zu tun haben. Auf 
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den kristaШnischen oder metamorph-palaozoischen Gesteine11 von Kraischte liegen von 
Kosturinci an die permotriadischen roten Sandsteine, darauf die Triaskalke, die mit den zwei 
merkwiirdigen Kuppen Gorna Mogila und Mogila gleich siidlich des Taleingangs von Trn 
beginnen. Da auch langs des Fusses des 11ordlichen Randgeblrges, hier der Ruj Planina, die 
mesozoischen Formationen hinziehen, war die Annahme erlauЬt, dass hier an der Auflagerung 
des Deckgeblrges in Ankniipfung an ein subseque11tes Та! sich eine Landstufe herausgeblldet 
hat, in deren Vordergrund eben die Ausraumung erfolgt ware. 

Doch ergiЬt die geologische Karte, dass fiir Znepole im ganzen doch die Er
klarung als Graben die Ьis jetzt einzig mбgliche ist. 

Das Znepole steht senkrecht zur grossen Auflagerung der Balkanformationen auf 
dem Kristallinischen Geblrge; der ostliche Abschnitt Iiegt im Mesozoikum oder, wie vorhin 
dargelegt, in der Auflagerungsebene, der westliche Abchnitt aber ist in das Kristallinische 
Geblrge eingesenkt. Das Znepole, im grossen betrachtet, ist also nicht stratigraphisch bedingt, 
wie wir abkiirzend den Verlauf der Cuestas beschreiben konnen. Da es auch keine Talweitung 
ist, wie wir die breiten, lediglich der seitlichen Erosion verdankten Abschnitte normaler Taler 
vo11 Hauptfliissen bezeichnen kбnnen, bletet sich uns am ersten eine Erklarung als Grabensenke. 

Ueberraschen wiirde die. Richtung. In dem unmittelbar nach Oste11 a11schliessenden 
Geblet, das Faltenarchitektur und Faltungsrelief zeigt, liegen die Becke11 in der Streichrichtung 
der Falten und der Bergziige. Hier wiirde ein Zug quer zur Faltungsrichtung stattgefunden 
haben, eigentlich ohne Analogie in diesen Geblrgen. Leider ist die morphologische Erforschung 
hier noch sehr im Riickstande. Ich hatte 11icht den Eindruck, dass hier abgeschnittene Sporne 
vorkommen . . Allerdings kбnnte das nбrdliche Randgeblrge, gerade bei seiner einheitlichen Aus
gestaltung trotz geologischer Verschiedenheit, eine Bruchstufe, allerdings nicht mehr in juge11d
lichem Stande der Entwickelung, vorstellen. 

Um nu11 zu einer Betrachtung der Umrandung des Znepole iiberzugehen, miissen 
wir uns zuerst daran eri1111ern, dass die west- und nordliche Umrandu11g sich aus dem Geblrgs
land entwickelt, das wir im Gegensatz zu der zerschnitte11en Rumpfflache von Vorder
Kraischte Hochkraischte nenпen kбnneп und das nichts anderes ist, als die durch die Furche 
des Talsattels Deve Bair von der Osogovska abgetrennte Fortsetzung der Rhodope-Masse. 
Das Bergland vоп Hoch-Kraischte ist durch die Erosion der Bozicka und ihrer Zufliisse 
in insequent verzweigte Kamme aufgelбst, unter denen vor allem im Osten der von mir 
"Hochkamm von Kraischte" genannte Hohenriicken Milevska - Krvav Kamik auffallt. Doch in 
all den insequent verzweigten Kammen kommen Kuppen vоп + 1700 m vor. Durch die 
reife Zerschпeidung kommt es, dass auch die Kammverzweigu11g sehr unregelmassig ist. 
So ist auch der wasserscheidende Riickeп zwischen Bozicka u11d dem Vlasinsko Blato, obwohl 
dort Entwasserung nach Siiden zur Struma, und hier пасh Norden zur Morawa stattfindet, 
niedriger, erreicht nur 1469 m in der Kuppe Bukowa Glawa. 

Vlasi11sko Blato, der Sumpf von Vlasina, ist i11 sei11er Art ebenso merkwiirdig als Znepole. 
Auch hier eine langgestreckte ЕЬепе, zwischen hбherem Geblrge eingeschlossen, das Ober
laufbecken ei11es Flusses blldend. Nur liegt Vlasinsko Blato hбher, gegen 1200 m, u11d ist 
in siid- nбrdlicher Richtung ausgedehnt. Ihm entstrбmt die Vlasina, ebenso wie dem Znepole 
die Erma entstrбmt. Nur ist Vlasinsko Вlato von einem Sumpf erfiillt, der auch als See 
bezeichnet wird. 

Da ausser der Karte uпd der Notiz bei Gopcevic1), еЬе11 der, worin vоп einem See die 
Rede ist, keiпe Nachricht mir vorliegt, ka11n ich iiber die Morphologie u11d die Vermoorung 
dieser Hochflache nichts sagen. 

Der Karte nach will es scheinen, als handle es sich um eine Partie der Rumpfflache; 
denn die Meereshбhe ist die gleiche wie die der Pe11eplain von Vorder-Kraischte. 

1) S. Gopcevic, Serblen und die Serben 1, (Leipzig 1888) S. 7. 
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Die VJasina entstrбmt der Ebene des BJato, wie es scheint, in einem unbedeutenden Tale. 

AuffalJeп muss, dass das grosse Moor, das jedeпfalls kein Hochmoor sein kапп - denп 

es erfШlt еiпе Hoh]form, bedeutet пicht etwa eine vermoorte Kammpartie! - keine g]eich
massig hohe Umrandung hat, dass diese gegen SW zu uпterbrochen ist. Auffallen muss 
ferner, dass die NebenfJiisse in widersiпniger Richtung einmiindeп. Es sieht so aus, als sei 
die Vermooruпg tektonisch verursacl1t, als sei hier der Oberlauf eiпes nach Siiden ziehenden 
Fliisscheпs durch Abriegeluпg umgekehrt worden. 

Die Hebung ware etwa als die Hebung von Siid-Kraischte, die Aenderung in der 
Hydrographie als eine Beraubuпg des Morawa- Zuf]usses Vrla aufzufasseп. Weпiger das riick
wartige Einschneiden der Vlasina, als vielmehr Ueberfluss der zu einem See aufgestauten 
friihereп Vrla-Oberlaufs hatte dann den Vlasiпsko Blato dem Vlasiпageblete einverleibl. Diese 
Hypothese 111ag Ьis zu besserer Durchforsclшпg der Gegend uпs еiпе Erklaruпg darЬieteп. 

Uebrigens liegt VJasiпsko Blato auf serblsche111 Geblete, woriiber 111ir keine Literatur 
zugaпglich ist. 

!п der Verlangerung des Vlasiпsko Blato beginпt wieder ein Hochkamm, der iiber 
die Kuppe Tzrna Trawa (1726), auf der Karte 1:200 000 Gra111ada genanпt, nacl1 Norden 
zieheпd, die westlicl1e Begi-eпzuпg des Sпepole Ьildet, sich etwas weiter пбrdlich verzweigt, 
sodass der пасh ONO ziehende Riicken die Nordwaпd des Zпepole darstellt. Aus der Ent
fernuпg gesel1e11, scheint es sich u111 еiпе uпuпterbrochene, zie1111ich hohe Geblrgs111auer zu 
haпdelп. Doch ergibl scl1on die Karte, dass ausser de111 hoheп Massiv des Ruj im Osteп, die 
Нбhеп 111assig siпd. Nur durch dеп Koпtrast 111it der breiteп, in nur noch 700-750 111 
gelegeпen Sohle des Zпepole erscheint der Riicken wie ein Hochkam111. Der von Toula 
geologisch beschriebeпe Passiibergang von Dastscheп Кladenetz nach Selenigrad erreicht 
пасh der Karte n ur 1141 m Meereshбhe. 

Sollte hier iп der Нбhе eine Taltorso iibrig geblieben seiп, eine111 Tale aпgehбrig, 

das im Niveau der Taler von Kraischte liegeп wiirde? Das Znepole ware dann ein Einbruch 
jiiпger als die Ausblldung der Peneplain vоп Kraischte. 

Auch die Bergerscheinuпg des Ruj scheiпt eiпer solchen Hypothese zu entsprecheп. 

Dieses nach Toula aus Amphibolit besteheпde Massiv ware еiп Мопаdпосk iiber eiпer, 

weпn auc\1 посl1 nicht vollkom111ene11 Rumpfflache, aber docl1 eiпem iп seincr Eпtwickluпg 

sehr weit vorgeschrittenen Bergland. Gerade aus den Zeichnungeп bei Toula geht der 
iiberragende Charakter dieses Berges sel1r gut hervor. Wir mбchteп ihп der Witoscha 
verg]eichen. 

Uпsere Hypothese hat uns nun die Mбglichkeit gegebeп, diese eigeпtii111lichsten 

For111en Siidwest-Bulgarieпs erklareпd zп bes clнeibeп. Ich habe 11u11111ehr noch den Siidraпd 

des Znepole zu schilderп, die Grossfor111, die ich uпter de111 Eindruck der dort walнgeno111111e11e11 
Formen "die Kante von Kraischte" genaппt habe. 

Der Siidrand des Znepole ist nicht so geradliпig als der Nordrand. !111 west]ichen 
Teile ist das Gehaпge vie] offener, im бstlicheп bringt das insequent eпtwickelte Syste111 des 
Er111a-Zuflusses Wukaпtschitza Relief in den Geblrgsablall und eine merkliche Verbreiteruпg 

der Ermaebene. 

Nur an eiпer Ste!le habe ich den Nordablall der Kraischte studiert, beim Uebeгgang 

vo111 Melnska-Tal zur Wukaпtschitza, auf dem Wege von Trekljano iiber Kosturiпtzi 

пасh Trn. Das Melnska-Tal verzweigt sich iп die Urspruпgstaler Selska (siehe оЬеп) L111d 
Kozlow Dol. Vоп der Нбhе zwischen dieseп Talerп erЫickt 111an vor allem den бstlicheп 

Peпeplainriedel, gewissermassen die gaпze Peпeplain in ein Laпgsprofil projiziert, vоп Si.ideп 

her laпg heraпstreichen, dann mit eiпem Male abbrecheп, abgelбst werdeп von eiпer reif 
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entwickelteп Erosioпslandschaft, die mit ihren hochsten Partieп gegen 200 m zurilckЫeiЫ 
gegen die Hohen der Peneplaiп. 

Hohe Kurowitza 1314 m der Peneplain 
Koina Tschuka 1173 m der Kante 
Drnowitza 1117 m dег Erosioпslaпdschaft. 

Koпnte man s0l1i11 in diesem l.aпgsprofi] die "Kante vоп Kraischte" deL1tlich wahr
nehmen, so entspricht diese im ubrigen пicht mehr einer geraden Linie; greift auch die 
Melnska mit ihreп Urspruпgstalchen weit nacl1 Nordeп zuruck, so l1at dafilr im Westen 
die Waljawitza, im Osten die Wukanlschitza tiefer пасh Suden erodiert, und springt die 
Wasserscheide zickzackformig vor und zш uck. Doch ist die u rsprilngliche Hohe derselben 
nocl1 in verscl1iedenen, 1300 m ilberschreiteпden Kuppen und Bergknoten erl1alten. 

Bemerkenswert ist die Asymmetrie dieser Wasserscheide oder Kante. 1st man, von 
Suden her kommend, viele Кilometer Jang iп gerade gerichtetem Tale von reifeп Formen, 
sehr allmahlich ansteigend, 
l1eraufgezogen, so steigt 
man пuп steil iп die wal-
digeп Talschluchten des W u-
kantschitza - Syslems her-
nieder. Waren die Talfor-
men kurz vor Erreichen der 
Wasserscheide spatreif Ьis 

alt gewesen, so ist man 
mit einem Male in eiпem 

jungen Geblгgslaпde. Im 
einzelnen ist ilber das Ver
haltnis der еiпе tiefere Stufe 
darstellenden Erosionsland
schaft unter der Kante vоп 
Kraischte und uber dem 
Znepole посh nichts zu 
sageп ; es ware deпkbar, 

dass wir hier die juпge, 

uns haben. 

Fig. 7. Die Erosionslandscl1afl nбнllicl1 der Капlе von Kraiscl1le mil de111 
Einschnitt des Znepole 1111d dem l~uj. 

durcl1 den Eiпbruch des Znepole verursacllte Topographie vor 

Wenn nun Znepole auch im ganzen wie ein Einbruchsgraben eгscheint, so mach te 
doch in dem von mir allein besuchteп ostlichen Abschnitt das sildliche Gehange пicht den 
Eindruck einer Bruchstufe; viel eher dеп einer Ausraumungslandschaft. Die geologiche Karte 
widerspricht dem nicht. 

Von Kosturintzi an der Wukaпtschitza an Ьildet roter Sandstein den Воdеп, auch 
weiterhiп ist der Boden rotgefarЫ, еiп Zeichen dass hier das DeckgeЬirge transgrediert. Und 
dieses ist ausgeraumt, wodurch die unregelmassige, oder scheinbar пormal erodierte, sildliche 
Begrenzuпg der ЕЬепе des Zпepole hier entstaпdeп ist. Meine, wenп auch пur beilaufigen 
Beobachtungen decken sicl1 nicht vollkommeп mit der Einzeichnung auf der Zlatarskischen 
Karte. Die Gesteine der breiteп Zопе des Mittleren uпd Oberen Jura habe ich nicht wahrgeпommen. 

Mit dem Zпepole sind wir im · I.aufe unserer Betrachtung bei de111 Flussgeblet 
angelaпgt, das am vorzilglichsten die Aпpassuпg an das Faltungsrelief zeigt, dem Geblet 
des Nischawa-Zuflusses Sukowa oder Erma, serblsch Jerma. 

Vom Struma-Knie uпterl1alb Pernik zieht еiпе fast 50 km lange Tiefeпliпie in sildost
nordwestlicher Richtung. Sie eпtspricht dem Auftreteп eiпer Zопе von, zur oberen Kreide 
gestellteп Sandsteinen uпd Schiefermergeln. In ihпen fliesst die Konska Reka zur Struma und, 
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etwas nach Westen verschoben, als ihr Gegenfluss zu Nischawa, die JaЫanitza (auch 

Sekiritza genannt), der Richtung nach, aber nicht nach Wasserfiihrung und LauШinge, der 

Hauptursprungsarm der Sukowa. 
Im Osten oder besser Nordosten wird die Mergelschieferzone durch die jungvulkanische 

Viskjar- Kette begrenzt, die zugleich die Scheide gegen das obere Becken von Sofia und die 

Dragoman-Nischawa Furche darstellt. 
Zweigeteilt erscheint die vulkanische Kette, in der Mitte zieht eine seichte Niederung, 

wo wiederum die Mergelschiefer den Boden zusammensetzen. Hier \iegt Bresnik. 

1000 Ьis 1100 m Hohe erreichen die beiden vu\kanischen Ketten, zwischen 700 und 

800 т liegt die Ta\sohle der JaЫanitza. 
In der Hohe von Trn geht dann mit dem Charakter des Tales eine Veranderung 

vor. War das Та\ Ьisher weit und von reifen Formen, nur auf der linken, westlichen Seite 
von hohen, scharfer profilierten Kalkbergen i.iberragt, so tritt es jetzt, beim Strassensattel von 
Trn, in das Kalkgeblrge ein, es wird zur Schlucht, zur weglosen Кlamm, noch immer in 

Langsrichtung erstreckt. Man kann deutlich wahrnehmen, wie sich vor den breiten und 

felsigen Kalkri.icken der Greben Planina eine Vorstufe einschaltet, eine Art Terrasse, in welche 

das Tal eingetieft ist. 
In eigenti.imlich gerader Erstreckung zieht dieses schluchtartige Та\ nach NNW und 

nimmt dabei die Erma, den AЫluss des Znepole, auf, die ihm gleichfal1s in einer schluchtartigen 

Talstrecke zustromt. 
Tou\a 1) verdanken wir geologisc\1e Nachrichten i.iber diesen Abschnitt des . Ermatales. 
Trn liegt im Ermatale, wenige Юlometer nachdem es, die Richtung des Znepole 

fortsetzend, in das Geblrge eintrat. Doch fliesst die Erma nicht normal aut den Hauptfluss, 

die JaЫanitza (Sekiritza bei Toula) zu, sondern sie wendet sich dei Trn selbst nach Norden, 
fliesst eine Strecke Iang der JaЫanitza parallel, um sich dann in einer kurzen Кlammstrecke 
zu ihr zu wenden. 

Toula stellt die geologische Zusammensetzung der Langstalstrecke von Trn bls 

Bankja noch ziemlich verwickelt vor. Der Fluss beri.ihrt den OstaЫall des Ruj Massivs 
und fliesst hier in einer wilden Engsch\ucht im HornЫendegneis . Weiterhin stellt das· Та\ 
die Grenze, wie Toula meint, die Verwerfungsgrenze dar zwischen (\inks) der ganzen, hier 
allerdings sehr li.ickenhaften Trias-Jura Serie und (rechts) den grauweissen, fast massig zu 

nennenden Nerineenkalken der uпteren Kreide. Wenigstens zeichnet er in dem Profil Fig. 4 
die Nerineenkalke ein, die im Texte und auf der Karte nicht angegeben sind. 

Auch die Zlatarskische Karte giЬt Jura, nicht Kreide an, ebenso wie auch das 
kurze, von Toula gleichfalls erwahnte Defile, in dem die Erma in die JaЫanitza-Furche tritt, 
in Jurakalke eingeschnitten sei. 

Doch spielen in dieser Gegend als die Felsblldungen und hohen Kalkkamme zusam
mensetzendes Gestein die unterkretazischen Nerineenkalke eine grosse Rolle. 

Toula erwahnt sie (Geol. Unters. Х. 1290) von der Hohe der Strasse Trn-Filipovci 
als dichte und von unzahligen, z. Т. grellroten Кli.iften durchzogene weisse Kalke. Der 
Lagerung nach sind sie hier steil aufgerichtet ( siehe Fig 1 auf S. 1292). 

Wahrend in den unteren Partien die ganz flach nach W einfallenden Banke gut 
wahrzunehmen sind, ist in den oberen Partien die Schichtung verwischt und ist das Gestein 
entlang den Absonderungskli.iften zu riff- oder pfeilerartigen F ormen verwittert (S. 1301 ). 

An der Oberflache findet sich in den Vertiefungen roter Verwitterungston: Тепа Rossa. 
Auch der in den Gipfelmassiven Golem Vrh (1384) und Ljubata (1404 m) kulmi

nierende Paramun-Zug besteht aus diesen Nerineen- und Caprotinenkalken (Toula, Geol. 

1) Geol. Unters. im westl. Teile d. Ba\kan usw. Х. 1306 ff. 
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Unters. Х. 1302). Die FeJspyramde des Ljubata erwahnt Jirecek1) beim Betrachten der 
Rundsicht von dem Rujgipfel aus. 

Die Zlatarskische Karte bezeichnet diese Kalke mit der Signatur des Barremien, 
facies zoogene, type jurassique. Es handelt sich also um den Ka1k, der auch in der Eng

schlucht des Isker bei Tscherepisch das Geblrge zusammensetzt. 

Die Paramun Planina setzt sich in die Greben Planina fort . Greben bedeutet 
.Kamm". Die Kalke sitzen dem Rande eines breiten P1ateauriede]s auf, von ihren fe]sigen 

Gipfelkuppen fa11t das Gehange unmittelbar zum Flusse hinab. 

1000 Ьis 1100 m hoch ist der Riede1, gegen die Nischawa zu stark zerschnitten 

und erniedrigt durch die Bache des bei Zaribrod miindenden Lukawitza-Systems. 

Dort, wo der Nerineenkalkzug 

das Sekiritza Та! iibersetzt, beginnt mit 

dem von Toula erwahnten (Х. 1032) 
Dragovski Kamik (1118 m) der zackige 

Felsenrand, der nur einma], und zwar 

durch das Hangeta1 von Wrablscha, un

terbrochen ist. In einer etwa 200 m hohen 
Wasserfalltreppe stiirzt der Bach durch 

еiпе Oeffnung das Zackenkammes vom 
Riedel herab, aus dem Mergelschieferter
rain des Riedels kommend. 

Die Gegend macht den Eindruck 

einer gehobenen Rumpfflache: 1000 Ьis 

1100 m ist die allgemeine Meereshбhe, 
der Zackenkamm der Nerineenkalke erheЬt 
sich Ьis hбchstens 1200 m. Mergelschiefer 

und Andesit, letzterer die Fortsetzung und 
Eпdiguпg des Viskjar Zuges, sind ein
geebnet. Ruj driiben ist ein Hartling der 

Rumpfflache, und dem gegeniiber steht 
die Erosion der Engtaler des Erma Sys

tems. Die heutige Erosionsbasis Jiegt 

5-600 m tiefer als die alte Oberflache. 

Da die Taler im Kalk eingesunken sind, 

siпd sie schluchtartig eng geЫieben, vie1-

leicht hat Hбhlenblldung und Einsturz 

Fig. 8. Karte der Erma-Кlamm (Ausschni!t aus Blatt Nisch 
der Karte 1 : 200,000). 

mitgespielt, ist die Anpassung an das neue Denudationsniveau auf dem Wege der Karstent
wicklung erfolgt. 

Die Erma ЫеiЬt Langsfluss Ьis Odorovci, von wo sie in einer Кlamm quer durch 
die Greben planina bricht. Das ist die unwegsame, von senkrechten Felswanden eingefasste 
Erma-Кlamm. Toula hat sie von oberhalb eingesehen, eben bei Odorovci (Udorovce ), ich 
selber, ebenso wie Jirecek, von unterhalb, vom Poganovski Monastir. 

Mit dieser Stelle sind wir in die ideale Landschaft vom Schweizer Jura-Typus 
gekommen. Die JaЫanitza-Erma Furche, das Langstal, wird dtirch das Та! von Kusawrana 
fortgesetzt, das, wie Tou1as geologische Routenskizze beweist, dem hier durchstreichenden 

Zuge von Schieferton und Mergelsandstein entspricht, den Toula zu Trias und Jura stellte, 

1
) С. Jirecek, Das Fiirstentum Bulgarien. Prag, Wien, Leipzig, 1891. S. 463. 
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der auf der Geologischeп Karte vоп Zlatarski mit dem Kalk auf der west1icl1e11 Seite des 

JaЫanitzatals als Jura vereinigt wird. 

Vоп der Kalkkette, die vоп der Erma iп der Кlamm zwiscl1eп Odorovci uпd Sv. Ivaп 

Pogaпowski durchbrocl1e11 wird, kапп To L1la, da er der Uпwegsa111keit l1alber iп das Tal 

vоп Kusawraпa abblegeп musste, kaum etwas sageп. Die Haпgeпdkalke, licl1t vоп Farbe, 

kбппtеп sehr wol1I mit dеп weiterhiп, vom Kusawraпa-Tal vоп ihm erwahпteп, iп Вlбсkеп 

vorgefuпdeпeп Neriпeeпkalkeп zu ideпtifiziereп seiп. 

Der Zug der Grebeп Plaпina wird im Nordosteп vоп eiпem Та! flaпkiert, der 

Pogaпovska; auch sie strбmt geпau iп der l,aпgsrichtuпg. Sie mi.iпdet uпterhalb der grosseп 

Ermaklamm beim Moпasti r Sv. Jv ,ш iп die Erma. Auch diese Eiпmi.iпduпg ist merkwi.irdig. 

Das Tal ist breit beim D01fe, dапп wird es eпger, der Weg zu111 Moпastir gewiппt das 

liпke Seiteпgel1aпge. Plбtzlic J1 аЬе, wird da s Тalch e 11 zum scl1male11 Spalt im Kalkgeblrge; 

iп Wasserfal!eп, mit Gum-

pe11 u11-J Strudelп stLirzt das 

Fli.is : cheп die kurze Strecke 

heruпler zur Erma, die hier, 

uпterhalb der Кlamm, iп 

breitem Во6еп пасh Nor-

deп eiпschweпkt . 

Vom Saumpfad 

zшn Moпaslir, vo11 der 

Sporпhбhe, ge11iesst mап 

dеп i.iberrascheпdeп Eiп

Ыick iп die Erma-К1a111111. 

Wie abgestutzt ers chei пt 

die gegeпi.iberliegeпde Fort

setzuпg des Kalkzuges, die 

Vlaschka р I а 11 i 11 а. Vo11 

scharfer Капtе falle11 die 

Waпde ZU/11 Flusse аЬ, der Fig . 9. Der Ei11s cl1nitt der Er111a uпd die Vl aschka Pl a11i11a gese l1 e 11 v оп der Нбhе uber Sv. Ivaп. 

aus der Кlamm l1ervortritt. 

Wohl 11irge11ds erhalt mап еiпеп solchen Eiпdruck vоп fri.iherer Eiпeb11u11g uпd juпger Zer

schпeiduпg. Auf 5- 600 m relative Нб11е schatze ich diese Waпde, uпd пur wenige Meter 

breit ist der vom Fluss ш1d gewaltigen FelsЫбckeп ausgefi.illte Felsspalt. 

Die Aпlage dieses Tales ist пicht оhпе weite1·es zu versteheп. Moglicherweise ist 

es еiп gesL111keпer, ei11 aпtezedeпteJ" Flнss; vielleicht auch еiп Hбhleпfluss, desseп Dacl1 

eiпgesti.irzt ist, nacl1dem die allgemeiпe Hebuпg еiпе Ausraumuпg der пordбstlich folgeпden 

Zone im Gefolge gehabl hatte. 

Das Durchbruchtal der Erma setzt sicl1 aber посh weiter fort, bis zum Becken von 

Pirot. U11terl1alb des Moпastir tritt de1· Fluss wiederum in еiпе Епgе, aus der er im Felstor 

von Vlasi heraнstrilt, t1m sogJeich wieder еiпеп Kalkzнg zu durchbrechen. 

Die Geologiscl1e Karte verzeichnet jedocl1 unterhalb des Mo11astir Sv. Jvaп пur die, 

im allgemeiпeп 11icl1t zu solchen Felsgeblrgeп uпd Кlammblldunge11 11eigende 11eritiscl1e Fazies 

des Barremieп. 

Uebrigeпs besteht vоп dieser Gegeпd keine апdеге Beschreibung als die vоп Jirecek 1) 

gegebeпe. Aucl1 ich Ьiп von Vlasi quer i.iber das GeЬirge пасh Zaribrod gezogeп. 

1) А. а. о . 461. 
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Die als ein besonders treffendes Beispiel hier geschilderte Abwechslung von Langs

und Quertalstrecken im Laufgeblet der Erma ist es, was so besonders an den Schweizer 

Jura erinnert. Westlich des Greben-VJaschka Zuges erscheint gewissermassen gestaffe]t die 
noch hohere und stolzere Kette der Suva 

Planina mit Aufragung Ьis 1822 m, die 
Ьis zum Nischawa-Quertal bei Nisch zieht. 
Ganz im Si.idosten wird sie wiederum 
durch eine Кlamm durchbrochen, die von 

Toula geschilderte Engschluchtstrecke 

der Luznica (Luberazda) 1 ), die selbst 
dann wieder ihre Gewasser in einer ver
haltnismassig kurzen subsequeп tеп N ie

deruпg zwischeп Suva uпd Fortselzuпg 

der Greben PJaniпa sammelt. 

Schoп Toula fiel auf, dass die 

drei grosseп Para1lelzilge des Kalkge
Ьirges zwischen sich iп den Saпdsteiп

Mergel-Zoпen die TaJer eпthalteп. 

Das bedeutet еiпе Aпpassuпg 

an den Hartecharakter, was die Langs
taler betrifft. Die QuertaJer, die Кluseп, 

milssen aber ihrer Anlage пасh alter 

sein: sie sind die Reste der koпsequenten 
Entwasseruпg, auf deren Kosten sich 

die subsequenten Langstaler ausge

Ьildet hаЬеп. 

Es ergeben sich AusЫicke, die 

durchzudenken verfrilht sein mochte; wie 

Fig, 11. In der Erm-klamm. 

1) Unters. westl. Balkan IX. 232 ff. 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 

Fig. 10. Aнstritl der Erma at1s der Klamm. 

durch ein von der Linie: 
Та! von Zvonci-Ermaklamm 

nach SSO vorarbeitendes 

Schichtta1 die Erma des 
Znepole abgezapft hat, wie 

durch die vom Becken 
von Pirot vorstossende 

Pasjatschka die Luznica 
(Luberazda) ihr Oberlauf

geblet verloren hat. Wir 
gelangen damit in eine 
Gegeneinanderstellung der 
von der Nischawa und der 
Struma her wirkenden Ero
sionskrafte, die besser filr 

spater aufgehoben wщ

cten mag. 

10 



Die Nordgrenze der Balkanhalblnsel 
von Prof. Dr. Albrecht Penck in Berlin. 

Die horizontale Gliederung spielt bei Carl Ritter eine grosse Rolle fiir die Einteilung 
der Landoberflache. Sie wird bewirkt durch das Ineinandergreifen von Wasser und Land. 
Grбsstenteils vom Meere umschlossene Halblnselп heben sich vom Stamme der Festlander 
als Glieder аЬ 1 ). 

Diese Einteilung ist keine morphologische. Nicht Formen will Ritter vоп einander 
treпnen, sondern Geblete von einander scheiden, die verschiedene Wirkungen ausiiben; wie 
allgemein tritt der morphologische Gesichtspunkt gegeniiber dem des funktionellen bei ihm 
zuriick, und wenn er von den Wirkungen spricht, die die unterschiedenen Landflachen 
ausiiben, so denkt er in erster Linie an den Verlauf der Geschichte. Wie Stamm und Glieder 
von einander abzugrenzen sind, erбrtert er nicht. Durch eine Linie, die die Nordenden des 
Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres verblndet, schneidet er die siideuropaischen 
Halblnseln vom Stamme Europas und iiberlasst denjenigen, welche sich mit den Teilen 
Europas beschaftigen, Grenzen zu ziehen. Es ist in verschiedener Weise geschehen, und 
zwar nicht nur im eiпzelnen Falle, sondern auch nach den Gesichtspunkten, von denen 
ausgegangen wird. Dies zeigt das herkбmmlich gewordene Vorgehen. Man grenzt die beiden 
westlichen Halblnseln durch Geblrge, die grosse siidбstJiche durch Fliisse vom Stamme 
Europas аЬ. Man folgt keinem bestimmten Prinzipe, sondern wahlt von Fall zu Fall eine geeignet 
erscheinende Kamm- oder Tiefenlinie zur Grenze. Stillschweigend wird dabei die Annahme 
gemacht, dass dabei natiirliche Geblete ausgeschieden werden. 

Diese Annahme trifft durchaus zu, wenn man die Pyrenaen zur Abgrenzung der 
iberischen Halblnsel benutzt. Da; Land im Siiden ist ganz anders beschaffen, als das im 
Norden; wollte man eine Tiefenlinie zur Grenzziehung benutzen, wollte man von der Garonne 
durch den Canal du Midi zur Aude gehen, so wiirde man das weite nбrdliche Vorlaпd cter 
Pyrenaen zur HaJЬinsel schlagen, die an ihm wie an einem Halse hangt, aber ganz anjere 
Natur hat. Auch zur Abgrenzung der Apenninenhalblnsel wahlt man gewбhnlich nicht die 
tiefste Linie zwischen den Meeren auf ihren beiden Seiten, nicht den Lauf des Ро, sondern 
die Alpen. Dabei rechnet man allerdings dies Geblrge in seiner Gesamtheit ebenso ent
schieden zum Stamme Europas, wie die Pyrenaen zur iberischen HaJЬinseJ, die man sogar gern 
nach ihnen benennt. Aber die Pyrenaen spielen in derselben eine andere Rolle, als die 
Apenninen in Italien; sie sind kein Riickgrat, sondern ein Grenzwall fiir die HaJЬinsel, 

aber sie gehбren der letzteren an, wahrend die Alpen ltalien vorgelagert sind. · 
Die Balkanhalblnsel pflegt man durch Flusslaufe zu begrenzen2). Man geht vom 

Nordende des Golfes von Triest oder vom Quarnero bei Fiume heriiber zur Save, folgt 
dieser Ьis zur Miindung in die Donau und letzterer Ьis zum Schwarzen Meere. Hier hat man 
eine Tiefenlinie, die ungefahr von der Nordspitze der Adria zu jener des Pontus verlauft; 
sie folgt jener imaginaren Grenze, durch die Carl Ritter die siidlichen Glieder Europas vom 
Stamme schied. Diese Tiefenlinie hat durch Jahrhunderte im Westen als Staatengrenze 
gedient und ist im Osten weithin eine solche geworden. Hier scheint es, als оЬ wirklich 
eine von der Natur gegebene Grenze vorlage, d1e mit Recht zur Abgliederung einer Halblnsel 
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vom Stamme Europas verwendet werden kбппе. Wer fl'eilich sicl1 mit einer Gliederung 

unseres Erdteils in geographische Raume befasst, findet, dass jene Liпie keineswegs als 

eine solche aufgefasst werden kaпn, der g r о s s е scheidende Kraft iппewolшt. Das ergiЬt 

eine пal1ere Betrachtung, filr we\cl1e wir die genannte Flussgrenze in zwei Abschnitte 

zerlegen. Der Вапаtег Durchbruch der Donau tei\t sie in еiпе pa1111oniscl1e Strecke von Save und 

Donau und in eine rein mosische Strecke laпgs der unteren Donau. 

ОЬ wir sie nun von Triest oder Fiume aus erreichen, die pannoпische Strecke 

Jauft schrag durc\1 eine der am klarsten hervortJ"etenden geographischen Einheiten Ешораs 

hindurch. Umschlungen vom Bogen der Karpathen, begrenzt durch die Alpen ist das р а 11 n о
п i s с h е В е с k е п ein Geblet von ausserordentlicher Geschlossenheit, das seiпe sildliche 

Grenze nicht, wie man gewohnlich sagt, ап der Save und weiterhiп ап der mittl ~J"en Donau, 

sondern weiter sudlich hat. Darilber da1f die Tatsache nicht hiпwegtauschen, d;iss bei 

Belgrad an der Savemilndung !inks der Doпau sich weite Silmpfe erstrecken, wahrend sic\1 

rechts weisser Fels erhebl. Er Ьildet hier kein Geblrge; wenig hoch aпsteigend, ist ег die 

letzte einer Reihe von Abstufungen, mit denen das Land gegen Suden ansteigt. С v i j i с 3) 

erЫickte in diesen Stufen Kliffe eines alten, sich zurilckziehenden pontischen Sees, der sich 

als agaischer See bls ап das Mittelmeer erstrecken sollte. Dieser Auffassung kann ich mich 

nicht anschliessen. Die Abstufungen haben nicht den Verlauf von Кliffen, welche di ~ Riedel 

zwiscl1en den Talern quer abschneiden, sondern sie buchten sich iп dieselben nach der Art 

von Taltem1ssen hinein. Sildlich Belgrad erstreckt sich eine typische Piedmonttreppe, wie 

sie charakteristisch ist fur [,and, das sich aufwolЬt. Mag man nun dieser oder jener Ansicht 

beipflichten, die Tatsache ЫеiЬt bestehen, dass sich das Berglшd si1dlicl1 vo :1 Belgrad sanft 

empor wб\Ьt und zwar nicht Ыoss aus der nбrdlich gelegenen ЕЬепе sondern auch aus seitlich 

gelegenem Lande. бstlich vom Berglande greift ebenes Land von der Waldlosigkeit des 

Kernes des paпnonischen Tief!andes ilber die Donau und stillpt sich im Mor;ivatale weit 

nach Silden l1i11. Westlich Belgrad aber erstreckt sich eine Niederung, die von der 

pannonischen nur durch den schmalen Bergzug der Fruska Gora geschieden · ist und sich 

gegen dieselbe zwisc\1e11 Vinkovci und Djakovo in stattlicher Breite бffnet. An der Kolubara 

und Drina buchtet sie sich in das nordserblsche Bergland hinein. Die Save pendelt in ihr in 

grossen Maandern und stattlicheren Bбgen. Diese bringen sie mehrfach Ьis an den Rand des 

nordserblschen Berglandes, den sie stellenweise unterschneidet, so dass die Anlage von Strassen 

hier erschwert wird und die Eisenbahn seitlich ins Hilgelland einblegen muss, um von Belgrad 

nach Obrenovac zu gelangen. Andrerseits kommt die Save bei Mitrovica dicht ап die syr

mische Platte heran, die sich sildostlich der Fruska Gora Ьis nach Semlin, gegentiber Belgrad 

erstreckt. Wenn, wie wir mutmassen, die grossen Schlingen der Bosut einem alten Laufe 

der Save entspreche11, so kam diese einmal auch dem Nordrande der Ebene Ьеi Vinkovci so 

nahe, dass sie leicht zur Donau bei Vukovar hatte gelangen konnen. Viel\eicht ist solches 

sogar geschehen. Ware ein derartiger Zustand festgehalten, so wilrden wir in der herkomm

lichen Betrachtungsweise die Fruska Gora samt der fruchtbaren Lбssplatte Syrmiens 

unbedenklic\1 zur Balkanhalblnsel stellen: Ein Hinweis darauf, wie unsicher deren Grenzen 

sind, wenn wir sie an Flusslaufen im Tieflande, noch dazu ап einem stark hin und her sich 

schlangelnden Strome suchen. Dieser ist oberhalb Belgrad unverkennbar geknilpft ап еiп 

Senkungsfeld von ilber 150 km Lange und mehr als 20 km Breite, also von /з der Grosse 

der oberrheinischen Tiefebene. 
Parallel Jauft ein anderes grosseres Senkungsfeld abwarts an der Drau mindestens 

von Virovitica an, es setzt sich nordlic\1 der Fruska Gora an der Donau fort und reicht 

nordlich Titel uber die Theiss hinaus Ьis in die Gegend von Verschetz; zu ihm laufen die 

Niederungen, die sich an der Donau bei Budapest einstellen, und welche als Alfold die Theiss 
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begleiten. Eng verkniipft ist das Gesenke an der unteren Save mit denen von Drau, Donau 
und Theiss. Westlich der Fruska Gora erstreckt sich zwischen Drau und Save das dicht 
bewaldete Bergland S1avoniens. Granitgipfel ragen aus juпgterШiren Schichteп zwischen 
breiten Senkeп auf. Ahnlich ist es auch siidlicl1 der Save; ihr Tal zwiscl1en der Miiпdung 
der Воsпа und Uпа ist еiп Ыosser Einscl111itt iп eiпem einl1eitlicheп Kбrper uпd bezeichпet 

nicht mehr wie weiter abwarts еiп aпsehnliches Senkuпgsfeld. Dem entspricl1t seine viel ge
riпgere Breite. Seiпe Sohle zeigt gegeniiber der Vrbasmiindung ein sehr auffalliges Verhalten. 
Sie steigt bei Gradiska gegen die linke Flanke so entschieden an, dass die ilн vоп dеп 

nбrdlicheп Granithбl1en der Pozeska Go1a und der Psunj planina herabkommenden Bache 
hier einschneiden. Es sieht so aus, als sei hier der Talboden angesichts des Slavoпischen 

GeЬirges aufgewбlЬt worden. Das passt trefflicl1 zum Charakter des gesamten Ве, glaпdes, 

in dem jungtertiare Schichten mehrfach steil aufgerichtet siпd. Es ist еiп Geblet jugeпdlicher 

Krusteпbeweguпgen, durch welche die Ausfi.illung des paпnonischen Beckens mit ihrer a:ten 
Unterlage emporgehobeп worden ist. Dazwischen liegen minder gehobene Felder vоп maпchm;:il 
aпsehnlicher Ausdehnung. Die Drau ist die пordбstliche Grenze dieses Gebletes. Sie scheidet 
das Inпere des pannonischen Beckeпs vоп dessen siidwestlicl1er Umrandung. Die Save folgt 
lediglich einem Eiпschnitte in Jetzterer. 

Die moгphologische Bedeutu11g der Draugrenze wird посh durch dеп Wechsel des 
Pfaпzeпkleides uпterstrichen. Bis zu ihr hегап reicheп vоп B0s11ie11 her die dichteп J_aub
walder, пordбstlich von ihr Jiegt offeпeres Laпd, flachwellig, durchzogeп vоп auffallig 
geradliпigeп Talerп, mit geringer Tiefe. Hier kоппtе sich das Reitervolk der Magyareп 

ausbreite11, ап de11 Waldern von Kroatien uпd Slavoпien macble es l1alt. Die Orau ist 
deswegeп пichl Ыoss еiпе morphologische, sonderп auch ei11e Jaпd~chaft]jche uпd vбlkische 

Gгепzе vоп tauseпdjal1rigem Bestaпde. Viel geriпger ist die trеппепdе Wirkuпg der Save. 
Vоп Agram ап Ьis iп die Nahe vоп Belgrad fliesst sie im Waldgeblete, immer durch Geblete 
vоп eiпheitlicher Gestaltuпg, nirgends ist sie Volk- oder Sprachgreпze. Aber sie ha t еiпе 

politische Greпze vоп selteпer Scharfe geblldet. Sie war die М i I i t а r g г е п z е des Kaiserlicheп 
Uпgагп gegeп die Ti.irkei; lange Zeit die Grenze europaischeп Lebeпs, die Grenze des 
Bekannten gegen fast Unbekanntes. 

Wie es gekommen ist, dass die Save diese Bedeutllng erlangte, lasst sich aus nati.ir
lichen Begebenheiten 11icht erklaren. Hier spielt der Lauf der Weltgeschichte die massgebeпde 
Rolle. Vor Wien hatte sich der Ansturm des Orients gegen den Occident gebrochen. Rascl1 
wurde Ungarn erobert. Belgrad wurde genommen, die gesamte siidwestliche Umwallung 
des pannonischen Beckeпs stand den Kaiserlichen offen. Da erfolgte ein militarischer 
Rucksch·ag. Bei Fuss Ыieben die Armeeп langs der Save Lind der Оопаu uпterl1alb 

Belgrads steheп und daran anderte sich huпdert Jahre 1ang nichts, obwohl auf beiden Seiten 
der Druck nachliess, am starksten auf Seiteп der Tiirkei. Serblen gewann seiпe Unabhaп

gigkeit; die Militar greпze wurde aufgehobeп, als durcl1 die I,oslбsuпg Uпgarпs vоп 6sterreicl1 
der Ze1 fall der Doпaumonarchie eingeleitet wurde.- Als diese schliesslicl1 wieder die Aufgabe 
aufgriff, welcl1e iп dеп Zeiten des Priпzen Eugen die Kaiserlichen bewegteп, uпd iп Bosnieп 

iп die si.idliche Umwallung des pannoпischeп Beckens eiпdrang, so war 11ier iпzwischen iп 

Serbleп ein Staatskбrper vоп natioпaler Expansionsfahigkeit erwachseп, der sich i.iber die alte 
Militargrenze ausdehnte, als die Donaumoпarchie im Weltkriege zusammen gebrochen war. 
Dепп wie entschieden jепе Greпze durch anderl1alb JahrhLiпderte als ein wahrer Limes gewirkt, 
wie sehr sie Handel und Verkehr unterbunden hat, so hat sie doch пicht еiп Durchschli.ipfeп 

von christlicheп Fliichtlingen aus den ti.irkischeп Gebleten gel1iпdert ; diese machten sich in 
den menschenleereп Strichen ап der Greпze sessl1aft. Hier Ьildeп sie iп weitem Umfang 
heute den GrL111dstock der siidslavischeп BevбlkeГLшg; in Syrmieп kommen Deutsche hinzu, 
die an der Donau herab kamen und sich weiter abwarts an deren linken Ufer ansiedelten, 
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Alle diese Dinge mtissen im Auge beha1ten werden, um zu verstehen, warum man durch 
so Iange Zeit die Save als einen wichtigen Grenzfluss sogar ftir das pannonische Becken 
ansehen konnte: man stand im Banne der politischen Geographie und suchte nattirliche 
Grenzen nicht dort, wo sie Iiegen. 

Freilich treten sie nicht ohne weiteres hervor. Кlar ist zunasclit, dass sie erheЫich 

stidlich der Save und Donau unterhalb Belgrad liegen mtissen. Das Bergland, das sich hier 
erstreckt, hat bei aller Verschiedenheit seiner geologischen Zusammensetzung einen ein
heitlichen Zug in seinen Formen. Es ist kein zusammenhangendes Geblrge, sondern einzelne 
Berge wechseln mit Senken, aus denen die Fltisse nur in engen Durchbrtichen heraustreten, 
um schliesslich in Weitungen die Ausla11fer der pannonischen Niederung zu erreichen. Gleiches 
gilt vom Berglande am Nordrande des Beckens, das man nach seiner staatlichen Zugehб

rigkeit blsher als oberungarisches, nunmehr nach seinen Bewohnern als slovakisches Berg
land bezeichnet. Niemals hat man an dessen Zugehбrigkeit zum pannonischen Becken 
gezweifelt; denn seine Fltisse richten sich nach dessen Inneren ; gleiches tun die Fltisse 
vom jugoslavischen Berglande stidlich der Save und pannonischen Donau; dennoch hat man 
dessen physiographische Beziehungen zum pannonischen Becken verkannt: man hat es von 
Ietzterem durch eine politische Grenze losgetrennt und zur Balkanhalblnsel gewiesen. Sptirt 
man in ihr die ftir eine HalЬinsel nach Carl Ritter so massgebenden Wirkungen des Meeres 
betrachtlich mehr als im benachbarten Stamme Europas, zu dem das pannonische Becken 
nбrdlich der Save-Donaulinie doch unzweifelhaft gehбrt? Wie verhalt es sich mit dem Кlima?4) 

Wir unterscheiden zweierlei: Niederschlag und Temperatur. Derselbe reichliche 
Niederschlag, den das jugoslavische Bergland geniesst, wird auch dem Lande zwischen Save 
und Drau zuteil; er bedingt hier wie da das Aufkommen zusammenl1angenden Waldes, der im 
Westen beiderseits der Save noch einen nur teilweise gehobenen Reichtum des J_andes ausmacht. 
Zwischen Drina und Morava konnte er in weitem Umfange gerodet werden, hier ist das Land 
bereits niederschlagsarmer, und an der unteren Morava wird es so trocken, dass der Wald 
fehlt, ebenso wie nбrdlich der Drau. Regenbringende Winde wehen ebenso auf den Stamm 
eines Festlandes wie auf eine Halblnselflache, ja sie kбnnen ihn noch mehr netzen, wie man 

auch nбrdlich der Pyrenaen sieht. 
Hinsichtlich der Temperatur gilt, dass der Einfluss der Adria auf einen ganz schma]en 

Streifen beschrankt ist. Die dinarischen Geblrge hindern ihn sich weiter landeinwarts zu 
erstrecken und zwar um so mehr, je hбher sie sich erheben. Darum wachst nach Stiden zu 
wahrend des Winters der Temperaturunterschied zwischen Innerem und der Ktiste. Wenn 
wir die Balkanhalblnsel in der tiЬlichen Weise durch die Save-Donaulinie begrenzen, dann 
wird ihrer Westseite der erwarmende Einfluss des Meeres im Winter sogar weniger zu Teil 
als dem angrenzenden europaischen Stamme. Ат Nordende der Adria бffnet sich zwischen 
Alpen und dinarischen Geblrgen ein Fenster, durch das sich die klimatischen Einfltisse der 
Adria Ьinnenwa1 ts weithin geltend machen, aber dies Fenster liegt an der Nordgrenze der 
Halblnselflache, nicht an deren Westfront. Diese ist seewarts nordlich de,· Ktiste Albaniens 
abgeschlossen; die schбnen nattirlichen Hafen Dalmatiens haben so gut wie kein Hinterland; 
erst Fiume und Triest haben ein solches von weiter Ausdehnung auch im Festlandstamme. 

Кlimatisch und verkehrsgeographisch gehбrt das durch den hohen Wall der dinarischen 
Geblrge von der Adria abgesperrte Land zum pannonischen Becken, in beiden Hinsichten 
ist es kein Halblnselland. Seine Stidgrenze findeп wir dort, wo die danublsche Binnenabdachung 
der seewartigen weicht, wo die Geblrge in Albanien vom Gestade der Adria zurticktreten 
und das Innere seine Wasser ihr zusenden kann, wahrend sie sich auf der anderen Seite 
zum Agaischen Meere richten. Erst zwischen Drin und Vardar kommt die Halblnselnatur zur 
Geltung, sofern sie durch Wirkungen des Meeres auf das dazwischen gelegene Land bestimmt 
ist. Das Кlima wird ein anderes. Tiefer dringt das Mittelmeerklima in Albanien ein als in 
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Dalmatien. Das Vardartal steht im Sommer, wie durch die deutschen Feldwetterstationen 
wahrend des Weltkrieges erwiesen wurde5), unter dem Einflusse jener Etesien, die uber 
das Agaische Meer wehen und den heiteren Himmel Griechen]ands bedingen. Aber im Winter 
erfahrt es vielfach noch Einbrilche von kalter Luft aus dem Norden; der Vardarec bringt 
Kalte nach dem Silden. Aber so ka1t wie im pannonischen Becken ist der Winter nicht mehr. 
Frost und Eis beschranken sich auf Tage und werden sildwarts zu Au-,nahmen. Noch ist der 
Winter nicht so niederschlagsreich wie im Silden des Mittelmeeres, und der Sommer nicht so 
trocken. Aber er ist trockener a1s im pannonischen Becken und seiner Umwallung. Wer im 
Sommer aus dem Moravatale ins Vardargeblet ubertritt, verlasst grilnes Land und kommt in 
ein verbranntes. Das hat Cvijic mehrfach betont und es wird von Kuhlbroctt hervorgehoben. 
Mir selbst fiel der Gegensatz schon im Mai auf, als ich 1931 von Silden her kam. Trotz 
reichlich fallenden Niederschlages erschien mir das Becken von Skoplje dilrr und kahl. 

' jenseits der Wasserscheide begrilsste ich bei Vranje grilne Walder an der oberen Morava. 
Jah stбsst der pannonische Wa1d an waldarmes, stark abgeweidetes Land. Es ist ein Gegen
satz, so stark, wie ich ihn 1883 mehrfach beim Uberschreiten der Pyrenaen empfand. 

Aber wahrend in den westlichen Pyrenaen ein deutlich ausgepragter Geblrgskamm 
die sommergrilne Nordseite von der dilrren Sildseite trennt, fehlt ein solcher Kamm zwischen 
der Sildwestflanke des pannonischen Beckens und dem balkanischen Halblnsellande. Die 
Gliederung in einzelne Geblrge und dazwischen gelegene Becken setzt ilber die Wasser
scheide in das {?rin- und Vardargeblet hinein fort, und wir haben es nicht mit einem 
Scheidekamm, sondern einer ScheitelfJache zu tun, wie sie, ilber Geblrgskamme und Becken 
verlaufend, auch die бstlichen und westlichen AЬflilsse des s]ovakischen Berglandes trennt. 
Quer ilber das berilhmte Amse1fe]d zieht sich die Wasserscheide zwischen Morava- und 
Vardargeblet, aber seine nбrdlichen Zuflilsse streben anfanglich nach Silden und sind 
sichtlich erst spat mit dem oberen lbar der Morava durch eine Кippung des Landes zugefilhrt 
worden. Auch sonst fehlt es nicht an Anzeichen jugend1icher Krustenbewegungen. Oberhalb 
Skoplje sieht man ein a1tes Vardardelta geschilttet in den jungtertiaren See, der sich einst 
im Becken von Skoplje dehnte, und dessen tonige Bodensedimente die a1te Feste von 
Skoplje tragen. Das alte Delta ist schrag gestel1t worden, weswegen wir die Uferlinien des 
jungtertiaren Sees von Skoplje nicht in gleicher Meereshбhe suchen dilrfen. Nicht a!Je die 
zahlreichen Bache, die sich im dinarischen Geblrgssysteme erstrecken, sind mit Wasser 
gefilllt gewesen, wie heute noch die des Ochrida- und Presbasees. Die meisten sind von 
ihren Zuflilssen verschilttet worden, in dem Masse wie sie einsanken : das gilt von denen an 
der Struma und wahrscheinlich auch den stark geбffneten des Moravagebletes. Gleich Krebs 
halte ich nich t filr gesichert, dass sich je ein agaischer See vom pannonischen Becken zum 
Mittelmeere streckte, wohl aber haben wir aJ1enthalben Anzeichen ungleichmassiger Hebung 
und Senkung. Das gilt ebenso filr die sildwestliche Umwallung des pannonischen Beckens 
wie auch filr Mazedonien.6) Das ganze Land ist ein Geblet jugendlicher Krustenbewegungen, 
und wo diese seine Gesamtheit von Geblrgen und Senken ат hбchsten aufwб1Ьten, da 
liegt die Grenze zwischen pannonischem und agaischem Becken. Das erstere ist in der 
jilngeren Tertiarzeit gehoben worden und dadurch mit seiner Umwallung dem Stamme Europas 
zugefilgt worden, das letztere ist gleich der Adria noch in jilngster geologischer Vergan
genheit gesenkt worden, und dadurch ist die Gliederung Sildost-Europas bewirkt worden. So 
steht die von uns angenommene Nordgrenze der Balkanhalblnsel mit der Entwicklung 
unseres Erdteiles in enger Beziehung. Sie ist allerdings nicht in dem Sinne tektonisch 
angelegt wie die Nordgrenze der Pyrenaenhalblnsel und hat nicht Ыoss mit orogenetischen 
sondern auch mit epirogenetischen Bewegungen zu tun. 

ОЬ aber so oder anders entstanden, die Funktionen der Grenze sind hier wieder 
феsеlЬец. Treten wir vQm Moravageblete in das Drin- und Vardargeblet цЬеr, so schwiцdeц 
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Tanne und Fichte, und mediterrane Elemente stellen sich in der Flora ein. L. Adamovic 

erЫickt gerade auf der Wasserscheide die Grenze zw1schen mitteleuropaischer und mediter

raner Flora, wahrend man sie sonst viel weiter sudlich sucht, dort, wo immergrilne Gewachse 

tonangebend werden. Auch Tyrrill erkennt eine Grenze auf jener Scheide 7). Bis zu ihr 

reicht die reiпe mitteleuropaische Flora, weiter sudlich bedingen mediterrane Einschlage еiп 

Obergangsgeblet, das sich Ыs zum Agaischen Мее!'е erstreckt. Auch in anthropogeographischer 

Hinsicht wirkt sich der Scheitel aus. Geschlossen wohnt sudslavische Bevolkerung im Einzugsgeblete 

der Donau. Sudlich herrscht das charakteristische Volkergemisch Mazedoniens. Serben greifen 

uber die Scheide etwas von Norden herein, von Nordosteп und Osten her vie1 starker Bulgaren; 

von Westen her sind Albaner uber das Dringeblet hinaus eingedrungen. Nur an der Kilste 

gibl es Griechen. Hier und da sitzen Aromuneп und Turken, selbst Tscherkessen haben 

sich hier und dort niedergelassen. So war es wenigstens noch wahrend des Weltkrieges. 

Schultze-Jena hat das Verdienst, dies Oewirr im Vardargeblete fest gehalten zu l1аЬеп. 

G. Weigand hat es in seinen Elementen beschrieben 8). Auch hierin kommen geographische 

Einflusse zur Geltung. Ausgedehnter werden in Mazedonien die Becken, und wenn sich 

auch neben ihnen hohe Geblrge erheben, so hangen sie doch vielfach mit einander zusammen. 

Da, L:шd zerfallt in zah1reiche leicht gegeneinander abschliessbare Kammerп. Jn jeder Kammer 

sitzeп Volkssplitter. Dabei ist aber das Land durchgangig filr denjenigen, der die Turen der 

Kammern бffnet. Der nurchgangscharalcter des Landes ging im letzten Jahrhundert verloren, 

als der serblscl1e Staat im unteren Moravageblet wieder erstaпd, wahrend das Vardargeblet 

tu1Jcisch ЫiеЬ. Nuп aber, wo der jugoslavische Staat sich uber das Volkergemisch erstreclct, 

ist der von der Natur vorgezeiclшete Weg zum Agaischen Meere versper rt worden. Saloniki 
l1at das Hinterland verloren, das es wahrend der Turlcenzeit auf der agaischen Abdachuпg 

besass, und damit gleich Triest uпd Fiume am adriatischeп Fenster die europaische Bedeutung. 

In engem Durchbruchstal ver]asst die Doпau das раппопisсhе Весkеп. SchmaJ und 

gewundeп dieпt es nicht dem Landverkehr, dem sich im Osteп ein bequemer Weg bletet; 

пur muhsam konпte ап seiner Nordseite eine Strasse ent1ang gefilhrt werden. Einschпuruпgen 

und Schпelleп beeintrachtigen die Schiffbarkeit des Stromes; еiпе mit geгiпgem Кбnпеп 

ausgefiihr te ReguJierung hat sie nicht erheЫich gesteigert, uud heute посh ist sie nicht 

genilgeпd. Das Tal Ьildet еiпе Grenze von ahnlicher Art wie das Rheintal im rheinischen 

Schiefergeblrge. Die Hбhen auf beiden Seiten haben denselben Aufbau, die gleiche Zusammeп

setzuпg, Oberflachengestalt uпd gleiches Pflaпzenkleid. Nur in politischer Beziehung ist das 
Tal eine Grenze; durch zwei Jahrhunderte hat es a1s soJche zwischeп der Doпaumonarchie 

und der Turkei gedient, und heute scheidet es Ser Ыеп uпd Rumaпien, aber пicht die Vб!ker. 

Rumaпieп wohneп auch auf dem suJJichen Ufer9), uпd wahrscheiпlich haben sie den iп der 

Enge schmalen Strom als Obergang benutzt, um von ihrem Stammlande auf der Balkanha1b

insel in ihr jetziges Wohпgeblet zu gelangen. Dег Banater Durchbruch kann nur im ahnlichen 

Sinne wie das untergetauchte Tal des Hosporus zur Begrenzung der Balkanhalblnsel dienen: 

Er verknupft sie mehr mit ihrer Nachbarschaft, als dass er sie von derselben scheidet. Seine 

trennende Wirkung liegt in anderer Richtung. Er scheidet zwei Becken: das pannonische an 

der mittleren und das mбsische an de1 unteren Doпau. 

Das mбsische Весkеп gleicht in vieler Hinsicht der Poniederung. Wie diese sich 

zwischen Alpen uпd Apenninen drangt, so st'reckt sie sich zwischen den transsylvanischen Alpen 

und dem Balkan. Beide Geblrge hangen durcl1 das Banater Geblr·ge zusammen, ebenso wie Alpen 

und Apeпninen, und dieser Zusammenhang wird kaum durch dеп Donaudurchbruch gestort. 

Wahrend aber die Poebene sich zur Adria hinzieht und durch diese nach Suden geбffnet 

ist, lauft das mosische Becken in das ostliche Vorlaпd der Karpaten aus und kommt dadurch 

in ebenso enge Verblndung mit dem Stamme Europas wie die Poebene mit dem Mittelmeere. 
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Hierin aber beruht der wesentliche, jedoch nicht der gesamte Unterschied vоп Poebene und 
mosischem Beken. 

Wahrend die Poebene nach den Alpen ttnd zum Apennin hin sanft ansteigt, wird 
das mбsiche Becken von einer Stufe durchsetzt, die ein hohes bulgarisches Bergufer vom 
niedrigen Wiesenufer Rumaniens scheidet. Eine solche Uferstufe finden wir auch im panno
nischen Becken zwischen der Donau-Drauplatte im Westen und dem sich zur Theiss hiniiber
ziehenden Sandfelde des Alfold. Aber warend hier Berg- und Wiesenufer mitten durch das Magya
rische Staats- und Volksgeblet liiuft, Ьildet die mбsische Uferstufe eine scharf~ politische und 
ethnische Grenze, und die beiden von einander getrennten Staaten und Vбlker greifen jeweils 
i.iber die Grenzen des mбsischen Beckens hinweg. Jahrhunderte lang ist zwar die Walachei 
durch die transsylvanischen Alpen von Siebenbiirgen geschieden gewesen; der rumanische 
Staat ist iiber sie hinweg gewachsen und umfasst nun das gesamte rumanische Volksgeblet, 
das fast kreisfбrmig die alteren Volkselemente im Innern Siebenbiirgens umschlingt, die 
Szekler, die bei der Einwanderung der Magyaren am obern Alt sitzen Ыieben, und die von 
ungarischen Kбnigen zur Besiedlung des wi.isten Landes herbeigerufenen Moseld_eutschen, die 
Siebenbiirger Sachsen. Menschenarme Geblrge Ьilden das Gerippe des rumanischen Staates, 
der westwarts Ьis zu den Ebenen des Inneren von pannonischen Becken gegen Osten heute 
Ьis zum Dniester und selbst iiber die Donau Ьis zum Schwarzen Meer, sowie siidwarts Ьis 

an die Donau reicht. Ebenso ist der als Fiirstentum von _der Tiirkei losgelбste BuJgarische 
Staat von der Donau aus i.iber die ihm zugewiesene Balkangrenze bald hinweg gewachsen 
und umfasst heute den grossten Teil des bulgarischen Volksgebletes. So scheint der Donau 
im Inneren des mбsischen Beckens eine starkere Vбlker trennende Kraft inne zu wohnen 
als den Geblrgen des Rahmens. Das ist umso auffaШger, als sonst auf ihrem ganzen Laufe 
die Donau weder Volks- noch Staatengrenze ist. 

Die Ursachen hierfйr liegen mehr in den Wechselfallen der Geschichte als in der 
trennenden Kraft des Stromes. Die beiden Vбlker, die er scheidet, haben beide ihn iiberschritten, 
um zu ihren Wohnzitzen zu gelangen. Slavische Orts-, Fluss-, Pass- und Waldnamen bezeugen, 
dass Slaven einst nбrdlich der mбsischen Donau in Siebenbiirgen und in der Walachei 
gewohnt haben. Sie haben dies Geblet geraumt, ebenso wie die Vбlker, die vor ihnen hier 
gesessen; es ist besetzt worden von den aus dem Si.iden kommenden Rumanen. Diese ver
breiteten sich als Hirtenvolk auf den Weidefliichen der Geblrge, die Siebenbiirgen umgiirten. 
Wie weit sie dabei kamen, lehrt der Name des Stadtchens Walachisch Meseritsch, nicht weit vom 
Quellgeblet der Oder. Das Hirtenleben der gesamten Beskiden der ruthenischen Huzu!en und 
polnischen Gooralen ist von ihnen beeinflusst. Von den Hбhen stiegen die Rumanen in das Innere 
Siebenbiirgens, in die Ebenen der Moldau und der Walachei, erreichten hier die Donau, 
i.iberschritten dort den Pruth. Fiir Wanderhirten sind Strбme starke Grenzen, Weidegeblrge 
hingegen Wege der Ausbreitung. Aus gleichem Grunde konnten sich die siidslavischen Vбl

ker auch siidlich der Donau in den Geblrgsliindern Jeicht ausbreiten, iiber den Balkan hinweg, 
iiber den mazedonischen Scheitel, und wenn sie aus den Becken durch eindringende Steppen
volker vertrieben wurden, so stiegen sie aus de~ Geblrgen wieder in die Ebenen hinab, 
sobald der Druck nachgelassen hatte. J. Cvijic hat (iiese letztere Art der Wander_ungen, denen 
er im serblschen Volksgeblete besondere Aufmerksamkeit schenkte, Metanastasie genannt. 

Metanastasische Wanderungen setzen das Nachlassen eines Druckes voraus. Ein 
solcher ist im gesamten Geblete der unteren und mittleren Donau durch die Tiirkenherr
schaft ausgeiiЫ worden, die zur Entvбlkerung grosser Teile des pannonischen und des siid
lichen Beckens gefiihrt hat; die Wiederauffiillung mit Menschen geschah von den Becken
randern aus, in Pannonien sogar auf dem Donauwege von Deutschland her. Die Schwierigkeit 
seiner Benutzung im banater Durchbruche bot den Kaiserlichen Halt, als sie die tiirkische 
Herrschaft in Pannonien brachen, die alte Militargrenze springt vom Durchbruche auf die 
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transsylvanischen Alpen i.iber. Diese waren und sind wie die Save nicht Volksgrenze. Letz
tere wurde im einen Falle von der Militargrenze i.iberschritten, im andern nicht erreicht, 
In beiden Fallen, оЬ an einen Fluss, оЬ an den Geblrgskamm gekni.ipft, I1at die Militar 
grenze als Grenze der Balkanhalblnsel gedient. Hettner weist ihr das ganze mosiscl1e 
Becken zu; J. Partsch hingegen betrachtet 10) es als einen Teil von Mitteleuropa. Fi.ir beide 
ist das mosische Becken eine Einheit. Das ist es auch; denn wie auffal!ig auch die Tren
nung zwischen bulgarischer Tafel und rumanischem Tieflande durch die Donau ist, beide 
sind Teile ein und desselben grosseren Raumes. 

Dieser aber geniesst samt . seiner Umwallung ebensowenig den Eiпfluss des benach
barten Schwarzen Meeres wie die Si.idwestumrahmung des pannonischen Beckens den der 
Adr1a. Das Land wird umso trockeпer, je mehr wir пасh Osten gehen und uns dem Pontus 
nahern. Entsprechendes zeigt sich auch auf der iberischen Halblnsel. Aber dereп Ostseite 
wird noch der milde Winter des mediterranen Кlimas in ihrer gesamten Ausdehnung zu 
teil, wahrend man dort, wo sich das mos1sche Becken in stattlicher Breite zum Schwarzen. 
Meere und gegen die Ebenen Osteuropas offnet, schon die Nahe kontinentaler Winter spi.irt 
Durch ein winterkaltes · Steppengeblet erreicht man bei Constanza ebenso wie bei Odessa 
das Schwarze Meer, und erst weiter si.idwarts, wo am Кар Emine der Balkan ins Meer 
taucht, treten Walder Ьis an die See. Кlimatisch ist das Innere des mosischen Beckens vom 
pannonischen nicht verschieden. Steppen hier und da. Sie reichen vom Pontus fast Ьis zum 
Banatergeblrge und sind in Bulgarien fast ebenso ausgedehnt wie in Rumanien. Кlimatisch ist 
das mosische Becken ebenso ein Teil Mitteleuropas wie das pannonische. Mitteleuropaisch 
ist nach einhelligem Urteil seine Flora. Erst wenn wir den Balkan i.iberschreiten, werden 
die Wшter milder und die Vegetaion reicher. Er ist eine Scheide von ahnlicher Bedeutung wie 
der mazedoпische Scheitel; erst si.idlich von i11m mac\1en sich die Wirkungen der benach
barten Meere geltend, spendet der Pontus dem Strandza Geblrge reichlichen Niederschlag, 
steigert sich im Maritzata\e die Wintertemperatur rasch nach Si.iden. Rosengarten erstrecken 
sich in den Becken si.idlich vom Balkan; PhiJippope! liegt in viel reicherer Umgebung als 
Sofia. Wir haben si.idlich vom Balkan ein ahпliches Obergangsgeblet von der mitteleuropaiscl1en 
Flora zur mittelmeerischen wie in Mazedonien, das auc\1 hier von Adamovic ganz zum mediter
ranen gerechnet wird. Dass in diesem Obergangsgeblet im Ergenegeblete Steppen auftreten, 
kann ebensowenig iibeп aschen wie deren Vorkommen inmitten der iberischen Halblnsel. 
Sie gehoren nicht zum pontischen Steppengeblete, das sich so haufig an Loss kni.ipft, 
sondern zum mediterranen, sie sind gleichsam Vorposten der kleinasiatischen. Freundlich 
gri.iner Wald trennt auf dem ostlichen Balkan beide Steppengeblete von einander. 

Machen wir uns den Gesichtspunkt von Carl Ritter zu eigen, dass die Gliederung 
der Erdoberflache W i r k u n g е n zur Geltung bringen soll, so konnen wir die Balkanhalb
insel weder durch eine Linie begrenzen, die vom Golf von Triest zum Nordzipfel des 
Schwarzen Meeres lauft, noch die Save-Donaulinie zur Grenze wahlen; denn beide I,inien 
gehen mitten durch grosse einheitliche Raume hindurch, die keinen peninsu\aren Charakter 
tragen. Die erstere Linie gewahrt ledig!ich eine imaginare Abgrenzung, die letztere lehnt 
sich zwar an nati.irliche Begebenheiten an, ist aber deswegen noch keine Naturgrenze. Der 
Lauf der Geschichte hat sie hervorgehoben, aber deswegen, weil sie Staatengrenze gewesen 
oder geworden ist, offenbart sie sich noch nicht im nati.irlichen Gefi.ige Europas. Dieses 
weist das pannonische und das mosische Becken entschieden zu den Landern der Mitte und 
nicht zu denen der Peripherie. Halblnselnatur kommt im Siidosten Europas erst siidlich einer 
imaginaren Unie zum Vorschein, die wir vom Dringolfe zur Bucht von Burgas gezogen 
denken, und die wir ungefahr durch die Wasserscheide des Donaugebletes gegen das Agaische 
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und sildliche Adriatische Meer festlegen konnen. Sie 1auft von den nordalbanischen Alpen 
quer iiber Becken und Geblrge zum Rilageblrge und von dort zum Kamme des Balkans. 

Filr die BalkanhalblnseI ergiЬt sich ebenso wie filr die beiden anderen sildeuro
paischen Halblnseln eine Geblrgsgrenze, die sich allerdings weder an ein tektonisch so 
einheitliches Geblrge wie die Pyrenaen, noch an eine so scharf hervortretende Stufe wie 
den AЫall der Alpen kni.ipft, sondern im wesentlichen Wasserscheide ist, aus deren Verlauf 
шап jahrhundertelang auf ein west-ostliches Geblrge in der Balkanhalblnsel geschlossen hat. 
Die Forschungen von Cvijic11 ) haben dies Geblrge endgi.iltig beseitigt. Aber eine Wasser
scheide von besonderer Bedeutung ist vQrhanden, nicht Ыoss ein sozusagen zufalliger 
Wasserteiler, wie wir deren so viele in den Flachlandern haben, sondern eine Scheide 
zwischen entgegengesetzten Abdachungen, welche Beckenlandschaften von einander trennt 
und von deutlich erkennbarer Wirkung auf Кlima und Vegetation ist. Sie aussert sic\1 in 
derselben Funktion in tektonisch und morphologisch verschiedenen Gebleten. Auf Wirkungen 
legt Carl Ritter Gewicht, und nach ihren verschiedenen Funktionen teilen wir vom geogra
phischen Standpunkte die Erdoberflache in Raume ein. Dari.iber hat langere Zeit Unsicherheit 
geherrscht. Man ist vielfach vom tektonischen Gesichtspunkte ausgegangen und hat Europa 
in einen Faltengeblrgsgi.irtel und in Schollenlandschaften zerlegt. Aber die neuere Morpho
Iogie hat den Unterschied von Faltengeblrgen und Schollen ganz erheЫich verwischt und 
gezeigt, dass die Tektonik weniger fi.ir die Oberflachengestalt massgebend wird, als die noch 
vonstatten gehenden orogenetischen und epirogenetischen Bewegungen. Diese schaffen die 
kleinen und grossen Becken und die trennenden Geblrge. Sie bewirken die raumliche 
Gliederung der Erdoberflache. Die Becken sind die Raume, die Geblrge die sie umrandende 
Mauer, falls sie nicht, wie die Alpen und Anden, die Ausdehnung von Raumen erlangen. 
An die Raume kni.ipft sich das Кlima und an dieses das Leben. So schlagt sicl1 die Bri.icke 
vom morphologischen Raum zum Lebensraum; die Vegetation, die so empfindlich fi.ir 
das Кlima ist, heЬt verschiedene Raume mit grosserer Scharfe von einander аЬ, als durch 
meteorologische Beobachtungen erreichbar ist. Das sehen wir an der Nordgrenze der 
Balkanhalblnsel. 

Hangt das Кlima eines Erdenraumes nicht Ыoss von seiner a11gemeinen geogra
phischen Lage und seiner Oberflachengestalt, sondern auch von seiner Nachbarschaft аЬ, so 
steht seine Erfi.illung mit I,eben auch noch in Abhangigkeit von den Bahnen, auf denen 
sich das I.eben auf der Erdoberflache bewegt. Es flutet auf dem Lande, begleitet das Meer 

bls dahin, wo dieses zusammenhangend gelangen kann. Es ist abhangig nicht Ыoss von der 
Geschichte der Erdoberflache sondern auch von seiner eigenen Geschichte. Gleich gelegene 
Lebensraume bergen nicht das gleiche Leben; sie zeigen zwar oft recht ahnliche Vegetation
formationen, haben aber nicht die gleiche Vegetation. 

Noch sehr viel verwickelter gestalten sich die Beziehungen, wenn wir die Abhangigkeit 
weltgeschichtlicher Ereignisse von den geographischen Raumen ins Auge fassen, so wie es 
Carl Ritter beabsichtigte, als er von den Wirkungen der Flachengliederung des Landes auf 
den Lauf der Geschichte sprach. Vieles ЫеiЬt da unverstandlich. Das ist es, was so viele 
Leute verzagt macht und die grossen Fortschritte nicht erkennen oder gar 1eugnen lasst, 
welche die kausale Betrachtungsweise in der Geographie bewirkt hat. Wir di.irfen eben 
nicht die Zielste11ung von vorn herein zu weit ste1!en. Der Geograph kann sich begni.igen, 
Lebensraume auf der Erdoberflache zu unterscheiden, ihre Beschaffenheit zu untersuchen und 
ihre potentiellen Moglichkeiten zu erortern. ОЬ und wie letztere genutzt werden, hangt nicht 
von geographischen Verhaltnissen, sondern vom Handeln des Menschen аЬ; dieses und nicht 
die Geographie ist es, das sich nicht vollig kausal erfassen lasst. Aber es ist doch mehr 
moglich, als manche glauben. Unsere Betrachtung der Nordgrenze der Balkanhalblnsel hat 
uns in dieser Hinsicht •manche Gesichtspunkte offenbart. Sie hat uns erkennen lassen, dass 
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Flusslaufe manchmal zwar Volksgrenzen sind, dass sie aber dort, wo sie ат entscheidendsten 
als Grenzen gewirkt haben, MilШirgrenzen waren. Zur Abgrenzung von Halblnseln, sofern 
wiI" diese als Lebensraume auffassen, sind sie ungeeignet. Man miisste Piacenza zur 
Apenninenhalblnsel, Pavia und Cremona zum Stamme Europas stellen, wollte man jene durch 
den Ро begrenzen. Allerdings hat ·man kein Bedenken getragen, Belgrad als die Hauptstadt 
eines Balkanstaates, das gegeniiberliegende Semlin als eine mitteleuropaische Grenzstadt zu 
bezeichnen, so lange man die Militargrenze an Save und Donau als Grenze der Balkanha!Ьinsel 

betrachtete. Damit hat man lange die wunderbare verkehrsgeographische Lage verkannt, die 
beide Orte haben: . Sie beherrschen den Wasserweg auf Donau, Drau und Save, den Landweg· 
nach Saloniki und Konstantinopel. Solch eine StelJe kehrt an der Donau nur einmal wieder: 
bei Wien. Erst 1917 hat Norbert Krebs hierauf aufmerksam gemacht · 2). 

Wir sind in Deutschland sehr geneigt, die trennende Wirkung der Geblrge zu 
unterstreichen, denn unsere niedrigen Mittelgeblrge haben eine solche vielfach entfaltet und 
die deutschen Gaue von einander geschieden. Das taten sie aber weniger wegen ihrer Hohe, 
als vermбge ihrer Waldbedeckung. In dem von uns betrachteten Geblete Ьilden hбhere 

Geblrge Wege fiir Hirten und Herden, weil sie i.iber die Baumgrenze aufragen. Die scheidende 
Kraft der Geblrge wachst fi.ir den Menschen nicht mit der Нбhе, sondern mit der Нбhе 

ihres Pflanzenkleides. Vom anthropogeographischen Standpunkte aus haben wir nicht Ыoss 

hohe und niedere, sondern auch Wald- und Weidegeblrge zu unterscheiden, wobei wir uns 
daran erinnern, dass die Alpenketten vielfach den Charakter von W eidegeblrgen tragen. 
Erst wenn die Geblrge in das Reich der Eisbedeckung aufsteigen, v1irken sie als Grenzen 
oder dort, wo sie wegen ihrer Steilheit unwegsam werden. Dem tragt die alte Unterscheidung 
von Eis- und Felsgeblrgen Rechnung. 

Anders die scheidende Kraft der Geblrge fi.ir Кlima und Pflanzenwe!t. Die dinarischen 
Ketten an der Ostseite der Adria sind fi.ir beides eine Scheide erster Ordnung. Unten Mittel
meerklima und Mittelmeerflora, auf der Hohe bereits mitteleuropaischer Wald, sofern nicht 
nackter Karst herrscht. Fiir den Menschen haben sie nicht trennend gewirkt. Die Vorfahren 
der heutigen Serbokroaten haben sie vor eineinhalb Jahrtausend iiberschritteп und das Meer 
erreicht, das auf ihr Hauptgeblet auf der Si.ibwestumwallung des pannonischen Beckens von 
so geringem Einfluss ist. Aber Jahrhunderte lang wurden sie von der See aus beherrscht, 
und die К!ima- und Vegetationsgrenze ist verstarkt gewesen durch eine politische. Dalmatien 
iSt immer nur ein Kiistenland gewesen, der aussere Saum eines grбsseren Raumes, so wie 
die Jigurische Riviera der Si.idsaum der Westalpen. Der dalmatische Saum stempelt den 
angrenzenden Tei! des pannonischen Beckens ebenso wenig zur Halblnsel, wie die Riviera 
das zwi-schen dem Golf von Genua und dem Golf vom Lion etwas ausspringende Land. Zur 
Kennzeichnung einer Halblnsel gehбrt eben, dass sie sich vom Stamme abgliedert. Darauf ha t 
bereits 1889 W. Precht Gewicht gelegt13). Diese Abgliederung geschieht bei der Balkanhalblnsel 
im Umrisse Europas erst durch den Drin Golf und den Golf von Burgas, dort wo die angren
zenden Meere mit grбsseren Tiefen an das Land heran treten. Die seichte Adria gewahrt 
diesem nur eine Riviera, und das Nordende des Schwarzen Meeres kann wegen seiner geringen 
Tiefe und dem brackigen Charakter seines Wassers nicht einmal dies bewirken; zwischen beiden 
liegen das pannonische und mбsische Becken als Teile Mitteleuropas. 
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Северната rраница на Балканския полуостровъ. 

Северната граница на Балканския полуостровъ, по старъ обичай, се прокарва 

по течението на Сава и Дунавъ. Но тия две рtчни протежения не еж. раздtлителни 

линии отъ първи разредъ, защото преминаватъ презъ единна область: Сава и Дунавъ 

текатъ до Банатския проломъ презъ Панонския басейнъ и не го ограничаватъ. Земята 

южно отъ тtхъ принадлежи еж.що къмъ оградата на този басейнъ, както и словашката 

планинска мtстность на северъ. Той не се намира подъ никакво влияние на съседното 

Адриатическо море . Климатътъ и флората му еж чисто срtдноевропейски. Една клима

тическа и растително-географска граница се намира едва по-нататъкъ на югъ върху 

македонското теме, отъ което водитt текатъ на северъ къмъ Дунава, а на югъ къмъ 

Адриатическо и Егейско море. Това теме не представя никакъвъ планински хребетъ, 

а една проста, при това лабилна водораздtлна линия, която преминава напрtчно презъ 

. планински хребети. Сж.що и долни Дунавъ, отъ Банатския проломъ до Черно море, тече 
презъ едно единно пространство, презъ Мизийския басейнъ, ко iто се вмtстя по сжщия 

начинъ между Трансилванскитt Алпи и Балкана, както равнината на По между Алпитt 

и Апенинитt. Въ всtки случа i този басейнъ се разпада на две части : българската столова 
земя на югъ и румънската низина на северъ. Нtщо подобно се срtща и въ Панонския 

басейнъ; отъ Буда-Пеща нататъкъ Дунавъ има еж.що единъ планински брtгъ отдtсно 

и единъ низъкъ брtгъ от лtво и това различие не е прtчило никога да се съмняваме 

въ единностьта на басейна. По своята природа Мизиtlскиятъ басейнъ е, както и Панон

скиятъ, една часть отъ срtдна Европа. Едва южно отъ Балкана добиватъ значение 

срtдиземноморскитt влияния. Заедно съ македонското теме Балканътъ образува една 

естествена, преминаваща отъ Дринския къмъ Бургазския заливъ северна граница на 

Балканския полуостровъ. Обичайното ограничаване чрезъ Сава и Дунавъ до Банатския 

проломъ е старата австрийска военна граница, която следваше по-нататъкъ по Банатската 

планина и Трансилванскитt Алпи и напущаше Мизийския басейнъ, който оставаше въ 

Турция, поради което този басейнъ, взетъ въ неговата цtлость, е бивалъ свързванъ 

често П,'Кти съ Балканския полуостровъ. Наистина, въ народностно отношение той не е 

единенъ, както и Панонскиятъ басеtlнъ. Но колко слаба е тукъ народораздtлителната 

сила на Дунава, това се вижда най-добре отъ факта, че двата тукъ живtещи народа 

еж промtняли своитt мtстожителства. Славянитt еж дошли отъ северъ, румънитt отъ 

югъ, и еднитt и другитt еж преминавали Дунава, за да стигнатъ до днешнитt си 

мtстож,1телства. 

При отдtляне на полуострови отъ материкъ, при различаване на трупъ отъ 

членове, на което Карлъ Ритеръ отдаваше значение, не би трtбвало да се водимъ само 

отъ неопредtлени линии, не и отъ дадености, като рtки и планински хребети, които 

правятъ възможно едно удобно прокарване на граници, а трtбва да се стремимъ да 

отдtляме една отъ друга природни области. Само така бихме постжпвали въ духа на 

първомайстора на нtмската география, който искаше да подtля земната повърхность 

споредъ функциитt, които изпълняватъ отдtлнитt и части. Тtзи функции намиратъ 

своя най-чистъ изразъ въ климата и растителностьта, и то въ течение на историята, което 

Карлъ Ритеръ имаше на първо мtсто предъ видъ и по такъвъ начинъ насочи геогра

фията по единъ особенъ исторически пжть . 

Проф. д-ръ Албертъ Пенкъ, Бср11инъ. 



Земноповръхни форми въ долината на р. Мжти-виръ 
отъ Ив. Батанлиевъ 

УВОДЪ 

Рi,ка Мжти-виръ извира отъ ВакареJiската пJiанина1 ), тече презъ Ихтиманското 

пoJie, следъ което вр:зва долината си между БtJiишката пJiанина и Еледжикъ и се 

ВJiива въ Тополница. Нейната дължина е 53 клм. Тя е изцъло вжтрешна ръка на Ихти 

манска Сръдна-гора. Долината и се намира въ ср )щата на посJiедната. Тя прави най
много за раздълянето на Ихтиманска Сръдна-гора на 4 дъла: Бълишка планина, Еле-

джикъ, Кара-баиръ и ВакареJiска пJiанина. 

ДоJiината на р. Мжти-виръ се състои отъ две ръзко различаващи се по земно

повърхни форми, строежъ и произходъ части (ландшафти): к от лов и н на и п р o
JI о м на 2) . Котловиннilта е Ихтиманското поле, а проломната часть - проломътъ между 

БtJiишката планина и Еледжикъ. Отличителното за Мжти-виръ е, че, противно на нор

маJiния редъ, има по-напредъ котловинната часть отъ своята долина и долно течение, 

а сJiедъ това проломната и горно течение. По-важната часть е зеленото и хубаво Ихти

манско пoJie. То е часть отъ котловинния ландшафтъ на Югозападна БъJirария. Въ тази 

обJiасть на БъJirария се гн·l,здятъ множество котловини, които, наистина, си приличатъ 

по своето географско устройство и произходъ, но иматъ и доста различие въ това отно

шение. Насъ тукъ ни интересуватъ земноповръхнитъ форми, строежа и произхода на 

Ихтиманското поле, чрезъ които то показва известна разлика къмъ околнитъ полета• 

Не може да остане неотбелязано тукъ, въ увода, голъмото съобщително зна

чение на Ихтиманското поле, като голъма негативна форма въ посоката на най-оживе

нитъ съобщения въ България. Презъ него минава диагоналиия пжть отъ Сръдна Европа 

за Цариградъ, който датува още отъ римско време съ станция при гр. Ихтиманъ Maпsio 

Egerica. То уJiеснява съобщенията между София и Тракийската низина и днесъ презъ 

него ставатъ най-оживенитъ желъзопжтни и шосейни съобщения въ България. 

Твърде голъмъ интересъ съ своигБ земноповърхни форми и произходъ пред

ставя и проJiомната часть на Мжти-вирската долина. Ръка Мжти-виръ неестествено при 

напущането на Ихтиманското поле, вмъсто да се отправи на Ю. И. презъ Сулу-дервентъ 

къмъ Марица, за което отговарятъ височиннитъ отношения на ограднитъ рътове на 

Ихтиманското пoJie, чупи посоката си къмъ С. И. и се връзва въ Сръдно-горския лаби

ринтъ, за да търси ТопоJiница и се влъе незабелязано въ нея. Много еж у насъ ръкитъ, 

1) Тази обширна часть отъ Ихтиманска Срtана-гора, която се простира между Бtлишката 

планина и Чукур::>вското и Чамурлийско поле съ дължина по права въздушна линия 20 клм. и межау 
Софийското и Ихтиманско поле съ ширина 16 клм . , обикновено се нарича въ нашата географска 

литература съ името Вакарелски в и сочи ни. Но въ нея съвсемъ не изпъкватъ отдtлни висо

чини; тя има свойственъ зар~шненъ характеръ . Освенъ това, както се вижда отъ размtритt й, тя 

заема голt\10 пространство. Ето защо, много по:правилно би било да се схваща, като цtлостна пла

нина и да се нарича Вакарел ска планина. 
2) Употрtбяме тукъ думата .долина" въ най-широкъ смисълъ, като порtчие и разбираме и 

котловината и пролома - сжuшнскага долина, както напр. общо подъ .долина на Марица" разбираме 

и низината й. Въ тtсенъ смисълъ на думата, разбира се, долина е улевидна вдлъбнатина. 
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чиято посока на течение не отговаря на днешния релефъ и г лавенъ наклонъ на земитt, 

презъ които тt текатъ. Съ това тt показватъ, че тtхнитt долини еж остатъци отъ 

долинни системи на стара земна повърхнина съ орографски отношения съвсемъ разли

чаващи се отъ сеrашнитt; значи, рtкитt ~ж по-стари отъ днешния релефъ. Така Искъръ, 

като извира отъ Рила, за да се вл ·l,е въ Дунава, трtбва да пресtче изпрtчилитt се 

предъ нея Срtдна-rора и Стара-планина. Тополница не тече презъ Златишко-Пирдопското 

поле, а въ севернитt склонове на Срtдна-гора и следъ това съ южна посока пресича 

Срtдна-rора. Чрезъ земноповръхнитt форми и произхода на Мжти-вирския проломъ и 

Ихтиманското поле ще ни станатъ ясни причинитt за своеобразната посока на течение 

на р. Мжти-виръ. 

Ако голtмото антропоrеографско значение на Ихтиманското поле се състои въ 

съобщенията, то това на пролома се състои въ създадения проектъ за направа въ него на 

язовиръ, чрезъ който да се напоява долината на Тополница въ Т.-Пазарджишкото поле. 

Наистина, това културно-стопанско начинание се малко отлага, но, рано или късно, то 

ще бжде първо по своя родъ въ България. 

3 а б л у ж де ни я в ъ мина л от о о т но с но п о с о кат а н а р. М ж т и - в и р ъ. 
Преди да минемъ къмъ земноповърхнитt форми, строежа и произхода на Мжти-вир

ската долина, нека се спремъ на заблужденията въ миналото относно положението на 

р. Мжти-виръ къмъ рtкит·I, на северъ и на юrъ отъ Ихтиманска Срtдна-rора. Защото, 

трtбва да забележа, че и днесъ чрезъ картата на желtзницитt въ България прикачена 

въ пжтнишкитt вагони отъ дирекцията на желtзницитt се шири още съ нищо неоправ

даното вече заблуждение, че Мжти-виръ тече презъ Сулу-дервентъ. Този въпросъ има 

своята история. 

Известно е, че възъ основа на картитt на България отъ края на 18. вtкъ е 

сжществувало заблуждение у чужденцитt относно положението на рtкитt Мжти-виръ 

и Витъ. При все че мнозина чужденци-пжтешественици, какъвто е билъ и Ами Буе, еж 

минавали по диагоналния пжть на Балк. п-въ презъ Ихтиманско поле, тt не еж знаели 

истинската посока на Мжти-виръ следъ напущането иа Ихтиманско поле и еж смtтали, 

че това е р. Витъ, нtкои р. Осъмъ, която на северъ минава покрай Златица, пресича 

Балкана и се влива въ Дунава. Впрочемъ, това заблуждение е въ връзка съ друго 

относно посоката на Стара-планина въ западната й часть: смtтало се е, че Срtдна 

Стара-планина въ западната посока се простирала презъ Ихтиманска Срtдна-rора - Рила 

_ къмъ Адриатическо море. По-отдавна дори се е приемало, че цtла Срtдна-rора е часть 

отъ Стара-планина и че Марицината низина се е заключавала между Родопитt и Стара

планина. Градъ Ихтиманъ при тtзи случаи е поставянъ ту на северъ (вижъ приложе

ната карта на F. Fried, 1828 rод., обр. 1.), ту на юrъ отъ "Стара-планина", въ зависи
мость отъ това, дали Стара-планина намирала .продължението" си къмъ Рила - Адриа

тическо море презъ Еледжикъ или презъ Вакарелската планина. Въ по-старитt карти, 

именно тtзи отъ 16. и 17. в., които еж много общи карти и съ rолtми rр·l;шки, поло

жението на Ихтиманска Срtдна-rора, Мжти-виръ и rp. Ихтиманъ е съвсемъ неточно. 

Споредъ Хохщетеръ, заблуждението относно посоката и положението нар. р. Мжти

виръ и Витъ води началото си отъ картата на Европейска Турция отъ АЬЬе Schimck, 
издание на F. А. SchraemЫ, 1788 r., въ 12 листа, гдето се поставятъ изворитt на Витъ 

чакъ при Кюстендилъ1 ). Въ генералната карта на Румелия, Мореа и Босна отъ Венцеславъ 

Северинъ Жевуски, Виена, 1792 r., Витъ е отчасти вtрно представенъ, като Ихтиманъ 

не лежи на Витъ, а само Златица. 

1) Р r о f. Dr. F. v о n Но с h s t е t t е r. Das Becken von lchtiman und der falsche Wid. Mitt. der 
Kais. Konigl. geogr. Gesellschaft in Vien, 1870, Bd. XIII, S. 289-293. 
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Въ нtкои карти отъ началото на 19. вtкъ истинското положение на р. Мжти-виръ 

до известна степень се установява. Въ картата "Der Europaiscl1e Theil des Tiirkischen 
Reichs" отъ С. G. Reichard, съ мtрка око 1ю 1 : 100.000, Niirenberg, 1821 г. и въ картата 

"Das Osmanische Europa oder die Europaische Tiirkey" отъ С. F. Weiland, съм. 1 :·100.000, 
Weimar, 1826 г., Ихтиманъ е пакъ на севернитt поли на Стара-планина, но едва докос-

Обр. 1. Изъ „Karte des Osmanischen Reiches" на F. Fried, 1828 r. 

натъ отъ р. Витъ. А въ картата на Lapie, "Carte Generale de la Turquie d'Europa" en XV 
feuilles, м. 1 : 816.000, Витъ е напълно точно представенъ, само че Мжти-виръ, Ихтиманско 

дере нареченъ, е насоченъ въ южна посока да се влива въ Марица презъ Сулу-дервентъ. Но 

за изненада, въ картитt отъ срtдата' на 19. вtкъ: на Weiss (1829), Кiepert (1853)
Petermann и Scheda заблуждението за Мжти-виръ и Витъ се отново възцарява, особено 

чрезъ картата на Wеiss.Интересно е, че тази грtшка за Мжти-виръ и Витъ сжществува 

и въ карта на България, Тракия и Македония отъ 1843 г. на българина А. Х. Руссетъ, 

А въ картата на другъ българинъ, Д. Ангелидевъ, отъ 1862 г. тя е премахната. Едва въ 

1863 г. Хр. Г. Дановъ издава въ 4 листа точна карта на Европейска Турция, съ която 

Юбил . сбори. проф. А . Иширковъ 12 
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се започва разсtйването на заблудата. Къмъ 1870 г. Лежанъ и Хохщетеръ окончателно 

установяватъ точната посока на Мжти-виръ. Въ 1870 г. Кипертъ прави ново издание на 

картата си на Европейска Турция, гдето, вtрвайки на авторитета на Лежанъ, се убеждава, 

че Витъ извира отъ севернитt склонове на Стара-планина и че нtма нищо общо съ 

Мжти-виръ, но остава последната да се влива въ Марица въ Костенското поле. Хохще

теръ научава отъ инженеритt по Отома1;1ската желtзница, че Мжти-виръ следъ Ихти

манското поле отива къмъ северъ, но кжде свършва и тt не знаяли. Тогава той замолва 

австрийския консулъ въ Пловдивъ Хемпфлингъ да разпита по въпроса мtстното насе

ление, по който начинъ се узнава най-после, че Мжти-виръ се влива на северъ въ 

р. Тополница и, че последната иде отъ Златишкото поле и се влива въ Марица при Пазар

джикъ. За цельта билъ разпитванъ и Хр. Г. Дановъ въ Пловдивъ1 ). 

Основната причина за това заблуждение относно положението на Ихтиманското 

поле и посоката на Мжти-виръ се дължи, разбира се, на непознаване разпространението 

на Срtдна Стара-планина, Ихтиманска Срtдна гора и полетата между тtхъ. Но не малка 

роля е изиграла въ това отношение р. Искъръ съ своята посока. Смtтало се е, че както 

Искъръ започва отъ планинитt въ южнитt части на България и съ своята северна 

посока сtче Стара-пл., за да стигне Дунава, така и Витъ може да започва отъ югъ и 

да сtче на севсръ г жсти планински вериги. Трtбва да се забележи, че и днесъ проло

митt на Мжти-виръ и Тополница въ Срtдна-гора еж още слабо изучени и останали, 

недостатъчно известни, защото еж трудно пребродими. Въ тtхъ, по цtлото имъ проте

жение, до преди нtколко години нtмаше коларски пжтища, а само пжтеки, които мина

ватъ горе по заравненитt част~;~ на височинитt. Коларскитt пжтища бtха кжси, само за 

връзка между пролома и съседнитt колибарски селища. Едва презъ 1929 г. на едно 

кжсо разстояние въ началото на Мжтивирския- проломъ се прокара коларски пжть за 

Муховскитt колиби. За . непребродимитt скалисти тtснини на Мжти-вирския проломъ, 

за неговитt гжсти гори и водитt на рtката околното полско население винаги е имало 

необикновени, приказни понятия. 

Нека още забележа, че пролома на Мжти-виръ и въ най-подробната и най-добра 

българска карта - реамболираната съ мtрка 1 : 40,000 - не е вtрно представенъ. Не е 

вtрна нито посоката му и кривулитt му, нито наклона на склоноветt му. Хоризонта

{!ИТt му изразяватъ наклонъ 10- 15°, когато въ сжщность той тукъ не е по-малъкъ 

отъ 45°, а на мtста достига 60- 70°. Но изобщо склоноветt въ цtлия проломъ еж 

представени по-полегато, · отколкото еж въ действителность; стръмнитt, намtста почти 

отвесни откоси и конвексния имъ напрtченъ разрtзъ почти никжде не личи. Очевидно, 

рускитt топографи на времето не еж могли да проникнатъ навсtкжде въ дивия про

ломъ, за да го снематъ вtрно, а и българскитt топографи при реамбулирането на кар

тата съ м. 1 : 40000 не еж направили еж.щото и ни даватъ такава погрtшна карта. 

Подобно погрtшно представяне на извънредно трудно-проходими проломи въ реамбули

раната карта на България има и другаде. Такъвъ е случаятъ напр. съ Ели-дерския проломъ 

между Чепинското корито и гара Долене. 

Строежъ и земноповръхни форми 

Вакарелска планина 

Мжти-виръ _нреди да навлtзе въ Ихтиманското поле тече на доста дълго раз

стояние въ Вакарелската планина подъ име р. Баба. Затова ни се налага най-напредъ 

да се занимаемъ съ строежа и формитt на тази планина. Баба извира отъ Даутица 

(1051 м.), ·най-високия връхъ въ южната часть на Вакарелската планина. Следъ това, 

1 ) Пакъ тамъ. 
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тя тече въ източна посока, къмъ срtдата на планината, гдето последната отбелязва общо 

снишаване между севернитt си и южни части. Тукъ е Вакарелската седловина (800 м.), 

която е използувана за желtзния пжть. Тукъ Баба приема ръката, която иде отъ Вака

релската седловина и Ръжанската рtка (гранична рtка между Вакарелската и Бtлишка 

планина), следъ което се отправя въ Ихтиманското поле_ 

До като западната часть отъ Вакарелската пл. - частыа отъ къмъ Софийското 

поле се състои отъ палеозойски шифери и триаски червени пtсъчници, източната, гдето 

тече Баба, се състои изключително отъ по-стари кристалинни шифери. Главното раз

пространение на пластоветt имъ е С. 3. - Ю. И. при наклонъ по-често на северъ, 

който обикновено е голtмъ, 40- 50°, дори и повече. Пластоветt образуватъ редъ силно 
пресувани антиклинали (гърбини), чиито горни части еж отнесени, по който начинъ 

планината е добила люспеста структура. Нека забележа още сега, че както въ цtлата 

долина на Мжти-виръ, т;э.к::1 и въ цtла Ихтиманска Срtдна-гора, преобладаватъ старитt 

кристалинни шифери и гнайса; масивнитt скали, като гранита и други видове скали се 

срtщатъ като изключения. При това, С. 3. - Ю. И. разпространение на пластоветt на 

кристалиннитt шифери е общо за цtлата планина и отговаря на разпространението или 

посоката на самата нея. Такава е посоката и на осыа на Ихтиманското поле, която на 

С. 3. се продължава пре~ъ Вакарелската седловина въ Софийското поле, а на Ю. И. -
презъ Траяновитt врата къмъ Т.-Пазарджишколо поле. 

Срtдна-гора е известна у насъ, като типична заравнена или заплатена планинска 
повърхнина (peneplain или RumpfШiche). Обаче, отъ нея именно Вакарелската пл. е най-типич
ната заравнена часть. Нtма да бжде дори преувеличено, ако кажемъ, че у насъ Вака

релската планина, наредъ съ Плана еж най-заравненитt планини. Вакарелската пл. пред

ставя обширно гърбище съ срtдна височина около 900 м., което се издига надъ Софий

ското поле 300- 350 м., а надъ Ихтиманското поле само 200- 250 м. Тукъ-тамъ надъ 

заравненитt му плос-

кости безъ праволи-

нейно било се. издигатъ 

отдtлни върхове, които 

едва достигатъ 1000-
1050 м. Пжтникътъ по 
Вакарелската планина 

може да смtтне, че се 

движи по висока рав

нина, гдето нищо не 

прtчи на далечния му 

кржгозоръ. (Вижъ обр. 

2). Тукъ липсватъ 

остри и скалисти вър

хове. Рътоветt и вър

ховетt и еж землисти; 

рtдко се откриватъ по 

тtхъ скал и. А по-низ 

китt части, каквато е 

полето на с. Чамджасъ, 

еж изпълнени отъ де-

Обр. 2. Вакарелската планина при Вакарелскигв ханове. 

Wakarel-Geblrge bei dem Dorf Wakarel. 

бели млади наслаги (дилувиални и алувиални). Рtкитt съ плитковрtзанитt си долини 
малко допринасятъ за разнообразието на земно-повърхнитъ форми и слабо нарушаватъ 

заравнения характеръ на Вакарелската планина. Тукъ липсват~, дълбокитt долини въ 
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Родопитt, Стара-планина и другаде. Въ горнитt си отдtли долинитt еж най-плитки и 

широки. Такава е долината на р. Урка, южно отъ гара Вакарелъ, долината на Чамджа

ската рtка и др. Когато рtкитt наближатъ ерозионнитt си базиси - Ихтиманското или 

Софийско поле - врtзватъ вече по-дълбоки долини, особено тtзи къмъ Софийското 

поле, което е 100 м. по-низко отъ Ихтиманското. Долината на р. Баба е врtзана 70- 75 м. 

съ конвексенъ профилъ на склоноветt и, които долу въ младата и часть, до 35 м. ста

ватъ доста стръмни. (Виж. обр. 3). 
Безспорно, то

зи заравненъ характеръ 

на Вакарелската пла

нина трtбва да от да-

демъ на продължител

ното и отнасяне въ ми

нали геологични вре

мена и сравнително сла

бото и издигане въ нови 

геологични времена, по

ради което ерозията и 

разчленяването не еж 

предизвикани къмъ по

усилена дейность. Нt

що повече, намиратъ 

се мtстни хлътвания, 

каквото е полето на 

Чамджасъ, които още 

повече отслабватъ дей-

ностьта на ерозията. 

Обр. 3. Долината на р . Баба. - Das Та! von ВаЬа. 

Разбира се, и скалниятъ съста,въ на планината е отъ значение за заобленитt и форми. 

Този заравненъ характеръ на Вакарелската планина е съ важни антропогео

графски последици. Той прави планината лесно проходима, но най-вече той я прави 

лесно обитаема. На всtка крачка земноповръхнитt форми спомагатъ да се създадатъ 

селища и земя за обработване. И наистина, Вакарелската планина е изпълнена съ многоброй

нитt Вакарелски махали, които внасятъ голtмо разнообразие въ ландшафта на планината. 

Ихтиманско поле 

Мжти-виръ навлиза въ Ихтиманско поле презъ северозападния му край, протича 

по срtдата по цtлото негово протежение и го напуща въ източния му край. Въ срtдата 

на полето тя приема своя r лавенъ притокъ, р. Бозал а н ъ, който иде отъ югозападния 

край: на полето. Ихтиманското поле представя една сравнително обширна котловина въ 

иначе не много голtмата Ихтиманска Срtдна-гора. То има пространство 106 кв. км., на 

което еж разположени 8 села и единъ градъ. Неговата форма можемъ да оприличимъ 

на равнобедренъ трижгълникъ, който е положенъ на едното си бедро. Основата на три

жгълника представя склона на Вакарелската планина, едното бедро -:--- южния склонъ на 

Ихтиманския рътъ отъ Бtлишката планина, а другото, положеното бедро, представя 

северниf! склонъ на Кара-баиръ. Върхътъ на трижгълника е на изтокъ, гдето се добли

жаватъ Кара-баиръ и Еледжикъ, при седловинитt Разкръстъ за къмъ Сулу-дервентъ 

и Трая новата врата и Ш у к ю р ъ -тепе само за Су лу-дервентъ. Трtбва да се забележи, 

че бедрата на този трижгълникъ еж доста дълги и1 че Ихтиманското цоле има продъл-
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говата форма, дължина 16 км. и срtдна ширина 7 - 7·5 км. Това обстоятелство трtбва 

да отдадемъ на строежа на Ихтиманска Срtдна-гора, който както се спомена, се харак

теризува съ С. 3. - Ю. И. разпространение на пластовет-1;. Затова такова разпространение 

(посока) иматъ, както позитивнитt форми (рътоветt) на планината, така и най-голtмата 

u негативна форма - Ихтиманското поле. 

Ихтиманското поле се състои главно отъ дилувиални наслаги. Въ срtдата на 

полето, гдето се разполагатъ сочни ливади и хубави нивя, тt еж глинестоп·l;съчни и иматъ 

5 - 6 м. дебелина, а въ краищата му се състоятъ и отъ по-едри, чакълести и каменисти 

материали съ дебелина 20 - 25 м. Около леглата на Мжти-виръ и по-голtмитt и при

тоци се простиратъ ивици отъ алувиални наслаги 1) главно пtсъкъ, който напоследъкъ съ 

обезлесяването на Вака-

релската и Бtлишката 

планина се довлача при 

прииждането на рtкитt 

въ грамадни маси. По-

следнитt насипватъ 

плодородното поле и 

го опустошаватъ. За 

борба съ това голtмо 

зло отъ скоро е регу

лирано леглото на Мж

ти-виръ и притоцитt и. 

Терциерни на

слаrи, респективно пли

оценски, може да се 

каже, че има въ Ихти

манската кот лавина, но 

т-1; не еж на повърх

ностьта му както въ 

съседнитt кот лавини: 

Софийската и Костен-

Обр. 4. Ихтиманското по.1е и Кара-баиръ. 

Das Васkеп vоп Ichtimaп u11d Kara-Bair. 

ската. Тукъ навсtкжде тt еж покрити отъ дилувиума. Tt се състоятъ отъ сиворъждиви 
силно сбити глинести пластове и се откриватъ и наблюдаватъ въ доловетt въ севернитt 

краища на котловината. Тукъ планинскитt рtкички, следъ като еж врtзали лесно доли

нкитt си въ по-ронливитt дилувиални наслаги, еж спрtли на тtхъ безъ успtхъ за по-на

татъшно врtзване. Характерно е, че тукъ, въ края на котловината тt показватъ издигане. 

Ихтиманското поле е отъ равнитt наши полета. То е особено равно въ западната 

си по-широка часть. Неговиятъ наклонъ е срtдно (50°), а увесътъ на Мжти-виръ въ 

него е 40/оо. То е по-равно отъ съседнитt Софийско и Костенско полета, защото поне въ 

ср ·!;дата си нtма стжпала или тераси, нито отъ езеренъ, нито отъ р·!;ченъ произходъ. На 

повръхностьта му, както се забеляза, не излизатъ никакви по-стари наслаги отъ дилу

виуанитt. Това показва, че Ихтиманското -поле е заето отъ потъване, въ който случай 

лесно подвижнитt дилувиални и алувиални материали еж го изравнили и продължаватъ 

да изравняватъ. Така е въ срtдата му, дето има 640 м. надм. в. Въ краищата положе

нието е друго. Тамъ то се издига постепенно до 700 м. А следъ това, до ограднитt 

рътове, то се издига бързо, намtста дори съ 100 м. (800 абс. в.), по който начинъ се 

1) Въ rеолоrичната карта на Г. Зл атарски и Г. Бончевъ е показано поrръшно, че Ихтиман

ското поле е заето И ;!ключително отъ u илувиумъ. 
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образува едно к от лов и н но стжпало - преходъ къмъ ограднитt рътове. Такива стжпала 

иматъ повечето наши полета. Важно е, че това ст жпало въ Ихтиманското поле е най

високо, именно 100 м. въ северната окрайнина на полето, до Ихтиманския рътъ, и въ 

югозападната му окрайнина, гдето се събиратъ Кара-баиръ и Вакарелската планина. Въ 

южната окрайнина, източната по-голtма часть на Кара - баиръ, то има височина срtдно 50 м. 
А въ западната окрайнина, къмъ Вакарелската планина, то почти липсва; тамъ отъ 700 м. 
височина на полето веднага се минава къмъ скалистия склонъ на планината. Това стжпало 

нtма нищо общо съ нtкакви езерни тераси, защото такива никжде не се срtщатъ. То 

е произлtзло отъ натрупване на дилувиалн:и и отчасти алувиални наслаги, свлtчени отъ 

издигащитt се планински склонове. Тtзи наслаги, както видtхме, тукъ иматъ най-голtма 

дебелина. Въ състав1 на т :>Ва стжпало еж влtзли и наноснитt кжжели въ окрайнинитt 

на полето. Но височината на това стжпало зависи и отъ обстоятелството, дали то е 

увлtчено отъ издигането на планинскитt склонове на ограднитt рътове, какъвто е случаятъ 

при Ихтиманския рътъ. Издигналитt се тукъ плиоценски пластове еж най-добро указание 

за това явление. 

Равнинностьта и еднообразниятъ геологиченъ строежъ на Ихтиманското поле се 

нарушаватъ въ югозападната му часть отъ Живко в скат а могила, която съ кацналия 

върху голото и и широко теме манастиръ Св. Духъ, привлича най-вече погледа на пжту

ващия съ желtзница презъ равното Ихтиманско поле. Тя е висока 40 м. над'Ъ полето и 

се състои отъ кристалинни шифери, талкошифери и серпентинъ, чиито пластове показватъ 

С. 3. - Ю. И. разпространение и наклонъ 50° на северъ. Тази могила представя една 

островна височина (Inselberg), каквито еж пловдивскитt тепета и др. Тя е отъ този видъ 

островни височини, които не се дължатъ на твърдостьта на скалитt имъ, а на текто

нични причини, именно тя е остатъкъ отъ потънала част:, отъ съседния рътъ Кара-баиръ, 

съ който има еднакво разпространение и наклонъ на пластоветt. Въ югозападната часть 

на полето се намира височината Кал ето, която само наподобява островна височина, 

защото не е напълно от д·\,лена отъ съседнитt планини: Вакарелската и Кара-баиръ. Тя 

е по-висока отъ Живковската могила, има 885 м. в. или - 200 м. надъ полето. 

* * * 
За да разберемъ формитt и произхода на Ихтиманското поле, трtбва да разгле

даме с к л о но в е т t на о г р ад н и т t м у п л а н и н и. 

Ихтиманското поле представя една сравнително плитка котловина. Тукъ ограднитt 

планини не стърчатъ така високо и величествено надъ котловината, както Витоша и 

Мургашъ надъ по-дълбоко хлътналото Софийско поле и Рила надъ сжщо подобното 

Костенско поле. До като въ последнитt котловини склоноветt на оградниг\, планини, 

стенитt на котловинитt, надминаватъ дори 1000 м. относителна височина, тtзи на Ихти

манската котловина едва достигатъ 400 - 500 м. При 640 м. височина на котловината, 

Вакарелската планина се издига срtдно до 900 м. Бtлишката планина - 100 м. и Кара

баиръ - 1100 м. Но склоноветt на ограднитt планини на Ихтиманското 

поле се различаватъ отъ своя страна помежду си не само по височина, 

а и п о в ъ н ш е н ъ о б л и к ъ и с т р о е ж ъ. 

Склонътъ на Вакарелската n л а ни н а е състав енъ отъ кристалинни шифери, 

главно микашисти, които пластове съ своето С.-3. Ю.-И. разпространение излизатъ косо 

къмъ полето. Този склонъ е най-низъкъ. Въ срtдата, гдето се очертава тектоничното 

огъване на планината, между Ихтиманското и Софийско поле, той се издига надъ полето 

едва 100 м. или 800 м. абс. в., а въ краищата, особено южния, къмъ връзката съ Кара

баиръ, достига 200 м. Следъ това идатъ заплатенитt обширни повърхнини, които достигатъ 
близо 900 м. и които могатъ да се схванатъ като долно ниво или стжпало по склона 



ЗЕМНОПОВРЪХНИ ФОРМИ ВЪ ДОЛИНАТА НА Р. МЖТИ-ВИРЪ 95 

на планината. Надъ тtхъ се издигатъ ту незабелязано, ту отведнажъ разхвърляно до 

1050 м. отдtлнитt върхове на планината, които еж остатъкъ отъ горното, старото 

денудационно ниво на планината. (Вижъ морфол. карта, обр. 5). Отъ всички склонове 

на Ихтиманско поле, този на Вакарелската планина е най-полегатъ; той има наклонъ 
• 
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l~Ш□ 
отъ 5-10°. Профилътъ му е конкавенъ. Както се изтъкна по-напредъ, тукъ почти липсва 

кот ловинно ст жпало. Наредъ съ това, характерно е обстоятелството, че рi;китt текатъ 

въ по-слабо врtзани долини; дори Мжти-виръ и притока и Бозаланъ текатъ въ широки 

вече насипни до11ини, гдето акуму лацинта превишава отнасянето. Освенъ това, по този 

склонъ се срtщатъ хлътнатини изпълнени съ дилувиални материали, каквито хлътнатини, 

споменахме по-напредъ, се намиратъ изъ ц·l,лата планина. Такава хлътнатина на склона е 

мtстностьта Бозаланъ, западно отъ с. Чамшадиново, гдето склона достига едва 60 м. надъ 
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полето. Поради тази хлътнина въ склона, той не е праволинеенъ. Отъ всичко изложено за 

този склонъ на Ихтиманското поле се вижда, че той се дължи на издигане, съ слабъ 

нитензитетъ; при това, наредъ съ издигането имаме мtстни потъвания, изпълнени съ 

млади материали, които допринасятъ за неговата полегатость и по-малка височина. 

Отъ къмъ северъ за ограждане на Ихтиманското поле служи ръта срещу 

Ихтиманъ - Ихтимански я р ъ т ъ, който е часть отъ Бtлишката планина и се про

стира на северъ до р. Бtлица, а на изтокъ до пролома на Мжти-виръ. Източно отъ 

последния се протака Еледжик ъ. Върховетt на Ихтимански рътъ В и сок ъ, 

Славо в а чук ар а и др. съ своята височина до 1050 м. не надминаватъ височината 

на най-високитt върхове на Вакарелската планина, но общо билото му е срtдно по-високо 

отъ това на последната. Освенъ това, той стърчи като по-висока ограда на полето, защото 

върховетt му еж непосрtдно до полето. На изтокъ еж.щото впечатление прави Еледжикъ 

съ своя върхъ 1181 м. Пластоветt на кристалинно-шифровитt скали на Ихтиманския 

рътъ еж различно начупени и денивелирани и не показватъ опредtленъ строежъ. Но все 

пакъ С. 3.--Ю. И. имъ разпространение може да се разпознае. По-ясно се вижда, че 

такова разпространение иматъ и nластоветt на Еледжикъ, при това съ наклонъ 60- 70° 
на северъ. При nодобенъ строежъ на склона на Ихтиманския рътъ е допустимо, щото 

този склонъ да се придружава отъ разсtдъ или nроцепъ, чрезъ които да е станало 

издигането му. Склонътъ на Ихтиманския рътъ е по-стръменъ отъ този на Вакарелската 

планина, има 15° наклонъ. Профилътъ му е праволинеенъ. И по склона на Ихтиманския 

рътъ се ср·tщатъ две денудационни повърхнини - стжпала: горно (старо) и долно (nо

младо). Отличително е за долното, че то срещу Ихтиманъ на гол·l,мо протежение е 

стtснено и застигнато по височина отъ силно издигналото се КОТJJОвинно стжпало. Иначе, 

на западъ къмъ Ръжанската р·tка, това стжпало е развито нормално и се слива съ стж

палото отъ сжщата височина (850 м.) въ Вакарелската планина, върху което еж разпо

ложени редъ Вакарелски махали. (Вижъ профипъ в., обр. 6). 
По склона на Еледжикъ се различаватъ сжщитt денудационни повърхнини. 

Кара-баир ъ се твърде от личава отъ останалитt оградни рътове на Ихтиманското 

поле. Той е най-високъ. Неговиятъ най-високъ върхъ Гелчини ниви има 1277 м . в. 1 ) 

Бипото му на голtмо протежение не слиза подъ 1100-1200 м.; въ западната си часть 

то е по-високо. Значи, Кара-баиръ стърчи надъ Ихтиманското поле съ 400- 500 м. в• 

Склонътъ му е най-стръменъ, именно срtдно 30° наклонъ. Сравнително гопtмата височина 
на Кара-баиръ и голtмата стръмнина на склона му трtбва да отдадемъ безъ съмнение 

на най-интензивното му издигане. Характерно е, че гнайсовитt и кристалинно-шифровитt 

пла.:тове, отъ които се състои северния ск1юнъ на Кара-баиръ, иматъ разпространение, 

каквато е посоката на ръта, именно 3. 3. С.-И. И. Ю., при голtмъ наклонъ къмъ северъ -
50°. Този склонъ представя бедро на антиклинала, която се губи въ южния склонъ на 

Кара-баиръ или въ Костенското поле. Трудно е и за него да се опредtли, дали свръшва 

къмъ полето съ разсtдъ или флексура. Но сжществуването на разсtдъ не е невtроятно. 

Това се вижда отчасти отъ следнит-t обстоятелства: 1) голtмата стръмнина на склона, 

2) праволинейностhта му и 3) котловинното стжпало въ източната часть на Кара-баирския 
склонъ, както видtхме е по-низко, което показва, че то е по-независимо и по-необхванато отъ 

издигането на Кара-баирския склон·~,. Макаръ безъ особена стойность за сжществуването на 

разсtдъ е и следното предание за нtкогашенъ термаленъ изворъ. Населението сочи между 

селата Караларъ и Калиларъ, въ политt на Кара-баиръ, мtстность Банъ-алча (допъ на 

баня), гдето по предание се знае, че имало термаленъ изворъ и баня, но следъ нtкое 

земетресение извора се загубилъ и банята била премахната . 
• 

1) Поrрtшно бtше усвоено до сега, че Горно кале (1265 м.) е най 11исок11я върх ь на Кара-баиръ. 
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а) Склонътъ на Кара-баиръ. - Der АЬ11апg des Kara-Bair. 
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До като склонътъ на Вакарелската планина е конкавенъ (вдлъбнато напрtчно 

очертание), този на Ихтиманския рътъ - праволинеенъ, то този на Кара-баиръ е кон

вексенъ (съ изпъкнало напрtчно очертание). Тази негова форма трtбва да отдадемъ 

еж.що на сравнително най-интензивното му издигане. Обаче, той не представя една 

непрекжснато изпъкнала джrа, а - огъната, стжпаловидна такава. И по него се намиратъ 

сжщит-t, стжпаловидно наредени денудационни повърхнини, каквито видtхме по друrитt 

оrрадни рътове, съ разликата, че еж по-ясно изразени, защото отъ повърхнина до 

повърхнина склоновитt относи еж по-стръмни и по-високи, особено въ западната часть 

на Кара-баиръ. Тукъ горната повърхнина достига 1200- 1250 м., а долната близо 1000 м. 

Най-добре на този склонъ личи, какъ долната денудационна повърхнина - стжпало е 
нарtзана и раздробена отъ рtкитt, които нодятъ началото си отъ горната повърхнина 

(билото) и какъ отъ долната повърхнина започватъ да водятъ началото си нови, разбира 

се, по-малки рtкички съ тtсни и малки долинки. 

Нека се забележи, че по южния склонъ на Кара-баиръ, отъ къмъ Костенското 

поле, имаме сжщия редъ на формитt, съ разликата, че долната денудационна повърхнина 

е по-широка и изобщо цtлия склонъ е по-широкъ и по-полеrатъ. Това обстоятелство, 

което води къмъ морфологична асиметричность на Кара-баиръ, показва по-слаба интен

зивность на издигане на южния му склонъ. 

Отъ изложеното върху земноповърхнитt форми и строежа на Ихтиманското поле 

и оrраднитt рътове моrатъ да се направятъ следнитt обобщения. Ихтиманското поле 

представя една сравнително равна структурно-седиментационна, но съ тектониченъ произ

ходъ повърхнина, която има въ срtдата си 640 м. в., а въ нtкои свои краища, гдето 

котловинното стжпало е по-високо, дори 800 м. То се дължи на хлътване на часть отъ 

бивша Ихтиманска Срtдна-rора ленепленъ. Това се вижда отъ rолtмото преобладание 

на акумулацията надъ ерозията въ него; после, това е явно и отъ островната височина 

Живковска могила, отдtлянето на която отъ Кара-баиръ се дължи не на ерозия, а на 

потъване, какъвто е случая и съ Пловдивскитt тепета. Днесъ, ако не продължава 

хлътването, то има поне задържане, но не и издигане. 

Важно е, като каква строежна (тектонична) форма е хлътнало Ихтиманското 

поле? Вакарелската планина има люспеста структура. Сжщата структура има и Кара

баиръ. Споредъ Н. Пушкаровъ1), севернитt части на Ихтиманска Срtдна-rора, именно 

Бtлишкия дtлъ общо взетъ има еж.що люспеста структура. А споредъ проф. Ст. Бон

чевъ?), структурата на цtла Срtдна-rора е люспеста. Пита се сега: при подобна струк

тура на една планина какви строежни форми ще представятъ хлътналитt й части или 

конкретно, какъвъ е случая съ Ихтиманското поле? -- Едва-ли можемъ да имаме тукъ 

синклинална котловина, защото не можемъ да не предположимъ, че на мtстото на 

Ихтиманското поле еж се намирали нtколко пресувани гънки, които еж имали продъл

жение въ тtзи на Вакарелската планина и които еж потънали, като едно цtло, като 

пакетъ. И макаръ да нtмаме много явни доказателства за разсъди въ политt н1 Ихти

мански рътъ и Кара-баиръ, то все пакъ по-вtроятно е, че потъването на този пакетъ отъ 

гънки и издигането на ограднитt рътове, състоящи се все отъ стари кристалинни маси, е 

станало чрезъ разсъди и, че Ихтиманската котловина представя rрабенъ. Както ще видимъ 

по-нататъкъ, образуването на Ихтиманската кот лавина се дължи на епироrенетични движе

ния. А споредъ Machatschek (вижъ статията му • Ober epirogeпetische Beweguпgeп" въ 
Festband А1Ь. Penck, rод. 1918, стр. 19 и 22) повечето епироrенетични движения на зем-

1) П р о ф. С т. Бончев ъ. Защо на Западна Стара-11ланина еж стръмни севернитi, склонове, 

а на Срi,дната - южнитi,? Год. на Соф. универс., физикоматем. факуJJтетъ, кн, 3. XXIII, стр. 163, 
. . . 

2) Пакъ тамъ, 
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ната кора еж свързани съ процепи и разсtд~ особено въ старитt твърде отнесени 

планини, каквато е и Срtдна-гора. 

Но Ихтиманското поле е образувано не само чрезъ хлътване, а и чрезъ изди

гане на ограденит-1; рътове. По склоновегl; на последнитt се различаватъ една надъ 

друга две денудационни повърхнини, които показватъ два периода въ издигането, еро

зирането и изобщо образуването на склонове-гl;. Всtки периодъ на издигане е билъ 

придруженъ и последванъ отъ периодъ на ерозиране и отнасяне, по който начинъ подъ 

заравненитt денудационни повърхнини се образуватъ стръмни склонови откоси, които 

превръщатъ тtзи повърхнини въ стж.пала: горно, старо, което се очертава надъ 850- 950 
м. в., и долно по-младо - подъ него до котловинното стж.пало. Tt се виждатъ на всички 
профили представени на обр. No 6. Нека се има предъ видъ, че т-tзи стж.пала 

не еж много ясно изразени, защото, както ще видимъ по-нататъкъ, долното е 

образувано наскоро следъ горното. При това, най-ясно изразени склонови стжпала 

се образуватъ въ плочеститt земи. Въ всtки случай нашитt стжпала отговарятъ 

на картината, която ни дава W. Репсk въ книгата си "Die Morphologische Aпalyse", 

1924, Stuttgart, за образуване стжпала по склоноветt _на нtкои планини. Значи, склоно

ветt на ограднитt рътове на Ихтиманското поле представятъ ерозионни, но тектонично 

предиспонирани земноповръхни форми. Не е чудно помежду сrж.палаrа да има разсъди, 

но за голtмата роля на ерозията и ден у дацията може да се сжди Ьrъ това, че на, гор

ното стж.пало на Кара-баиръ кристалинно-шифровата обвивка е напълно отнесена и се 

открива аплита. Обстоятелството, че ст жпалата се срtщаrъ еднакво по всички склонове, 

показва, какво всички оградни рътове представятъ една область на издигане. Склоновитt 

стжпала заедно съ котловинното стж.пало еж дали основата за създаване на стж.пало

виденъ или терасовиденъ ландшафrъ въ Ихтиманска Срtдна-гора. По -гl;зи стжпала, 

както се спомена и както се вижда огъ приложената карта, еж наредени селищата. 

Проломътъ на р. Мж.ти-виръ. 

Той е интересенъ съ своята посока и устройство. Той ни дава възможность да 

се запознаемъ съ строежа на голtма часть оrъ Ихтиманска Ср·l;дна-гора. Мж.ти-виръ 

неочаквано напуща видимо естествената си югоизточна посока къмъ Шукюръ-тепе 

(675 м.) и съ североизточна посока се врtзва направо въ много по-високата планина, 

за да се влtе въ Тополница и отъ тамъ да се свърже съ Пазарджишкото поле. Нейната 

долина тукъ заслужено се нарича проломъ, защото Мжти-виръ сtче напрtчно планината, 

като създава отъ нея две части: Бtлишката планина и Еледжикъ. 

Мж.ти-вирскиятъ проломъ по скаленъ съставъ не прави изключение отъ оста

нала Ихтиманска Срtдна-гора. Той се състои главно оrъ гнайсъ и стари кристалинни 

шифери. За забелязване е, че въ него иматъ широко разпространение гранатошиферитt. 

Масивнитt скали еж съвсемъ слабо застжпени. На 4 клм. оrъ входа на пролома има 

едно малко находище оrъ кварцъ-норфири; следъ това, се срtща, еж.що малко, диоритъ. 

Тtзи масивни скали вtроятно еж периферни дtлове на Еледжишкия граниръ, какъвто е 

споредъ проф. Г. Бончевъ 1) и диорита при с. с. Цtрово и Поибрене, отъ другата страна 

на Еледжикъ. Твърде важно е, че сrроежътъ на пластоветt е неправиленъ. Разпро

странението и наклона на пластоветt еж напукани, кръстосани отъ кварцови жили, 

смачкани, на мtста дори смлtни. Отдtлението за водитt при Министерството на земедt

лието не е могло да намtри здравъ материалъ за постройка на проектирания въ Мж.ти

вирския проломъ язовиръ, както на времето при построяване на високия мостъ при 

1) "Геuлоrична възрасть на масивнитt скали у насъ" въ Трудове на природоизпитателното 

д-во, кн . XIII, 1928 r., стр. 48 и 49. 
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Побитъ камъкъ не еж намtрени здрави мtстни материали, а еж докарани такива (чер

венъ п·l,съчникъ) чакъ отъ Стара-планина. 

Мж.тивирскиятъ проломъ е доста криволинеенъ. Той има 19 клм. дължина при 
1 О клм. по права въздушна посока. При това, той е скалистъ, тtсенъ и трудно, почти 

невъзможно проходимъ1 ). Най-тtсенъ е въ началото си на 4- 5 клм. разстояние и 

особено въ края на еж.що такова разстояние. Тамъ въ края, дето започва тtснината на 

пролома, последниятъ е каньоноподобенъ - има ширина нtколко метра при отвесна 

височина на склона почти 20 м. (Вижъ обр. 7). Тукъ рtката прави най-интересния 

си кривулъ, подобенъ на Янтриния при Търново, само че е много по-малъкъ, и именно 

на високото полуостровче, което за-

гражда рtката е построено Серсемъ-

кале. Този най-голtма тtснина въ цtлия 

проломъ трtбва да отдадемъ на разпро-

странението, наклона и състава на скал

нитt пластове тукъ. Последнитt еж 

гнайсови и гранатошифрови, почти из

правени и съ разпространение С. 3. -
Ю. И. - напрtчно на рtката; при това, 

тt еж по-здрави - премрежени отъ 

дебели кварцови жили и ганги. При 

устието проломътъ на Мж.ти-виръ е 

еж.що твърде тtсенъ и не прави впе

чатление, че това е долина на най-го

лtмия притокъ на Тополница. Сравни

телно, по -широка часть на пролома е 

срtдната, отъ мtстото, гдето се влива 

въ Мж.ти-виръ Бtлишката рtка, до тtс

нината при Серсемъ-кале. Предъ самата 

тази тtснина пролома е най-широкъ 

и представя едно обширно коритище. 

(Вижъ обр. 8). Това именно съче

тание, най-голtмата тl,снина и най-го

лtмото разширение въ необитаемия про

ломъ да бж.датъ едно до друго е въз

будило проекта за създаване на язовиръ 

за напояване на Пазарджишкото поле. 

Любопитно е, че 1858 r. при пороенъ 

дъждъ отъ голtма маса свлtчени мате-

Обр. 7. Проломътъ на р. Мжти-виръ при Серсемъ-кале. 

Durchbruch des Matiwirs. 

риали тtснината при Серсемъ-кале бива заприщена и се образува единъ естественъ язо

виръ. Това събитие мtстното население нарича "Потопа". Но скоро естествения язъ не 

1) Въпрtки своята непроходимость Мжтивирскиятъ проломъ, както днесъ и въ минало 

историческо време е билъ обитаемъ. За това ни говорятъ остатъцитt отъ 2 срtдновtковни калета: 

Пчелин с к о кал е (Алахойда) и С е р с е м ъ кал е. Второто се нарича така, зашото се смi,та, че 

безъ всtкакъвъ смисълъ е строено кале въ такава дива, непрохолима и необитаема 1'.1tстность. Спо

редъ проф. Мутафчиевъ, ,.Стари градища и друмове по Стрtма и Тополница", стр. 58 и 59, тtзи калета 
еж строени за предвардване на обходитt които еж могли да станатъ изъ Пазарджишкото поле на 

винаrи укрепения друмъ при Траяновитt врата. Разбира се, както днесъ, така и тогава пжтишата 

по долината на Мжти-виръ еж вървtли горе по заравненитt части на склоновегв и. Долу, покрай 

тtсното и скалисто легло на рtката на много мtста е невъзможно да се прокара пжть. 
2) Името .Мжти-виръ• произлqза отъ „Мжтни-виръ". 
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могълъ да у държи напора на грамадната маса вода, пробива се и водата отведнажъ 

нахлува чрезъ Тополница въ Пазарджишкото поле, залива го и наводнява Пазарджикъ 
както никога. Това наводнение на Пазарджикъ е известно подъ името "Голtмата вода". 

Увесътъ на пролома е срtденъ, 130/оо. Рtчното легло е почти безъ прагове и 

съ равномtренъ увесъ. То е скалисто и изпълнено съ срtдни по голtмина рtчни мате

риали. Разбира се, въ тtснинитt преобладаватъ едритt материали, а въ разширенията, 

каквото е това предъ Серсемъ кале, чакълъ и пtсъкъ. Отъ обезлесенитt наоколо висо

чини се довлача вече доста наносенъ материалъ, съ който еж се запълнилии доста дъл

бокитt вирове на р·вката, вирове които еж дали името на рtката2). Но все пакъ еро

зията има надмощие надъ акумулацията. Това показва, че издигането на планината, съ 

което се бори рtката, е още въ ходъ. 

Склоноветt на пролома иматъ конвексенъ профилъ. Долу тt иматъ наклонъ 

срtдно 45° и твърде често до 60- 700, по който начинъ образуватъ У-видна долина. 

Това е младата часть 

на пролома, която има 

70 м. височина надъ 

рtчното легло. Но на 

мtста тя достига 100 м. 
следъ това, нагоре скло

новетt ставатъ поле

гати, като се очертава 

старата широка долина, 

и се преминава върху 

старата ден у дационна 

заравнена повърхнина, 

по която се издигатъ 

височини срtдно 200 м. 
високи надъ рtчното 

корито. На мtста ли

чатъ остатъци отъ ста

рата долина, които еж 

напуснати при новото 

врtзване на рtката. 

Това е най-ясно при 

устието на Мжти-виръ. 

Обр. 8. Проломътъ на Мжти-виръ предъ Серсемъ-кале. 
Dшchbruch des Miitlwirs. 

Тукъ старата долина има по-права и прtка посока презъ Поибренската махала Поленето 

за р. Тополница. По старата заравнена повърхнина еж разположени колибарскитt селища, 

Б ·влица, Мухово и Поибрене. Характерно е, че Мжти-вирскиятъ проломъ е беденъ на 

тераси. Въ началото му, гдето все бихме очаквали такива, поради съпротивлението, що 

е срtщала рtката отъ страна на планината, липсватъ такива. Тераси се намиратъ въ 

вжтрешностьта на пролома съ височина 15 м. Но най-изразителна е терасата съ 8 м. в· 

въ коритообразното разширение предъ тtснината при Серсемъ-кале. По склона на 

последното се намиратъ рtчни материали до 18 м. височина. 

Устройството на Мж тивирския проломъ не се различава отъ това на много 

други наши проломи, напр. отъ Родопскитt, защото се намира въ теренъ еднакъвъ на 

тtхния - все кристалиненъ - и защото възрастьта и начинътъ на образуването му е 

подобенъ еж.що на тtхния. Разликата между 1--вхъ е въ това, че Мжтивирскиятъ прО

ломъ не е голtмъ, колкото тtхъ, защото въ Ср·вдна гора рtкитt еж малки, а и текто

ничнитt процеси и въ връзка съ тtхъ морфолоrичнитt форми еж по-дребни. Отъ горе-
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изложеното е ясно, че въ развитието на този проломъ моrатъ да се различатъ 2 периода: 
старъ, когато рtката е текла по-свободно горе по заравнената повърхнина, и новъ, 

когато тя врtзва бързо долината си въ планината и образува сжщинската часть на 

пролома. Безспорно, Мжти-вирскиятъ проломъ, както и други наши проломи, е младъ. 

За това ни даватъ указание: кривулестата му посока, малката му ширина, скалистото му 

и негладко легло, конвексната (изпъкналата) напрtчна форма на склоноветt му. Образу

ването му се дължи, отъ една страна, на издигането на планината, и отъ друга на потъ

ването на Ихтиманското поле и главно на Пазарджишкото - ерозионния базисъ на 

Тополница, въ която се влива Мжти-виръ. Това е единъ антецедентенъ проломъ, 

което се вижда, не само отъ обстоятелството, че навсtкжде пролома има еднакво устрой

ство, но и отъ това, че долината на най-rолtмия притокъ тукъ, Бtлишката рtка, има 

еж.щото устройство. 

Обобщение върху земноповръхнитt форми на Мжти-вирската доли11а 
съ оrледъ къмъ възрастыа имъ. 

Изложенитt земноповръхни форми въ Мжти-вирската долина се срtщатъ и въ 

околнитt ландшафти: Софийското поле и съседнитt му проломи, Костенското поле, па 

дори и въ Пазарджишкото поле. Разликата, обаче, най-напредъ се състои въ размtритt 

имъ. Земноповръхнитt форми на Мжти-вирската долина иматъ срtдни 

раз м t ри. Самата Ихтиманска Ср·вдна-rора има срtдна височина въ сравнение съ допи

ращит·в я Стара-планина и Рилородопски масивъ. Нейното положение между тtхъ е 

срtдно, по-срtдно отъ това на Централна и Източна Срtдна гора. Пъкъ и въ геоложко 

отношение би могло да се види срtдното и положение. Мезозойскитt пластове въ 

северозападнит-в покрайнини я доближаватъ до Стара-планина, а кристалнитt - до Рило

родопския масивъ. Ихтиманското поле е ср·вдно по rолtмина измежду друrитt полета 

въ Югозападна България. А и по дълбочината на хлътването си заема ср·вдно мtсто. 

Оrраднитt му рътове не еж много високи, но не еж и низки. По тtхъ намираме 

2 заравнени повърхнини - стжпала, а по по-високитt наши планини - Витоша, Стара-пл., 

Родопитt - повече. До като въ Стара-пл. и Родопитt отъ една заравнена повърхнина 

до друга има 200- 300- 400 и повече метра височина, то тукъ въ Ихтиманска Срtдна
rора - 100-200 метра. 

За заоблен о с т ь та на формитt на Мж.ти-вирската долина, безспорно, еж допри

несли не малко кристалиннитt скали. Но, както срtднитt разм·ври на формит-t., така и заоб

леностьта имъ се дължи главно на тектонични причини. Тукъ не еж ставали rолtми 

движения на земната повърхнина, та да еж предизвикани външнит·в сили къмъ по-усилена 

дейность и създаване на по-rолtми и по-остри форми. Тукъ тектоничнитt движения еж 

умtрени. Ихтиманска Срtдна-rора е стисната между Стара-планина и Рилородопския 

масивъ, като въ клещи, приела е тtхната посока на разпространение и се движи, би 

могло да се каже, по тtхна воля. За това свидетелствата еж много. 1) Северозападно
югоизточното разпространение на nластоветt на планината. 2) а) Люспестата и структура, 
добита отъ пресуването на rънкитt и, като антиклиналнитt чела еж отнесени; б) намtста 

имаме смачкване на пластоветt и структурно обезформяване на планината (въ Бtлишката 

планина). 3) Като несамостойно движеща се маса, а - подъ влияние или увличане отъ 

силно издиrащитt се Стара-пл. и Рилородопски масивъ, тя е отбелязала много по-малко 

издигане. 4) Плиткостьта и rолtмата надморска височина на Ихтиманската котловина 

бихме моr ли да отдадемъ на подържането и отъ притисналитt я на около маси на 

планината. 

Въ духа на всичко това относно тектоничнитt движения на Ихтиманската Срtдна

rора е и заключението на проф. ""-лбрехтъ Пенкъ за цtла Срtдна-гора, която противо-
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поставя на Стара-планина и казва, че тя е една стабилна планинска маса срещу издига

щата се Стара-планина1 ). Въ сж.щность и Cptдi-ta-ropa се издига, но по-слабо. 

Известно е, че въ нашата литература е въведенъ отъ професоритt Ст . Бончевъ 2) 

В. Радевъ и Н. Николовъ 3) възгледа, че Срtдна-гора се движи къмъ северъ, поради 

натискъ отъ югъ, ето защо тя се е надхлъзнала по южния склонъ на Стара-планина и 

добила люспеста структура, съ наклонъ на люспитt (пластовстt), естествено, на югъ. 

Той е въ съгласие съ общоприетото схващане, че при дошлия натискъ за нагъване на 

Стара-планина отъ Македонородопския масивъ, Срtдна-гора е играла посрtдническа роля. 

Наистина, отъ геоложния строежъ на севернитt окрайнини на Ихтиманска и Централна 

Срtдна - гора, друго заключение не може да се извади. Обаче сжщиятъ строежъ и поло

жение има Ихтиманска Срtдна-гора и къмъ Рилородопския масивъ отъ Шипочанската 

седловина до Момина-Клисура, именно надхлъзване на люспит-J; и по севернитt скло

нове на този масивъ съ наклонъ на северъ, какъвто е наклонътъ н,1 всички пластове на 

Кара-баиръ . Едва къмъ срtдата на планината - въ Бtлишкия дtлъ - гдето, както видtхме, 

геоложния строежъ е най-неопредtленъ, става промtната въ наклона на люспитt _ (Вижъ 

приложения профилъ, обр. 9). При това положение, по-точно структурата на Ихти-

P111lOPOllOП(KH МАСНВЪ 
Rilorlюdopisctlб M~\iV 

о s 

НХТ11МАНСКА (РЬдНА ГОРА 
SrEd.nл -GOrA von lcht i mдn 

,о IS !.О 25 "J,0 3,r:i чО кm 

Обр . 9. Преrледенъ профилъ. - Scl1ematisches Profil. 

(.ТАРА ПЛАНИНА 
BAl.KAl1 

манска Срtдна-гора е ветрил о образно -люспест а. Ясно е, че става проблематично 

обстоятелството, дали натиска за образуване на люспестата структура на Ихтим. Срtдна

гора, пъкъ и изобщо за образуването и на самата планина иде само отъ юrъ. И по 

вtроятно е, че планината се е намирала и се намира едновременно подъ два срещупо

ложни натиска: единъ отъ къмъ Стара -планина и другъ отъ къмъ Рилородопския масивъ; 

както по-горе казахме, тя се намира като въ клещи между тtхъ. Ихтиманска Срtдна

гора въ геотектонично отношение е типична преходна зона между Стара-пл. и Македо

нородопския масивъ общо взетъ. 

Когато разглеждаме движенията, на които е била подхвърлена Ихтиманска Срtдна

гора, не е трудно да се убедимъ, че тt еж два вида: тангенциални и радиални 

или вертикални. Първитt датуватъ още отъ палеозаикума, когато ставатъ първитt 

1) Geologische 11 morphologische ProЫeme in Bнlgarien .• Der geologe", № 38, Leipzig, 
1925, s. 865. 

2) Защо на Западна Стара-планина еж стръмни севернитt склонове, а на Срiщната -
южнитt? стр. 163. 

3) Хидрогеолоrическо изучаване на областыа около термалнитъ извори въ Карловска околия 

(Хисарски, Карловски ц Кара-сарлийски) сп. на Бълr. rеол. д-во, rод. 1, кн. 1, стр. 29. 
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нагъвания и издигания на Рилородопския масивъ и на Стара-планина. Следващитt изди

гания на Рилородопския масивъ и нагъвания на Стара-пл. до срtдата на терциера, които 

еж намалявали пространството между тtхъ, еж.що еж се отразили тангенциално върху 

Ихтиманска Срtдна-гора, по който начинъ се добила люспестата й структура. Презъ 

този дълъгъ периодъ на нагъване и сравнително по-слабо издигане, Ихтиманска Срtдна

гора е била подложена сжщевременно на ерозия, отнасяне и понижение и превърната 

въ пенепленъ, заравнена планинска земя. Като остатъкъ днесъ отъ тази земя можемъ да 

вземемъ върховетt и бйлнитt части на планината. До като въ Рилородопския масивъ 

по-интензивното издигане, освенъ че е причинило много по-голtмата му височина, е 

било прекжсвано съ паузи и като резултатъ отъ това еж 41) стари денудационни повръх

нини, то тукъ такова нtщо нtма. Въ Ихтиманска Срtдна-гора отъ палеозайкума до 

плиоцена се изработва една едничка денудационна повърхнина. 

При такова състояние Ихтиманска Срtдна-гора е биJ1а заварена въ плиоценско 

време отъ вертикални, епирогенетични движения, на които еж подложени, кои повече, 

кои по-малко, всички наши планини. На тtзи именно движения, макаръ еж.що не твърде 

интензивни и сложни, поради тектоничната зависимость на Ихтиманска Срtдна-гора отъ 

Рилородопския масивъ и Стара-Планина, се дължи днешната нейната височина и форми: 

Ихтиманското поле, споменатитt две денудационни повърхнини по склоноветt на оград

нитt му рътове и пролома на Мжти-виръ. Обстоятелството, че въ Ихтиманското поле 

нtма нито кредни образувания, каквито има въ северната окрайнина на Ихтиманска 

Срtдна-гора, нито старотерциерни образувания, каквито има напр. въ Пловдивската 

низина, нито дори миоценски, показва, че то е почнало да хлътва отъ плиоценско време 

насамъ и е резултатъ на новитt, епирогенетичнитt движения. Тtзи движения, наистина, 

не еж сложни, както другаде 2), но все пакъ не еж се отразили навсtкжде еднакво. 

Така, Кара-баиръ се е най-силно издигналъ, а ВакареJ1ската планина най-слабо. Хлътва

нията, изразени по дължината на полето, иматъ проявление въ северозападна посока въ 

огъването на Вакарелската планина при едноименната й седловина и въ югоизточна посока 

при седловината Разкръстъ и Траяновитt врата за къмъ Пазарджишкото поле, по който 

начинъ се е образувала главната тектонична ось на Ихтиманска Срtдна-гора. Издигането 

на ограднитt рътове е било прекжснато отъ една пауза, задържане, което е станало 

причина за споменатит-t, по-напредъ два периода въ него и образуването на дветt дену

дационни повръхнини - стжпала. 

Въпросътъ по-нататъкъ е за възрастьта на тtзи повръхнини - стжпала. Тя може 

да се опредtли по косвенъ начинъ, именно чрезъ възрастьта на седиментнитt пластове 

на полето, които еж тtхни (на чжпалата) корелати (съотношения). Намиращитt се подъ 

дилувиалнитt наноси пластове отъ сбити, сиворъждиви глини по стратиграфски съобра

жения не можемъ да вземемъ за други, освенъ за плиоценски. Tt еж корелатъ на гор

ната денудационна повръхнина - стжпало. Както тази денудационна повръхнина-стжпало, 

така и свлtченитt отъ нея следъ издигането й глинести материали, трtбва да вземемъ 

най-рано отъ първата половина на плиоцена, отъ понтийско време. Презъ това време 

става първото хлътване на Ихтиманското поле. Тази възрасть на тtзи материали въ 

Софийското поле имъ дава и Herbert WiJhelmy асистентъ по география въ Килския уни
верситетъ, въ работата си за земноповръхнитt форми на Искърската область (.Die Ober
f\achenformen des Iskergebletes" въ WissenschafШche Veroffentlichungen des Museums filr 

1) Д. Я рано в ъ. Разлогъ, сп. Макед. прегледъ, 1933 г., стр. 91. 
2) За Марицината низина и Родопитъ вижъ: Alb. Burchard .Die Morphologie des Nordrandes 

der Rhodopen in Bulgarkn" въ Jeпaische Zeitschrift fйr Naturwissenschaft, кн. 64, 192~. стр. l!IO и 

191, а за полетата окол) Рила и Пиринъ: Н. Louis .Morphologiscl1e Studien in Sudwest-Bulgarien• 
1930 год. стр. 57. 

• 
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Landerkunde zu I,eipzig, I, 1932, стр. 62, 63). Нека се има nредъ видъ, обаче, че тази 

денудационна повърхнина крие въ себе си остатъци отъ старата денудационна повърх

нина Срtдна-гора - пенеплена, които остатъци, както се споменава по-горе еж върхо

ветt и бйлнитt части на планината и, че тя въ понтийско време се превръща въ стж

nална денудационна повърхнина. Отъ това време е горната, широката часть на Мжти

вирския проломъ. Обстоятелството, че тtзи материали еж дребнозърнести показва, че 

релефътъ на планината, при който тt еж образувани, е билъ низъкъ, слабо разчлененъ 

и, че полето е било още много слабо потънало, отколкото следъ това. 

Дилувиалнитt наноси еж съ най-сигурна възрасть. Tt nокриватъ почти цtлото 

поле и съставятъ котловинното стжпало. Tt еж корелатъ на долната денудационна 

повърхнина - стжпало по склоноветt на ограднитt планини. А това значи, че тази 

стжпална повърхнина се е издигнала въ началото на дилувия или най-рано въ края 

на плиоцена, за да се отнесатъ отъ нея и наслагатъ въ полето дилувиалнитt мате

риали. Отъ това време насамъ се е очертала главно днешната форма на Ихтиманското 

поле. Презъ еж.щото това време се е образувала тtсната У-видната часть на пролома 

на Мжти-виръ. Н. Wilhelmy въ споменатото по-горе съчинение засtга Вакарелската 

планина и приема, че долната й денудационна повърхнина за левентинска (втората поло

вина на плиоцена). Но, както посочихъ, едва-ли може да се вземе за по-стара отъ края 

на левентинско време. 

Единъ въпросъ, който заслужава внимание е: какъвъ плиоценски басейнъ 

е бил о Ихтиманското пол е? Днесъ се отхвърля схващането на старитt тектоници 

- катаклизмици, че потъването на котловинитt е станало отведнажъ, следъ което се 

изпълватъ съ вода, превръщатъ се въ езера и постепенно се издълбаватъ проломитt 

чрезъ регресивна ерозия. Сега се приема повече, че издиганията еж ставали и ставатъ 

бавно, еж.що така и образуването на nроломитt. Ето защо условия за образуване на 

дълбоки езера не навсtкжде сжществуватъ. Дори Wilhelmy приема, че Софийската котло
вина не е била езеро, а - само блато ( стр. 68), макаръ, че въ такъвъ случай би било 
трудно да се обясни образуването на дебелитt (250 м.) плиоценски пластове въ него. 

За Ихтиманската котловина мжчно може да се каже нtщо по-опредtлено по този 

въпросъ, защото познанията ни за плиоценскитt му пластове еж много оскждни. Въ всtки 

случай, като имаме предъ видъ размtритt му и липсата на езерни тераси дори и въ 

началото на пролома, едва-ли би могло да се приеме, че то е било нtкакъвъ дъл

бокъ басейнъ. 

За да завършимъ, следъ като видtхме какво е било развитието на МжтиJир

ската долина, нека се спремъ на въпроса: защо Мж ти-вир ъ не с е изтича през ъ 

С у л у -де р в е н т ъ, гдето щtше да пресtче седловината Шукюръ-тепе, която е само 50 м. 
по-висока отъ Ихтиманското поле, а сега пресича височини отъ 200 и повече метра? 
Този въпросъ за първи пжть научно е подигналъ Цвиичъ 1). И той изказва твърдото 

предположение, че въ минало (плиоценско) геологично време водитt на Ихтиманското 

поле еж се изтичали презъ Сулу-дервентъ; обаче, Мжти-виръ, чрезъ свой притокъ, съ 

усил~на регресивна ерозия, подхранена отъ потъването на Пазардж. поле, успtла да 

проникне въ Ихтиманското поле и да обезглави Сулу-дере, която тече презъ Сулу-дервентъ. 

Регресивната ерозия на Мжти-виръ е едничкия мотивъ на Цвиичъ въ полза на 

обезглавяването на Сулу-дере. Но много повече еж условията, които говорятъ противъ 

подобно нtщо. Преди всичко, не по-малко силна регресивна ерозия е развила и Сулу

дере, защото и тя чрезъ Костенското поле и Момина-клисура е свързана съ Пазар-

1) Основе за reorpaфиjy и reoлorиjy Македониjе и Старе Србиjе, кн. 1 и 11, rод. 1!:/06• 
стр. 569 и 570. 

Юбил. сбори. проф . А. )1.шиDковъ 14 
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джишкото поле. При това, Сулу-дере е имала да сtче много по-низката седловина 

Шукюръ-тепе отъ Бtлишката пл., която сtче Мжти-виръ. Така щото, Сулу-дере е щtла 

да осуети обезr лавяването си отъ Мжти-виръ, или най-малко щtло е да се създаде 

бифуркация. Освенъ това, щомъ притокъ на Мжти-виръ е проникналъ въ Ихтиманското 

поле и обезrлавилъ Сулу-дере, както приема Цвиичъ, то за начало на Мжти-виръ 

трtбва да вземемъ Бtлишката рtка. Въ такъвъ случая въпросния притокъ съ дължина 

отъ Ихтиманския рътъ до мtстото, гдето се събира съ Бtлишката рtка е много малъкъ 

и не е въ състояние да извърши проникването въ Ихтиманското поле, още повече, че 

скалитt тукъ еж твърди. Сжщо така и малката Сулу-дере до сега не е могла да пре

сtче Кара-баиръ и да навлtзе въ Ихтиманското поле, въпрtки обстоятелството, че тя е 

улеснена отъ процtпъ, за който rоворятъ минералнитt й извори. Началото на Мжти-вирския 

проломъ е тtсно и това би ни накарало да мислимъ, че това е най-младата часть въ 

регресивното развитие на пролома. Но и отъ това заблуждение лесно се освобождаваме, 

като вземемъ предъ-видъ, че тукъ Мжти-виръ раздtля Ихтиманския рътъ отъ Еледжикъ, 

които по своята височина изпъкватъ надъ околнитt рътове на Бtлишката, или съ други 

думи казано: тt отrоварятъ на антиклиналитt въ наrънатитt планини, гдето обикновено 

проломитt еж най-тtсни и най-дълбоки. 

Друго много важно обстоятелство противъ обезr лавяването е следното. На мtстото 

на "изоставеното" леr ло на седловината Шукюръ-тепе отъ "обезr лавената" рtка днесъ 

трtбва да има рtчни материали, а такива напълно липсватъ. Презъ 1931 и 1932 r. 
дирекцията на желtзницитt направи прорtзъ 10- 15 м. дълбокъ въ Шуюоръ-тепе, за 

да минаватъ по-лесно влаковегв. Въ профила, който откри този прорtзъ еж.що не се 

намtриха никакви следи отъ рtчни материали. А Цвиичъ, който е минавалъ тукъ съ 

влака, твърди, че видtлъ следи отъ долинско дъно - рtчни материали. 

Впрочемъ, недоумението отъ сеrашнитt положения на Мжти-виръ и Сулу

дере лесно ще изчезне, като изхождаме отъ ороrрафскитt отношения на Ихтиманска 

Срtдна-rора въ минало rеолоrично време - именно отъ старата повърхнина, презъ 

която е текла Мжти-виръ преди образуването на Ихтиманското поле и която нtма нищо 

общо съ сегашната. Казахъ въ началото, че р. Мжти-виръ е по-стара отъ днешнитt 

земноповръхни форми на долината й. Тази стара повръхнина е бивша Срtдна-rора, 

преди появата на Ихтиманското поле, въ която р. Мжти-виръ е текла въ еж.щата си 

посока и въ която е изработила антецедентния си проломъ. Днесъ низкитt седловини 

Разкръстъ и Шукюръ-тепе, които еж на главната тектонична ось на полето еж се поя

вили късно ; тt еж потънали отъ края на плиоцена насамъ, отъ когато r лавно датува 

днешното очертание, форми и ось на полето. Такъвъ е случая и съ Златишко-Пирдоп

ското поле, гдето Тополница тече въ севернитt · склонове на Срtдна-rора, вмtсто въ по

късно появилото се поле. Шукюръ-тепе представя наносенъ кжжелъ на рtкичката Дере

у лицата, която иде отъ Кара-баиръ. Този наносенъ кжжелъ възниква следъ потъва

нето на Шукюръ-тепе; и дилувиалнитt му материали еж свидетелство за това. Значи, 

условията, за да тече Мжти-виръ презъ Шукюръ-тепе и Сулудервентъ еж на лице отъ 

дилувиума насамъ, а не презъ плиоцена, както смtта Цвиичъ. Презъ плиоцена на мtстото 

на Разкръстъ и Шукюръ-тепе сигурно е имало по-rолtма височина, отколкото Бtлиш

ката планина, презъ която не е могла да тече Мжти-виръ. Като се вземе предъ-видъ, че 

Цвиичъ е наблюдавалъ гвзи явления отъ влака и rи е изуL1авалъ по карта, лесно се раз

бира отъ где иде заблуждението му. 
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Die Oberflachenformen des Mittiwirgebletes 
(Morphologische Untersuchungen) 
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Der Mativir ist der grбsste rechte Nebenfluss der Topolnitza. Er entspringt auf dem 
Wakarelgeblrge, fliesst durch das Весkеп von lchtiman und zwangt sich dапп zwischen dem 
Belitzageblrge und dem Eledzik hindurch, um in die Topolnitza zu mi.inden. Er ist ein innerer 
Fluss des Sredna Gora vоп Ichtiman (Mittelgeblrge von lchtiman). Sein Geblet besteht aus 
zwei Landschaften, die sich in ihren Oberflachenformen, ihl'em Bau und ihrer Entstehung von 
einander unterscheiden, und zwar ist das eine beckenartig (das Becken vоп Ichtiman) und 
das andere durchbп1chartig (Dt1rchbruch zwischen dem Belitzageblrge und dem Eledzik.) 

Der Mativir ist dt1rcl1 seinen Lauf interessant, da dieser den Hбhenverhaltnissen 

und dem Gefalle des heutigen Reliefs des Sredna Gora von Ichtiman gar nicht entspricht. 
Dieser Umstand und die geringe Kenntnis der Beziehungen zwischen dem Sredna Gora und 
dem Balkan in der Ti.irkenzeit waren des бfteren der Grund, warum viele Reisende und For
scher wahrend der Ti.irkenzeit den Matiwir mit dem Wit in Donaubulgarien verwechselten. 
Hochstetter hat zuerst diesen Irrtum aufgek\art (Mitt. d. Geogr. Ges. Wien, 1870. Bd. XIII). 

Das Becken von lchtiman ist verhaltnismassig flach und blldet eine dreieckige Form. 
Seine Oberflache, die in der Mitte eine Нбhе von 640 m. i.i. d. М. aufweist, hat eine Aus
dehaung von 106 qkm. Sie besteht hauptsachlich aus DiluvialaЫagerungen, wahrend sich an 
den Fli.issen entlang AlluvialaЫagerungen erstrecken. Unter den Diluvia1aЫagerungen sind 
Tonschichten festgestellt worden, die wahrscheinlich aus der pliozanischen Zeit stammen. Der 
Flachheit des Beckens entspiicht es, dass keine Fluss- oder Seeterrassen vorhanden sind. 
An den Randern steigt es allmahlich an und blldet mit den angeschwemmten Massen eine 
Beckentreppe. 

Die Geblrgszi.ige, die das Becken von Icl1timan einschliessen, das Wakarelgeblrge, 
der Kara-bair, das Belitzageblrge und der Eledzik i.ibersteigen nicht 1000 bls 1200 m. Sie 
bestel1en fast ausschliesslich aus Gneis und kristallinischen Schiefern mit nordwestsi.idбstlicher 
Schichtenstreichung und einem Einfallswinkel von 60 bls 70°. Im allgemeinen hat die Sredna 
Gora von lchtiman eine Schuppenstruktur, die dem Druck der voa dem Rilo-Rhodopenmassiv 
und dem Balkan her wi1 kenden Tangentialkrafte zu verdanken ist. Der Abhang des Kara-bair 
ist mit seiner konvexen Form de1 hбchste und steilste - das Ergebnis einer verhaltnismassig 
starken Erhebung. An den Abhangen aller um1iegenden Geblrgszi.ige unterscheidet man zwei 
Denudationsflachen (Piedmonttreppe im Sinne von Walter Penck): eine obere i.iber 900 m. 
und eine untere, unterhalb der ersteren. Sie sind entstanden durch die epirogenetische 
Bewegung, die das Geblrge seit dem Pliozan erfasst hat. Die obere, mit den pliozanischen, 
zusammengedrangten Tonschichten im Becken als Korrelat, ist pontischen Alters; die untere 
deren Korrelat die Diluvia1Ьildungen sind, stammt aus dem Ausgang der levantinischen Zeit, 
vornehmlich aus dem Diluvium. Auf diesen Piedmonttreppen des Wakarelgeblrges reihen 
sich die zahlreichen Hausergruppen der Weilersiedlung Wakarel. Das Becken von Ichtiman 
ist wahrschein1ich ein Graben. A1s eine grosse Negativform im Sredna Gora von lchtiman 
erleichtert es wesentlich den Verkehr von West- nach Ostbu1garien. 

Der Matiwir verlasst das Becken von Ichtiman nicht in si.idбstlicher Richtung, wobei 
er den niedrigen Satte1 Schukjur-Tepe durchschneiden und durch Sulu-Derwent in die Maritza 
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miinden milsste, sondern er andert plбtzlich seine Richtung nach Nordosten und windet sich 
zwischen weit grossren Hohen hindurch, um in die Topolnitza zu miinden. Das hat Cvijic 
zu der Annahme veranlasst, dass der Matwir durch eine regressive Erosion Sulu-Dere 
enthauptet habe, was sich aber spater als nicht richtig herausgestellt hat. Der Durchbruch 
des Matiwir ist antezendent, maandrisch und ohne viele Terrassen. An seinen Abhangen 
1assen sich auch zwei Denudationsflachen unterscheiden wie an den Abhangen des Beckens 
von Ichtiman. 

Der Sredna-Gora von Ichtiman nimmt nach seiner Lage, Geotektonik und Morpho
logie eine Mittelstellung zwischen dem Rilo-Rhodopenmassiv und dem Balkan ein und tragt 
mit Recht seinen Namen. 

Iw. Batakliew 



Климатътъ на Горнотракийската низина и памучната култура 
отъ А. Ст. Бешковъ. 

Воденитt отъ десетки години насамъ метеорологически наблюдения даватъ осно

вание да се разглежда басейна на горното течение на р. Марица, като една обособена 

климатична область. Не е трудно за наблюдателя да схване голtмитt разлики, които 

сжществуватъ въ вегетационната покривка на Горнотракийската равнина и тая на съсед

нитt области, - разлики, обусловени преди всичко отъ климатични фактори. 

О рог р а ф ски т t фактор и обуславятъ въ значителна степень климата на 

нашата область. 

Първата особеность на нашитt орографски елементи, които еж въ тtсна връзка 

съ Горнотракийската низина, е тtхната западно-източна (респ. С. 3. - Ю. И.) посока. 
Подобна на посоката на Стара-планина е тази на Срtдна-гора и Родопитt, а следова

телно и на низината на горна Марица. Хлътване на тази низина е станало по две главни 

дислокационни линии, изобщо съвпадащи съ политt на дветt планини - успоредни 

помежду си и съ посока западъ - изтокъ. Вънъ отъ тtзи главни линии има и други 

второстепенни, които иматъ все еж.щата посока. Презъ горния терциеръ по низинитt 

се отлагатъ дебели слоеве езерни и крайбрtжни отложения и даватъ предпоставкитt 

на сегашната равнина. Тази равнинность и малката надморска височина (рtдко надъ 

200 метра) правятъ щото дейностыа на Марица, па и на повечето отъ притоцитt и въ 

равнината, да е по-скоро акумулативна, отколкото ерозивна. 

Uiирочината на Горномаришката низина е срtдно около 45 км., а дължината и, 

смътната отъ Сарамбей до западнитt склонове на Сакаръ планина, Монастирскитt и 

Свети Илииски хълмове - около 160 км. Но тъй като намъ предстои да направимъ 

климатиченъ, а не морфологиченъ прег ледъ, не е погрtшно да се включатъ при 

разглеждането и тия части, които, разположени по на изтокъ, не се отличаватъ по 

надморската си височина и, главно, по климата си отъ нашата область. Това е толкова 

по-основателно, като се вземе предвидъ и обстоятелството, че статията ни има за цель 

и изяснението на нtкои стопански проблеми. Като така, следва да включимъ въ обсега 

на разглеждането и полетата : Айтоско, Карнобатско, Ямболско и Елховско. 
Температура. Фактътъ, че Горнотракийската низина е заградена откъмъ сев·еръ 

съ такъвъ мощенъ вtтробранъ _:_ Балкана - ни подсказва, че тя ще е значително 

по-топла отъ своята посестрима - Дунавската столова земя, която е нашироко открита 

къмъ северъ. Безъ .па се спираме на обстоятелството, че Горнотракийската низина е по на 

югъ, ще споменемъ и това, че тя почти навсtкжде е по- низка отъ 200 метра. Така напри
мtръ Татаръ-Пазарджикъ има надморска в сочина 205 м., Пловдивъ - 160, Садово _,_ 150, 
Борисовградъ - 135, Хасково, както и Чирпанъ, разположени по-скоро въ слабо хъл

мисти области, иматъ по 165 м., респ. 170 м., Елхово - 130, Харманли - 85, а Свилен
градъ - едва 65 метра надморска височина. Значи, Горнотракийската равнина е типична 
низина и това допринася много за сравнително високата и температура. Че е така, се 

вижда_ отъ всъка една изотермална карта на България, независимо отъ това, дали изотер

митt еж редуцирани, или не. Срtдната годишна температура на Горнотракийската низина 
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е 13,50 Ц., а редуцирането и къмъ морското равнище, предвидъ малката н_адморска висо

чина, ще даде разлика отъ около + 0,5° Ц. ; изобщо, имаме единъ плюсъ отъ около 1 -

1,5° Ц. въ сравнение съ Северна България. 
По -конкретна представа за значителната разлика въ температурата по месеци 

дава следната диаграма за годишния ходъ на температурата въ Садово и Плtвенъ при 

еднаква надморска височина отъ около 130 м. 
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Разликата става по-очебийна, ако се вземе предвидъ, че Плtвенъ има надморска 

височина 125 м., а Садово - 150 м. - нtщо, което при редукция би дало единъ плюсъ 

отъ още О , 1 ° - 0,2° за Садово. 

Безспорно е, че по-високата си температура Тракия, пъкъ и цtла Южна България 

дължатъ главно на Балкана. Това става ясно, щомъ се сравнятъ срtднитt годишни 

температури на rрадоветt, разположени на юrъ отъ Балкана съ тtзи, разположени на 

северъ отъ него . При една нищожна дистанция отъ 30 - 40 км. разликата е често пжти 

около 1,5° Ц за селища, разположени на еднаква височина, както е случая съ Габрово 

и Казанлъкъ. Тукъ, на 1/4° географска ширина има презъ л·tтото и зимата разлика 

отъ около 2°Ц. 1 ) . 

Следната таблица дава преr ледность за годишния ходъ на температурата на 

Горнотракийската низина, като въ еж.щото време ни показва и rодишнитt темпера

турни амплитуди. 

1 \ п \ III I IV I V I VI Fl4~1 XI I XII J Ампл. 
Т.-Пазарджикъ 0·5 2·5 6·0 11 1 16·9 20·5 23'1 22'4 18·0 12·8 6·0 2·6 22·6 

Пловдивъ 0·9 3·0 7'4 12·2 17·3 21·0 23'4 22·8 18.7 13·2 6-7 2·8 22·5 

Стара-Загора 0·6 3·7 6'7 11 ·8 17'2 20·8 23·7 23·5 19·4 14·6 7·2 2'4 23·1 

Хасково - 0·5 2·9 6·4 11 ·7 17·1 20·6 23·4 23·0 18·6 13·2 6·3 2·6 23·9 

Садово -0·5 3·0 6·6 1 11·8 17·1 20·5 23·1 22.4 18·2 12·9 6-1 2'4 23·6 
1 

Навсtкжде годишната амплитуда е надъ 2O°ц., а това означава, че климатътъ 

на нашата область, както почти въ цtла България (съ изключение на планинитt и донt

кжде Черноморското крайбрtжие ), е континенталенъ. Но пъкъ, като се изключатъ пър-

1) К. Кировъ, Климатична скица на България, стр. 1 О. 
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витt две области, никжде континенталностьта не е така слаба, и което е още по-важно, 

само въ черноморската область, по срtдна Струма и Горнотракийската низина (съ Казан

лъшкото поле) ср ·l;дната януарска температура е надъ нулата. Това положение, обаче, 

не трtбва да ни води къмъ прибързани заключения. Както се вижда отъ следнитt цифри, 

Тракийската низина има въ зимното полугодие много го11tмо преимущество предъ Дунав

ската столова земн. 

Плtвенъ. 

Пловдивъ 

Разлика 

11 III IV V VI I VII I VIII I IX I Х I XI I XII 

-12 0·5 6·1 1 )1·7 17·0 206 22·8 22·0 174 11·6 4·9 

0·4 3·0 7·4 12-2 17·3 21·0 23"4 22·8 18·3 13·2 6-7 

1·6 2·5 1·3 1 1·5 0·3 0·4 0·6 0·8 )·3 )·6 1·8 

0·7 

2·8 

2·1 

Докато презъ лtтото температурната разлика между тtзи две области рtдко 

стига 1 °u., презъ зимата тя е около 2,5°U. Важното, обаче, е, че месецигв априлъ и 

септември - октомври показватъ въ Пловдивъ (респ. Тракия) единъ плюсъ отъ 1,5° 
респ. 1,3° и 1,6°U. А това е отъ много голtмо значение за нtкои срtдиземноморски 

растения, преди всичко за памука; неговата сtитба се извършва обикновенно въ вто

рата половина на априлъ, а беритбата му - въ края на септември и презъ първитt две 

декади (десетдневия) на октомври. 

Другъ много важенъ факторъ еж ранитt и късни мразове и слани, които пра

внтъ отглеждането на срtдиземноморскитt растенин невъзможно, или поне рисковано . 

Тукъ, за щастие обстонтелствата еж твърде благопринтни. Това се вижда отъ след

ната таблица.1) 

Срiщна дата на 

последния 1 първия 

мразъ мразъ 

Последенъ мразъ г Пърs, мраsъ 

най- късниятъ най-раниятъ 

терминъ терминъ 

Сливенъ 30. III. 19. XI . 7. V. 1915 28. х. 1912 

Ст. - Загора 26. 111. 17. XI. 24. IV. 1902 22. х. 1912 

Хасково 10. IV. 28. XI. 6. V. 1915 25. IX. 1902 

Садово .. 4. IV. 2. XI. 
Пловдивъ . 24. III. 

1 

7. XI. 

Т.-Пазарджикъ 8. IV. 4. XI. 

27. IV. 1896 24. IX. 1902 

25. IV. 1912 19. х. 1911 

5. V. 1914 8. х. 1920 

Ср·"днитt дати на последния и първия мразъ за Горнотракийската низина, както 

се вижда отъ таблицата, еж преди времето за посtване, както и преди времето на съби

ране памука. Ако има нtкои смущения на температурата, тt еж рtдкость (1914 и 1915, 
респ. l 902 год.) 

Единъ твърде важенъ моментъ въ случая е: дали сборътъ на срtднитt дено

нощни температури презъ вегетационния периодъ е достатъченъ за да узрtе дадената 

растителна култура. Отговорътъ тукъ е напълно положителенъ. Така напримtръ, сборътъ 

на срtднитt денонощни температури за Пловдивъ, за времето отъ 15 Априлъ до 25 
Октомврий (дата на последната беритба на памука) е 3670 ° U., която сум~ е твърде 

близка до 3800 ° U. - необходими, споредъ досегашнитt изучвания, за пълното узрt

ване на мtстния памукъ. 

1) Извлtченис 01ъ календаря на Дирекцията на Метеоро1югията, 1931 год., стр. 116. 
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И така, температурнитt отношения еж почти напълно удовлетворителни за отгле

ждане на памука у насъ. 

В -1, т ров е. Отворена къмъ изтокъ и североизтокъ, зиме Горнотракийската низина, 

особено източната й часть, се спохожда често отъ североизточнигБ вtтрове, които nри

чиняватъ бързо понижение на температурата и натрупватъ голъми снtжни маси. Тогава 

нtма разлика между Северна и Южна България; а това обстоятелство говори само по 

себе си: многогодишнитt срtдиземноморски растения, които евентуално биха зрtели въ 

нашата низина, ще измръзнатъ въ най-скоро време. Пишущиятъ тtзи редове въ 1925 година 
има случая да констатира загиването на много лимонови и портокалови дръвчета въ 

областьта Трапезунтъ-Батумъ. Тази область има срtдна януарска температура + 5 ° Ц., 
а въ въпросната зима, тя бt спаднала до - 8 ° Ц. при господствуващи северни вtтрове. 
Ясно е прочее, че за нашата область по тая причина едвали ще може да се говори 

за отглеждане на срtдиземноморски мно гогодишни растения. Може би, едно изключение 

и то чисто спорадично, да направи маслината. Вtтроветt тукъ еж отъ значение доколкото 

иматъ влияние за повишение или понижение температурата и то главно по отношение 

понижението. Топлитt вtтрове само помагатъ, особено ако еж презъ септемврий и 

октомврий. Отъ по-rолtмо значение тукъ еж валежитt, особено тtхното раз пред t
л е н и е в ъ в р ъ з к а с ъ в е r е т а ц и о н н и я п е р и о д ъ. 

В а л е ж и. Както е известно, западната половина на Балканския полуостровъ има 

по-rолtми валежи отъ източната и южна негови части. България, която заема северо

източната часть на полуострова, еж.що така има сравнително неrолtми валежи. Височината 

имъ възлиза на около 650 мм. годишно. Споредъ изчисленията на Г. Стайновъ, на про

странство около 45,000 кв. клм. падатъ валежи срtдно отъ 500 - 600 мм. годишно; 
върху 30,000 кв. км. - 600 - 700 мм.; на 14,000 кв. км. - 700 - 800 мм. и на около 

6,000 кв. км. - или подъ 500, или надъ 800 мм. годишенъ валежъ. Първата, най-обширна 

область обхваща между другото и Горнотракийската низина. Тукъ валежното количество 

е 500 - 530 мм. годишно т. е. значително се различава отъ срtдния годишенъ валежъ 

на страната. Причината тръбна да се търси преди всичко въ обстоятелството, че срав

нително твърде низка, Тракийската низина е заобиколена съ планини, по които става 

конденсирането на воднитt пари. Проникващитt отъ северъ, юrъ и западъ вtтрове често 

еж твърде сухи, защото еж оставили влажностьта си въ видъ на валежи по съседнитt 

планини, а и източнитt и североизточни вtтрове, освенъ· че еж сухи, но и като такива, 

които идатъ отъ по-студени мtста, се отдалечаватъ отъ точката на конденсирането. Че 

валежитt се усилватъ бърже въ областьта на гiерифернитt планини и възвишения около 
Тракийската низина, се вижда отъ приложената карта на следната страница. 

Както въ цtла България, така и въ по-rолtмата часть отъ Тракия, преобладаватъ 
лtтнитt валежи, или по-право: максимално валежно количество, макаръ и въ малъкъ 

брой валежни дни, има презъ лtтото. Това се дължи на факта, че презъ лtтото има 

барометриченъ минимумъ въ срtдна Азия, къмъ която се устремяватъ валежнитt атлан

тически вtтрове; и тъй като Балканскиятъ полуостровъ лежи на пжтя имъ, настжпването 

на голtми валежи е обяснимо. Но не такива еж условията въ югоизточния край на Горна

Тракия. Тукъ подобно на Източна Тракия (Тракия подъ турска власть), влиянието на 

етезиитt се чувствува. Следнитt данни даватъ да се разбере, че въ югоизточния край на 

Горнотракийската низина валежното количество презъ зимата е значително по-голtмо 

отъ лtтното, докато въ останалитt части имаме обратна картина.1 ) 

1) К. Кировъ, Климатична скица на България, стр. 23. 
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1 
С т анции 1 11 III IV V VI 

т . Сеllменъ ... . .. 38 35 39 40 49 72 

ловдивъ ....... 36 31 39 40 59 62 

lк.бимецъ .... . • . 48 46 45 39 55 58 

1ртакьой ....... 54 56 55 36 62 56 

VII VIII 

40 38 

52 41 

31 27 

37 25 

i0{1Иf./IO,f E,{l./ff;.)К/,,( 

IX 

26 

38 

26 

20 

f!CJl1b .5(J С'Н 
J"I) -бос~. 

{j(J - 70 ~t'lf 

70 - f)(} (!!f 

надь fl(} о, 

х XI I XII 

40 53 38 

39 50 34 

43 59 54 

57 64 68 

rод. 

л. на 

кв . м . 

505 

521 

531 

590 

Липсата на голtми лtтни валежи е едно много важно и благоприятно обстоя

телство за зоната Любемецъ-Свиленградъ-Ортакьой. Тукъ е мtстото, на което може 

ца се очаква бждещето развитие на слабото ни още отглеждане на памукъ; както е 

известно, памукътъ изисква по -голtми валежи въ периода на растенето, докато презъ 

вре~1е на зрtенето - късното лtто и есеныа - валежитt трtбва да еж малки. Именно 

на тия изисквания отговаря въпросната зона. 

Когато се класифицира климатътъ на една область, визира се не само годишната 

температурна амплитуда, но и количеството и разпредtлението на валежитt презъ годи

ната. Както е известно, въ Европа, съ океански климатъ, максимумътъ на валежитt е 

презъ есеныа, а въ континенталната часть - презъ лtтото. Тъй като България и частно 

нашата область иматъ максимално валежно количество презъ лtтото, то тt и по този 

си признакъ трtбва да се причислятъ къмъ странитt съ континенталенъ климатъ. Кол

кото за малката часть, въ която преобладаватъ зимнитt валежи (Любемецъ-Свиленградъ

Ортакьой, а сжщо и Петричъ) - може да се подчъртае безспорното влияние на етезиитt, 

следователнJ на срtдиземноморската климатична область. 

Малкото валежно количество е една отъ причинитt щото рандеманътъ на нашия 

памукъ (25- 30 кгр . на декаръ) да не е голtмъ. Опититt, обаче, показватъ, че при 

изкуствено напояване, каквото въ низината на Марица може да се проведе на много 

мtста, реколтата става двойно по-голtма, 

Юби~ . сбори . проф . А . Иширковъ 15 
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* * * 
При повсем·tстния днешенъ стремежъ къмъ автархия, при една провеждана съ 

нсич1<и сили и срtдства политиката за уравновесяване търговскитt баланси - би било 
голtма грtшка да се остави отглеждан ето на памук а у насъ на досегашното му 

стжпало. Въ производството 

Години 

1908/12 ср. 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

на суровъ nамукъ има отбелязанъ значителенъ ycntxъ: 

Засtти ха. 

775 
2146 
2941 
3014 
5152 
5310 
5575 
5487 
5297 
7974 

Произв. квинтали 

1810 
2704 
4483 
5007 
7496 
6968 
9063 
8132 

10639 
18224 

Особено заслужава нашето внимание показаниятъ въ 1932 г. успtхъ. После ще 

видимъ на какво се дължи той. Въ случая, най-напредъ ни интересува да видимъ 

по колко килограма памукъ се пада срtдно годишно производство у насъ на глава 

отъ населението. Ако вземемъ за база най-добрата година - 1932, то пада се на човtкъ 
по около 300 гр. суровъ памукъ, или 270 гр. прежда. Въ всtки случай, срещу мtстно 

производство отъ 1,800,000 кгр. ние имаме вносъ на памукъ (суровъ, 1931 год.) 

3,059,895 кгр. и 6,473,725 кгр. памучни прежди. Отъ тукъ следва, че годишната употр-t,ба 

на суровъ памукъ и прежди у насъ е надъ 10,000,000 кгр. т. е. по 1.800 кгр. на чов·t.къ 
или: само 1/б отъ нуждитt се покрива съ мtстенъ памукъ и то при база 1932 година, 

отличаваща се съ необикновено разрастване на визираното производство. Вънъ отъ това 

имаме голtма употрtба на вносни памучни платове, конци и др. За получаване на 

споменатото по-горе количество отъ 1 О мил. кгр. памукъ ще трtбва и съответното уве

личение на посtвната площь - тя ще трtбва да достигне около 35,000 хектара, като 

се смtта срtденъ добивъ 27 - 30 кгр. влакно отъ декаръ. Впрочемъ, този приходъ 

би могълъ силно да се увеличи, ако се върши изкуствено напояване. 

България внася памучни стоки за около 1 милиардъ лева годишно. Това е най

тежкото перо въ пасива на нашия търговски балансъ. За щастие, обаче, то е сравни

телно и най-леко отстранимо. И ако това отстраняване се извърши, нашиятъ търговски 

балансъ навtрно ще се уравновеси, а твърде е възможно да показва за напредъ често 

пжти активно салдо. 

Това е държавно-стопанскиятъ моментъ. Вторъ моментъ е частно-стопанскиятъ; 

доходна ли е памучната култура при нашитt условия и ще пристжпи ли нашиятъ земе

дtлецъ къмъ масово отг лежадне на това текстилно растение? Отговорътъ, стига да се 

спазятъ известни условия, е положителенъ. Най-важното отъ тия условия е да се гаран

тира продажбата на получения памукъ Останалитt условия еж технически, психологически, 

случайни, но въ всtки случай не тt еж мtродавнитt. Направенитt калкулации доказватъ, 

че памукътъ изобщо не е по-доходенъ отъ тютюна, но затова пъкъ може да разчита на 

по-сигуренъ пазаръ въ рамкитt на страната.1) 

1
) Ро:11ъния, Полша, Италия, Франция и др. страни въ послелнитt години еж прибtгнали до 

засtване на голtми пространства съ тютюни, които макаръ и долнокачествени, се яв~наrъ все повече 

и повече пречка за харченего flil нашитъ тютJQни, Италия даже вече изнас11 повече тютюни, откол

кото внася, 
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Докато при продажбата на нашитt тютюни главниятъ въпросъ е да се спечели и 

задържи даденъ пазаръ, при памукътъ главната задача е да се пласира той въ м·l,стния 

пазаръ; а както видtхме, капацитетътъ на последния е още много голtмъ, Недостатъкътъ 

на нашия памукъ е този, че отъ него не могатъ да се получатъ прежди отъ No 24 и 

нагоре (фини прежди); но последнитt възлизатъ на не повече отъ 150/о отъ внасяното 

количество прежди, 

Една решителна стжпка бt постигнатото споразумение между предачнитt фабрики 

и Министерството на земедtлието, представляваще памукопроизводителитt. По силата на 

това споразумение (1931 г.) фабрикитt закупватъ производството (два милиона кгр.) по 

цени на борсата Ню-Йоркъ за сортъ "Мидлингъ" плюсъ вносно мито, отъ товарна гара, 
но тази цена да не е по-долу отъ 25 лв. за единъ кгр. 1) Така rарантиранъ, памукопроиз

водительтъ засt по-голtма площь и получи количество, което вече действително набли

жава два милиона кгр. Въ тая насока и по този пжть може да се очакватъ за напредъ 

нови успtхи. Така ще се премехне у нашия земедtлецъ страхътъ предъ неизвесностьта 

за пласиране на добитото влакно. 

Тукъ е мtстото да се спомене за стопанската политика по отношение отглежда

нето на памукъ въ нtкои страни. Така напримtръ, въ втората половина на миналото сто

лtтие Египетъ отъ експортьоръ на зърнени храни с~ обърна на вноситель на такива; 

но затова пъкъ, започна да произвежда и изнася грамадни количества памукъ, имащи 

несравненно по-голtма стоttность отъ тази на житнитt храни. Подобна е картината и въ 

западенъ Туркестанъ: отъ нtколко години насамъ се прави всичко, за да се замtстятъ 

житнитt растения съ други култури, преди всичко съ памукъ; по сжщитt съображения 

биде прокарана новата дълга 1500 клм., сибирско-туркестанска желtзопжтна линии, която, 
снабдявайки Туркестанъ съ ефтино сибирско жито, ще му даде възможность да отд·tли 

много по-голtма площь за памукъ, така потр·!обенъ за руската индустрии. 

Такава задача е изправена и предъ нашето стопанство. Чрезъ разумно ржковод

ство и съдействие ще се достигне до положението, при което нашата памучна инду

стрия ще бжде въ голtма степень независима отъ чужбина, ще се подобри поминъкътъ 

на тракиеца, ще се даде стопанска база за развитието на памучната предачна индустрия 

и близкитt до нея тъкачна индустрия, бояджийство, апретиране, добиване паму<шо масло 

и пр. Най-после, отглеждането на една нова растителна култура създава често пжти 

предпоставкитt· за отглеждането на други нови растения, за вирtенето на които има 

условия въ Горнотракийската низина. 

1) Пазарни цени за суровия nамукъ: 

1928 - лв. 62-47; 1929 - лв. 59·58; 1930 - лв. 45·15; 1931 - лв. 32·38; 1933 - лв. 28. 



За произхода на нtкои напрtчни долини въ обсеrа 
на Балканидитt 
отъ Стефанъ Бончевъ 

(Вижъ карта листове: V. 5, V. 6, V. 7, V. 8, VI. 6 и VI. 7 огъ руската карта 1:126000 за България) 

Нtкои ч::~сти отъ Балканидитt1 ), а главно предпланинитt на Стара-планина 

и дtлове отъ Срtдногорието, еж особно богати съ тtсни, начесто каньонски долини, 

дълги или съвсемъ кжси, които напрtчно с·tкаrъ по единъ или по нtколко надлъжни 

рида. Ридоветt еж съставни части отъ гънки, било нормални, наведени, полегнали, или 

пъкъ даже съ скжсани и изчезнали срtдни бедра. Посоката на ридоветt е, както се 

знае, тая на гънкитt, т. е. почти И-3. или Ю. И-С. 3. 
Едни отъ тия долини еж, безъ съмнение, епигенетични и то главно ония, презъ 

които се изливатъ водитt отъ неогеннитt котловини (напр. долината на Нишава подъ 

Пиротъ и подъ Бtла паланка, какrо и надъ Нишъ"), тая на Тимокъ между Зайчаръ и 

Брtгово, Струмската подъ Батановци, надъ Горна Джумая, въ Кресна и пр.). 

Други долини еж тектонски - използували еж хлътнатини (падини, грабени), 

каквато е напр. Искърската между Курило и Черепишъ3). 

Трети пъкъ се смtтатъ за антецедентни, както напр. ония, които отводняватъ 

Орханийската котловина съ придатъцитt й4), Янтра при и въ Търново5) и др. 

Особно интересни еж долинитt отъ третата категория. Смtта се, както се знае, 

че т-t еж издълбани презъ ридоветt, които се изпрtчватъ напрtки на теченията на 

рtкитt имъ, като живата ерозивна сила на водата на тия последнитt е рtзала посте

пенно отпредъ надигащия се теренъ, безразлично дали това надигане е било отъ ороге

нетично или епирогенетично естество. Рtкитt еж, мисли се, въ всtки случай по-стари 

(пресжществуващи), отколкото е епохата на издигането на прорtзанитt ридове . Смtташе 

се, съ други думи, че течещата вода ги е издълбавала съразмtрно съ темпа на издигането 

на отпредъ изпрtчващето се препятствие. 

Въ науката не се намираше друго по -приемливо обяснение за тия напрtчни 

долини, макаръ и да се чувствуваше, че то не е задоволително. Характерно въ случая 

1) Подъ името Балканиди разбираме северния дълъ - севернитъ окрайни планини (Rand
kette, Kober, 1923) - отъ алпо-хималайската ороrенна система въ обсъга на Балканския полуос1ровъ. 

Тъ се състоятъ 1) отъ главната балканска верига съ нейнитъ предпланини и задпланини, 2) отъ 

северо-българската плоча и 3) отъ Сръдногорието. Това последното е съставено отъ Тракийското 

приморие между южния склонъ на Еминската планина, залива Ениада и Ямболъ, отъ самата 

Сръдна-гора (Източна, Централна и Западна), отъ Горна Мизия (въ трижrълника Плана планина, 

Софийското поле, Нишава, Нишъ, Трънска Клисура, Малашево, Плана) и отъ Бугарморавето (стра

ната между Нишава, Българска Морава, rолъма Морава, Дунавъ и Тимокъ). 
2) Петар Т. Jанковиt;. Историjа развитка Нишавске долине. Ср. Кр. Ак. Беогр. 1909. 
3) За устройството и начина на образуването на Искърския проломъ въ Стара-планина ще 

се говори на пруго мъсто. 
4) F:к. Ст. Бончевъ. Геология на Орханийския Предбалканъ запално отъ ръкитъ Бебрежъ и 

Малки Искъръ. Спис. Геол. д-во, Г. IV, кн. 2, стр. 6 и 8. 
5) Ж. Рааевъ. Търновскиятъ проломъ и долината на р. Янтра. (Сбори. въ честь на В. Н. Зла

тарски, 1925, с. 343-352). 
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е възклицанието на геолога Pirssen L. въ прочутия му А text-book of Geology, 1920 
р. 77: "otherwisse we could scarcely unterstand how such drainage ways could оссш ". 

Нека сега се вг11едаме въ нtкои отъ нашитt напр·вчни до11ини. 

1. Рtка Янтра въ до11ната часть на Габрово вмtсто да се упжти къмъ северо

западъ за много широката и съ слабъ наклонъ долина на р. Лопушница (дtсенъ пригокъ 

на Росица надъ Сев11иево ), отдt11ена отъ янтренската тераса "Падало" само съ едно 

слабо, едва11и 20 м. издигаще се тtсно заравнено възвишение, съставено отъ сравнително 11есно 
измив11ива скала (неокомски мерге11и), се опжтва прав? къмъ северъ, като сtче напрtки 

грамадното високо по11скогорие "Стражата" - високо издигната синк11ина11а отъ баремски 

и аптиенски твърди пtсъчници и варовици. Това плоскогорие, съ форма на продъл

говатъ отъ 3. къмъ И. трижrълникъ, командува околовръстъ на око11ната хъ11миста и 

равнинна страна, отъ която се отдtля чрезъ отвесни скални откоси отъ 300 до 500 м. 

високи. Проломътъ на рtката презъ Стражата е извилистъ, тtсенъ, дълбоко вр·взанъ въ 

скалит-в и почти непроходимъ каньонъ - признаци за неговата съвсемъ млада възрасть. 

При вида на това на пръвъ поr11едъ много неестествено, бихъ казалъ нерацио

на11но състояние на нtщата, трtбва да се попитаме: кое е накарало Янтра да презре 

очевидно най-лесното, а да извърши най-мжчното, да не изрtже низкия, едва 20 метровъ 
прагъ, а да си издълбае корито много стотинъ метра дълбоко въ съвсемъ якитt скали? 

Трtбва да се съжа11ява въ случая, че Страженскиятъ проломъ на Янтра и досега 

не е изученъ подробно въ геоморфо11ожко отношение - работитt на Gellert 1) и Imgard 
Pohl 2) еж недостатъчни въ това отношение - за да можемъ да си съставимъ що годе 

ясно поннтие за евентуални млади вертика11ни движения на тамошнин теренъ. Това обаче 

не може да ни спре да се помжчимъ по друrъ начинъ да хвърлимъ поrледъ . върху 
генезата на тая загадъчна долина. 

2. Кое е накара110 сжщата рtка да просtче, и то съ ве11ичествени извивки, 

ска11истия гребенъ отъ баремски и аптиенски варовици при с. Балванъ махла, като на

влtзе въ синклиналата на Пушево и Леденикъ (Търновската синклина11а), за да сtче 

обратно отново тон гребенъ подъ Шемшево и да навлtзе въ "Дълга лжка " (въ Бtло

rрадчишката антиклинала), а да не използува лесно измивливия неокомъ, та отъ подъ 

Гости11ица да се опжти право за тая низина надъ Чолакова махла? 

3. Не би ли било много по-естествено и несравнено по-леко за изпълнение 

упжтването на Янтра отъ Дълга лжка право на изтокъ къмъ Драгижево покрай 

отвесната стена отъ южното бедро на търновската синклинала, вмtсто да дълбае корито 

напрtки презъ здравитt скали на "У стето ", Търново и пролома между града и Само водени? 
4. Какъ да си обяснимъ присжтствието на мноrобройнитt напрtчни, съвсемъ 

кжси и безводни, стръмни и скалисти, високо стоеди долини, които сtкатъ тъй неочак

вано стръмния скаленъ ридъ между Балванъ махала и "Устето"? Въ това отношение 

осемтt пролома южно отъ Пушево и Шемшево еж особно загадъчни. Ако за образуването 

на току що споменатитt проломи на Янтра източно и западно отъ тукъ би могло да се вика 

на помощь ерозивното действие на водата на р ·вката и предположението за нtкаква епи

генетичность или антецедентность, то за тия многобройни проломи подобно обнснение е 

съвсемъ неприемливо. Въ тtхъ не тече или почти не тече вода, задъ тtхъ нtма що годе 

значителни водосъбирателни басейни, отъ които вода да се опжти къмъ северъ и да еродира 

напрtки скалнин ридъ. Очевидно е, че тtхното образуване не се дължи на ерозия. 

5. Рtка Росица при Севлиево вмtсто да се упжти къмъ С. И. и използува сра

внително низкин вододtлъ ( 41 О м.) надъ с. Идилево, та презъ долината на р. Иеменска 

11 J. F. Gellert. Zur Mophologie des Balkangeblctes. Geol. Rundschau. Bd. XVIII. 1927. 
2) Imgard Pohl. Beitrage zur Landes- und Volkskunde des Jantragebletes in Bulgarien. 19.12· 
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да се насочи къмъ Ресенъ, се е упжтила къмъ северъ, като е разсtкла 100 метра по
високото скалисто плоскогорие между Кормянско и Сухиндолъ. 

6. Р. Трtвненска при Царева ливада вм·всто да си направи пжть въ лесно-измив

ливитt неокомски лиски по ония мtста и се упжти направо къмъ Дрtново, се е вмжк

нала въ дълбокъ каньонски проломъ покрай Дрtновския манастиръ презъ якит-1, баремски 

варовици и пtсъчници, скалнитt глави на които се издигатъ 100 метра надъ седловината, 

по която минава шосето Царева ливада - Дрtново. 

7. Сжщата рtка, вече подъ името Дрtновска, като стигне подъ с. Дебелецъ, се 

упжтва проломно напрtки презъ Дебелецкия ридъ, състоящъ се отъ особно твърди, почти 

изправени и мжчно измивливи, вtроятно горно-неокомски дебелослойни пtсъчници, вм·всто, 

събрана съ водитt на рtка Бtлица или Килифарска, да се насочи надлъжъ презъ 

лесно-измивливитt по-стари, тънкослойни, мерrелни, еж.що неокомски пластове и презъ 

Присово, Куванлъкъ и Церова курия или пъкъ, още по-лесно, презъ Мариино (Фида бей) 

да се съедини съ Капиновската рtка. 

8. Ако току що поменатиятъ проломъ би могълъ да се обясни съ антецедентность, то 
какъ да си обяснимъ образуването, презъ сжщия ридъ, на пролома намиращъ се 21 /2 км. източно, 

по който минава шосето отъ Дебелецъ за Търново, дълбокъ почти като предидущия, само 

че по-стръменъ? Нима незначителното поточе, което иде откъмъ Присово, съ своя едва само 

4 квадратни километра голtмъ събирателенъ басейнъ и съ почти ник;~квата си вода, би 

могло да издълбе единъ проломъ 200 метра дълбокъ и то напрtки презъ тъй твърди скали? 

9. Но това, което бие още повече на очи, то е напрtчната насtченость на сжщия 
неокомски ридъ отъ бtлоградчишката антклинала, който отъ Дебелецъ се насочва за 

къмъ Златарица. Тамъ, очевидно, безъ съдействието на каквото и да било що годе значи

телно поточе еж се образували нtколко кжси напрtчни проломи, които еж използувани 

за прокарване шосета или черни пжтища иежду Драгижево и Куванлъкъ, Драгижево и 

Церова курия, Мирданя и Церова курия, Мирданя и Кжпиново, Мирданя и Миндя (два 

проло·ма). 

10. Бtлоградчишката антиклинала - доколкото сега е познато, най-дългата 

антиклинала у насъ - изпълня и пространството на изтокъ отъ линията Царева ливада-Тър

ново чакъ до къмъ Тузлука. Осьта и по ония мtста е съставена отъ неокомски п·всъч

ници и иерrели, които въ видъ на грамаденъ, сложенъ и извилистъ ридъ съ височина 

700 до близко 900 метра, заобикалятъ Еленската хълмиста низина откъмъ западъ, 

северо-западъ и северъ. Понеже е безименъ, ще наречемъ тоя ридъ Еленски. 

Еленскиятъ ридъ е просtченъ напрtки съ три извилисти и дълбоки долини, 

презъ срtдната отъ които тече Еленската рtка и е прокарано шосето отъ Търново 

презъ Миндя за Елена. Мжчно би могълъ човtкъ да прие~1е, че тъй-маловодната 

рtка е била въ състояние, при каквито и да било обстоятелства, да издълбае съ соб

ствената си жива сила такава дълбока долина, прорtзана напр·вки презъ тъй яки (рези

стентни) скали. Сжщото важи и за западната или манастирската долина, презъ която 

минава старото, сега вече малко използувано шосе отъ Търново за Елена. Протичащето 

водно количество тамъ е о;_це по-незначително. Източната пъкъ долина - Бебровската 

- е на пръвъ поrледъ цtла загадка въ това отношение. Тая долина е тъй тtсна, че 
по нея не минава никакъвъ пжть, а е тъй дълбока, каквито еж и друrитt две. По никой 

начинъ не може да се приеме, че нищожното количество водищ1, което едва тече презъ 

Бебровския проломъ, дълъгъ почти 10 км. въ най-непристжпната си часть, дълбокъ 

400- 500 м., водица която се събира отъ едно пор·вчие не по-rолtмо отъ 60 квадратни 
километра, би било въ състояние да извърши такава гигантска работа. 

Западното продължение на Еленския ридъ съ посока къмъ Вжглевци и Царева 

ливада сжщо е прорtзано съ дълбоки напрtчни долини, за едната отъ които - Бtлишката -
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би могло да се мисли, поне на пръвъ поr ледъ, че е ерозивна, но за другата, презъ 

която тече рtкичката Яница, това би било мжчно допустимо. 

11. Почти сжщото би могло да се каже и за долинитt, които просичатъ Пре

славската планина. 

Главната напрtчна долина въ тая планина - долината на р. Голtма Камчин (между 

Карадемиръ и Преславъ) - би могла да се вземе за антецедентна, понеже голtмото 

количество вода на рtката, събирано отъ цtло Герлово, би моr ло, при дадени обстоятел

ства, да просtче антецедентно цtлата ширина на планин:па и да се у дълбае до сегашната си 

повръхнина. Истина е, че за това обяснение трtбва да се приеме, че нагъването и 

издигането (или само последното) на планината е станало неотдавна, въ всtкой случай 

по-късно отъ времето на образуването на Голtмо-камчийската низина на юrъ отъ 

планината. За такава младость, обаче, ние още нtмаме данни. Знае се,1) че най-младитt 

· пластове, отъ които се състои сложната антиклинала на тая планина, еж отъ хотривска 

възрасть и, че наrъоането и е станало следъ това време. Дали то не е станало напр. 

непосрtдно следъ еоцена или въ по-младо време, ние не знаемъ. Възможно е, .обаче, плани

ната да е била издигната много по-късно следъ нагъването, което да се е извършило въ 

дълбочинитt, подъ товара на горно-кредни и терциерни утайки. 

Още по-мжчно е да се приеме предположението за антецедентность на 300 до 

425 метра дълбоката и почти осемь км. дългата и тtсна долина на р. Байрамъ дере, като 

се вземе предвидъ, че събирателниятъ басейнъ на тая рtка е само около 150 км.2 голtмъ. 

Далеко по-мжчно, даже невъзможно, става такова приемане за образуването на 

Дервентския напрtченъ проломъ, дълъrъ по права линия три км. и дълбокъ около 300 м., 
издълбанъ главно въ валанжиенски (а може би и въ горно-юрски?) мерrелни варовици. 

Събирателниятъ басейнъ на потока, който протича презъ пролома, преди да влtзе въ него, 

едва има 40 км., ! И съ най-усилена фантазия ние мжчно бихме си представили такова 

грандиозно действие отъ страна на тъй малко поточе. 

Ако за тритt горепоменати проломи презъ Преславската планина тъй или инакъ 

бихме моr ли да заподозремъ и да обвинимъ течещата вода за образуването имъ, абсолютно 

невъзможно е да разберемъ, какъ се е издълбалъ проломътъ между Стратиджа и Черковна, 

понеже презъ него не протича и нtма отгде да е протичала нtвга каквато и да била 

рtка, или що годе значително поточе. Каква невидима сила би могла да прерtже планината 

напрtчно на дължина 5 км. и на дълбочина между 150 (на билото) и повече отъ 400 
метра (надъ Стратиджа)? Недопустимо е да се вика на помощь и действието на назадна 

ерозия, понеже и двегв противоположни поточета по обратнитt склонове, а особено 

това въ Черковна, еж съвсемъ незначителни, а последното даже едва сжществува. 

Сравнително изобилната вода, която протича презъ Стратиджа, се събира близко надъ 

селото отъ карстови извори въ подножието на планината, а не иде отгоре по повръх

ностыа на терена напрtки презъ цtлата планина. 

12. Примtри, като до тукъ изтъкнатитt, могатъ да се наброятъ още съ десетици. 
Едни отъ тtхъ еж достатъчно ясни още на първъ поrледъ, очебиещи еж; други пъкъ 

еж по-м_алко ясни, та за тtхното намиране и изтъкване човtкъ трtбва внимателно да се 

взира въ устройството и формата на терена, както и на хидрологията на близката и 

далечна околность. 

Къмъ първитt отъ тия примtри ще си позволимъ да споменемъ само за Граднишкия 

боазъ, по който върви пжтеката отъ с. Градница за Кравеникъ, Севлиевско и Ново село, 

Троянско. Тоя проломъ е дълъrъ повече отъ 6 километра, дълбокъ е отъ 600 до 800 м. 

1) Ackermann Ernst. Die Unterkreide im Ostteil dcs Preslav-sattalsystems. Balkanforschungen 
des Gcologischen lnstituts der Universitat Leipzig, IX, 1932, 

, 
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спроти страничнитt ридове и върхове и сtче напрtки много яки, начесто дебелослойни, 

пtсъчно-варовити, долно-кредни скали отъ източния дtлъ на тетевенската голtма анти

клинала. Събирателниятъ басейнъ на горната часть отъ поточето, което тече презъ тоя 

проломъ, но преди то да влtзе въ него, е нtкакви 4- 5 км. 2 (мtрено по картата). Далеко 

най-голtмата часть отъ водата, що тече долу изъ пролома, не иде отвънъ, т. е. отъ югъ, 

а се събира постепенно въ самия него, идеща отъ страни. Явно е, прочее, че образуването 

на пролома въ никой случай не може да се припише на ерозивно дей:ствие на вода, 

дошла отвънъ и постепенно прорtзала планината презъ време на нейното издигане. 

Не би могло да се припише това прорtзване и на нtкаква назадна ерозия 

(отъ северъ къмъ югъ) предъ видъ на тъй-незначителната рtкичка, каквато е Граднишката. 

Да се облtга човtкъ на такова предположение би трtбвало да има съвсемъ r,Iресилено 

понятие за водната назадна ерозия. 

Споменатитt до тукъ долини моrатъ, донейде произволно, да се раздtлятъ на 

три категории; такива, презъ които протичатъ сравнително голtми рtки (Росица, Янтра, 

Голtма Камчия); такива, презъ които протичатъ слаби протоци (Дервентската, Бебровската, 

Яница, Граднишкия боазъ) и такива, презъ които не протича, или почти не протича вода 

(долинитt презъ Дебелецкия ридъ и презъ рида между Балванъ махала и „Устето"). Ако 

за образуването на първитt би могло да се мисли за антецедентность, · за вторитt то би 
било пресилено, а за третитt е съвършено недопустимо. 

Всичкитt долини, обаче, иматъ толкова общи свойства, че обяснението на начина на 

образуването за едни отъ долинитt, естествено води къмъ сжщото обяснение и за дру

гитt. А тtзи свойства еж : 1) Всичкитt долини еж напрtчни и въ обсtга на всичкитt 

ридове еж успоредни или почти успоредни помежду си ; 2) Всичкитt еж тtсни, изви

листи, скалисти, т. е. проломни. Това дава да се разбере, че по произходъ тt еж съвсемъ 

млади. Рtдко въ тtхъ се наблюдаватъ тераси, а ако има, то - само низки. За забелязване 

е, че нито Gellert и Pohl за Янтра, нито Ackermann за Голtма Камчия - а и тримата еж 

географи - не говорятъ поне що годе обстойно за високи тераси. Такива не еж имъ 

обърнали вниманието. Въ безводнитt, малки и стръмни долини изобщо не еж наблюдавани 

каквито и да било тераси; 3) Пластоветt и отъ дветt имъ страни еж почти все на 

една и сжща височина и си съответствуватъ; 4) Всичкит ·в с,-к образувани презъ една и 

сжща геоложка епоха. Нищо не показ ва, че въ това отношение има що годе разлика. 

Нtмането възможность да си обяснимъ образуването на споменатитt долини, било 

чрезъ антецедентность или по какъвто и да било другъ начинъ посрtдствомъ ерозията 

на течещи води, ни кара да диримъ друго обяснение. Това обяснение става съвсемъ лесно 

и напълно възприемливо, ако приемемъ теорията за движението на континенталнитt маси 

и по-специално тая за разтtгането на литосферата. Не е тукъ мtсто да се спираме върху 

въпроса за сжщинскитt първоначални причини на тия движения. Всички знаемъ 

теорията на Wegener'a, станала вече тъй популярна. Презъ 1930 г. Михаилъ Боголеповъ1 ) 

обърна вниманието на тектоницитt върху разтtгането на литосферата, причинено отъ 

магмови вихри (магмовъртежи), придружени съ отдtляне на много топлина, разтопяване 

на долнитt отдtли на литосферата и хоризонтално отмtстване на отломитt, придружваще 

нагъванията. 

Споредъ тоя авторъ нагъването и разтtгането ставатъ едновременно: "Faltung und 
Auseinanderziehung zwei gleichlaufende Vorgange sind". Освенъ това: ,,Man kann sich leicht 
einen Faltenzug vorstellen, der .eine Dehnung in seiner Langsrichtung erfahren hat. In diesem 
f"alle musste das Geblrge mehrere Querrisse, Querbriiche bekommen und sich zugleich seiner 
Lange nach ausdehnen". 

1) М. Bogolepow. Die Dehnung der Lithosphare. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. В. 82, S. 206-228. 

Юбил . сбори. проф . А . Иширковъ 16 
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Можемъ следователно да си представимъ, че при образуването на rънкитt въ 

Балканидитt, тогазъ когато изтънената земна кора подъ влиянието на страничния натискъ, , 
дошълъ явно - споредъ мtстото - откъмъ юrъ, юrо-западъ или западъ, е образувала 

анти- и синклинали, отдолулежещата материя, станала пластична въ съседство съ силно 

нагорещената магма, е била принудена да се разтtга надлъжъ по посока на оситt на анти

клиналитt. Съ това тя е причинила напрtчно напукване на отгорележещитt твърди 

пластове, като е увлtкла съ себе си въ страни насамъ и нататъкъ полученитt от ломи. 

Мtстата на пукнатинитt, т . е. на раздалечаването на отломитt единъ отъ другъ, еж сега

шнитt напрtчни долини. 

Ако въпроснитt долини наистина еж продуктъ на напрtчно нацепване, както 

токущо се изтъкна, то трtбвало би цепкитt да еж проследими, поне по-важнитt отъ тtхъ, 

и на известно значително разстояние навънъ по продължението на долинитt. 

И наистина, ако се вr ледаме добре въ топографията на близкитt мtста на северъ 

и юrъ, ние съ леснота ще констатираме това. 

Така напр. линията на Байрамъ-деренската долина се продължава къмъ северъ съ 

колtното на Голtма Камчия между Смtдово и Злокучене, а оттамъ нататъкъ съ 

долината на Шуменската рtка (Боклужа-дере) отъ устието й, та до 5 к. м. подъ града. 

(За забелязване е, че противно на добре познатото общо правило, което и въ България 

се потвърдява много добре, тука лtвиятъ брtгъ на меридионално насочената долина е 

високъ, а дtсниятъ низъкъ). Къмъ югъ байрамъ-деренската линия се продължава съ дълбокия 

проломъ надъ с. Марафта. Може би напрtчната долина подъ с. Сеферъ-кьой, Карнобатско, 

да е въ връзка съ нея. 

Линията отъ горната половина на Бебровския проломъ къмъ северъ напълно 

съвпада съ посоката на правата долина на Кара-дере надъ Кесарево, а на югъ - съ дълбоката 

и сжщо почти ,права долина на р. Маринска чакъ до надъ с. Трашлии и почти до в. Чумерна. 

Линията на Еленския проломъ се продължава къмъ северъ презъ Златарица и 

Джулюница чакъ до подъ Стражица, вече въ обсtга на севера-българската плоча. Къмъ 

югъ тя изглежда да се продължава ·до нейде съ линията на Мийковската рtка. 

Линията отъ пролома на Янтра въ „ У стето" надъ Търново се продължава къмъ 

северъ съ „Дервеня" между града и Самоводени, а оттамъ съ долината на уголtмената 

вече рtка, та презъ Куцина и ст. Бtла до с. Долна Студена въ плочата. (За забелязване 

е на пръвъ погледъ неестественото отдtляне на височината Ирикликъ надъ Борушъ и на 

Карталъ-тепе между станция и града Бtла). Къмъ юrъ тая линия много очевидно се 

продължава презъ пролома, по който минава шосето отъ Дебелецъ за Търново и се 

насочва къмъ Килифарево. 

Биха могли да , се дадатъ и други примtри, малко или много очебиещи въ това 

отношение, но изтъкнатитt еж, смtтаме, достатъчни. 

Колкото се касае до времето, когато антиклиналитt въ Балканидитt или поне 

нtкои отъ , тtхъ еж били напрtчно нацепени и отломитt имъ размtстени надлъжъ въ 

страни, може да се изтъкне, че подобни действия не могатъ да се ограничатъ само въ една 

дадена малка мtстность или даже само въ една не особно голtма страна, каквато е 

България или даже и самиятъ ни полуостровъ. Действия отъ такова естество се простиратъ 

на грамадни разстояния въ цtли континенти, па може би и по цtлата земя. 

И наистина, ако се вглед1ме въ тектониката и времето на образуването на последнитt 

главни географски очертания на странитt около източната половина на Срtдиземното 

море, виждаме, че къмъ края на терциера, а възможно и въ началото на кватернера, 

Арабия се е отдtлила отъ Африка, образувала се е долината на Нилъ въ връзка съ 

източно-африканския .грабенъ", тая на Йорданъ съ Мъртвото море, водата на Срtди
земното море е залtла Егея, образували ~~ Дарданелитt и Босфора. Малко цо-
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напредъ Македоно-родопскиятъ масивъ се е нацепилъ съ множество разсtди и пукна

тини, та се образували многобройнитt сладководни басейни въ Балканския полуостровъ. 

Презъ кватернера, и то презъ втората му половина, се е нацепила северо-българската 

плоча и полученитt от ломи еж. се размtстили и наклонили едни спрtмо други. Въ тия 

движения е взелъ участие даже и льосътъ. Пакъ презъ онова време или малко по-рано 

се е образувала системата на дунавскитt разсtди, надлъжъ край които се е прохълмила 

по-голtмата часть отъ Влашко и пр. и нр. 

Накж.со казано, времето между миоцена и младия кватернеръ е било време на 

накж.сване голtма часть отъ земната кора, на пропадания и на хоризонтални отмtствания. 

Вtроятно тогава именно - а още по точно, може би, презъ кватернера - еж били образувани 

множество напрtчни цепки презъ антиклиналитt на Балканидитt, та се явили 

въпроснитt напрtчни долини. Течещата вода отсетне само е спомогнала и продължава 

да спомага за одълбяването и разширяването на повечето отъ тtхъ. 

Въ връзка съ току що изтъкнатото, явява се въпросътъ: кога еж се образували 

гънкитt, които еж били напрtчно разкжсани чрезъ разтегляне (Dehnung)? 
За сега е още много мж.чно да се отговори съ положителность на тоя въпросъ. 

При това той е толкова сложенъ, че обстойното му разглеждане ще оставимъ за другъ 

случай. Не може обаче да се не изтъкне, че колкото отиваме no на северъ, толкова 

гънкитt на Балканидитt изг леждатъ да еж по-млади. Най-младата е най-северната, а именно 

»Марковата". Непоср-t,дно задъ нея следващата "Бълоградчишка" е малко по-стара. Ней

ната часть на западъ отъ Искъра безъ съмнение е сжществувала още презъ миоцена, понеже 

водитt на миоценското северо-българско море ек я измили на много мtста и образували 

заливи въ нея и въ синклиналата задъ нея (т. е. между Бtлоградчишката и задъ нея лежащата 
Берковска антиклинала). Водитt на плиоценския северо-български басейнъ по ония мtста еж. 

покривали почти сж.щитt повръхнини. Ако се сжди отъ факта, че на изтокъ отъ Искъра 
сенонътъ на Марковата антиклинала е покритъ съ сарматски и плиоценски утайки, дохажда 

се до заключение, че поне въ тая часть отъ България Марковата антиклин_ала - Прес

лавската планина изглежда да е изградена отъ нея - а може би и Бtлоградчишката, е 

сравнително много млада. Дали нагъването, придружено съ издигане, наистина е станало 

къмъ началото на кватернера, или даже по-сетне, за сега не може съ положителность да 

се каже. Ако наистина, както твърди Боголеповъ: ,,Faltung und Auseinanderziehung 
gleichlaufende Vorgange sind ", то априори тръбва да се дойде до заключението, че 

нагъването на външнитt балканидски гънки, и то поне на нtкои тъхни дълове, е станало 

къмъ края на терциера или даже презъ кватернера. 

За да можемъ да си съставимъ по-ясно понятие за твърдението, че при нагъва

нето на земната кора, т. е. при образуването на гънкитt, въ дълбочинитt подъ твърдата 

кора се явяватъ сили, които действуватъ перпендикулярно на общия наrъвателенъ 

натискъ, образуватъ напрtчни цепки и, чрезъ разтегляне, отдtлятъ (раздалечаватъ) единъ 

отъ другъ полученитt отломи, ние извършихме следния опитъ. 

Взехме хлtбно тtсто, омtсено въ форма на обикновенъ продълrоватъ хлtбъ 

отъ 1 кгр. и го оставихме въ нажежена фурна само докато получи отгоре кора, безъ да 
го оставимъ да се доопече, и следъ това го извадихме. Въ случая кората може да бжде 

уподобена съ мантията (твърдьта, земната кора) на една антиклинала, а недоопеченото 

тъсто вжтре - на магмата подъ изтънената литосфера. 

Следъ това, съ една отвесна и надлъжъ поставена дъска ние хоризонтално при

тискахме до колкото ни силитt държаха опрtния отзадъ о една стена недопеченъ 

хлъбъ ( обр. 1 ). 
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Обр. 1. Начинъ на притискането на полуизпечения хлtбъ. Стрелката показва 
посоката на натиска. 

Обр. 2. Образуванитt пукнатини въ два поотдtлно притискани, по.1уизпечени хJ1tбове. 



' 

ЗА ПРОИЗХОДА НА НЪКОИ НАПРЪЧНИ ДОЛИНИ ВЪ ОБСЕГА НА БАЛКАНИДИТЪ 125 

Отъ действието на така упражнения натискъ се образуваха нtколко полуджговидни 

пукнатини, почти напрtчни на посоката на натискането (фиr. 2). Това ни даде да разберемъ -
нtщо което и предварително можеше да се предвиди - че вжтре въ тtстото (магмата) 

еж се появили надлъжни сили въ две противоположни посоки, принуждавайки го да 

тече въ лtво и въ д·Ьсно. Понеже то не е ясно отдtлено отъ кората, а е свързано съ 

нея чрезъ постепененъ преходъ, стремило се е да я увлtче съ себе си, т. е. разтtгало я е. 

Като кр·вхка, тя, подложена на разгl, rане, се е напукала напрtчно на 

жението на тtстенитt молекули и пукнатинитt еж се разширили. 

добре обособени отломи еж се придвижили въ страни (въ лtво и въ 

посоката на дви

Образуванитt не 

дtсно). 

Uber die Entstehung einiger Quertaler im Bereiche der Balkaniden 
An vielen Stel!en in den Balkaniden 1) befinden sich enge, fast unwegsame, cafion

artige junge Taler, die quer durch die Faltensattel oder deren Schenkel hindurchgehen, ohne 
jedoch augenscheinliche Beziehungen mit der Zusammensetzung der Gesteinssorten und dem 
sonstigen tektonischen Bau der betreffenden Gegenden zu zeigen. 

Frilher meinte man, dies seien einfacl1 antecedente Bildungen; mit der Zeit hat man 
aber festgestellt, dass viele davon selн hoch ilber dem allgemeinen Flussniveau liegen und 
alles, oder beinahe alles fliessende Wasser entbehren. Es ist also nicht das fliessende Wasser 
gewesen, das sie durch gewбhniiche oder rilckgreifende Erosion geblldet hat, umsomehr 
als diese Taler keine Terrassen besitzen, wenigstens hat man Ьis jetzt keine solchen beobachtet. 

In dieser Arbeit bemilht sich der Verfasser, die Bildung der fraglic~en Taler durch 
eine Dehnung in der Langsrichtung wahrend der Faltung se lbst zu erklaren, auf die Theorie 
von Bogolepow (Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges. Bd. 82. S. 206- 228) sich stiltzend. 

Um sich in dieser Erklarung zu ilberzeugen, hat der Verfasser folgendes Experiment 
durchgefillнt : 

Er hat namlich Mehlteig zu einem Janglichen Brot von 1 kg ausgezogen und im 
heissen Bac~ofen nur so lange gehalten, Ьis sich eine Rinde Ьildete, aber der Teig 
darunter als solcher den ursprilnglichen Teigzustand behielt. In diesem Falle ahnelt die Brotrinde 
der Erdrinde uпd der darunter gеЫiеЬепе Teig dem Gesteinsmagma. 

Legt man nun dieses Brot auf einen Tisch vor eine Wand und drilckt es mit einem 
vertikal stehenden Brett gegen die Wand (АЬЬ. 1 ), so bllden sich in der Brot~ruste Furchen, die quer 
zur Langsachse des Brotes und in der Richtung des Druckes verlaufen (АЬЬ. 2). 

Dies zeigt, dass sich im Teig zwei entgegengesetzt wirkende Krafte entwickelt haben, 
die ihn nach rechts und links zu entweichen nбtigen. Weil aber die Brotkruste nicht scharf 
vom Teige getrennt ist, sondern an ihm haften ЫеiЬt, so wird sie einer Zerrung unterworfen, 
die sie zwingt durchzureissen. Die geblldeten, nicht scharf voneinander gesonderten SchoBen 
haben sich ein wenig seitlich und unregelmassig verschoben. 

1) Untcr Balkaniden verstehen wir, im Gegensatz zu den Dinariden und Helleniden, die 
nordliche Randkette tKober, 1923) des яlpinen Orogens im Bereiche der Balkanhalblnsel. Sie bestehen 
aus dem eigentlicl1cn Balkangeblrge mit seinen Vor· und Hinterketten, dem Bulgarischen Tafelland und 
der Srednogorie. Die Srednogorie wird seinerseits aus dem Tlнakischen Kiistenlande (zwischen dem 
Stidfuss des Balkans von Emine, dem Iniadagolf und der Stadt Jambol), dcr eigentlicl1en Sredna Gora 
(ostlicl1e, zentrale und westliche), der Oberen Mosie (eingesct1lossen im Dreieck Plana Planina-Sofioter Bek
ken - Nisavafluss, - Nis - Transka Кlisura - Malesevo in Makedonien - Plana Planina) und die Bugar
moravie (das Geblrgs und Hiigelland zwischcn den Fliissen Nisava, Hugarmorava, Grosse Morava, die 
Donau und Тimok) geblldct. In den geographischen Verl1iiltnissen entspricht die Srednogorie ziemlich 
genau dem Gorgeny-und Hargitageblrge in Siebenbiirgen. 

Stefan Boncev 
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Проектъ за български фолклоренъ атласъ 
отъ Хр. Вакарелски 

1. Първобитниятъ човtкъ е яко свързанъ съ природата; колкото по-малка е 

цивилизацията на даденъ народъ, толкова по-дълбоки еж, т. да се каже, коренитt му 

въ окржжаващата го природа. Тази зависимость е много по-голъма, отколкото може да 

изглежда на пръвъ погледъ; и човtкътъ и природата винаги си упражняватъ взаимно 

влияние, отъ което човtкътъ придобива постоянно усъвършенствуване, докато за при

родата не всъкога може да се каже това. На това основание е възникнала като са~остоятелна 

наука и антропогеографията. На това еж.щото основание е не само възможенъ, ами и въ 

висша степень вече необходимъ единъ пъленъ и системенъ географски прегледъ на народ

нитt култури, респ. и на българската, т. е. налага се изработването на единъ наученъ атласъ на 

българския фолклоръ. 

2. Необходимостьта отъ подобенъ атласъ изпжква по-конкретно въ още първитt 
положителни за фолклористиката ни резултати. Преди всичко, за да бжде изработенъ, 

ще трtбвадастане подробна ревизия на обнародванитt до сега материали 

по обла с ти. Тази ревизия непремtнно ще покаже, колко много празнини още зtятъ 

въ това отношение : цъли области съ твърде ценна отъ научно гледище народна култура 
стоятъ непокжтнати; цtли културни терени - неизвестни. Друга ревизия се налага по 

к а ч е с т в от ~ на о б н а р о д в а н и я до с е г а ф о л к л о р ъ, т. е. доколко всички 

сведения за народната ни култура еж пълни, дали еж дадени всичкитt имъ, още сжществу

ващи по съответнитt мъста подробности. И тука, бездруго, ще се открие преобладава

щата случайность при описанията, бездруго ще изпжкне дилетантизъмътъ въ досегашната 

ни фолклористика, станалъ причина за твърде много празноти. 

Естествената последица отъ това ще е : да се организира пълното събиране на 

българския фолклоръ, като се изработи едно общо ржководство и като се подготвятъ 

нарочно за това събирачи. Това системно проучване на нашия фолклоръ ще позволи да 

се откриятъ тъкмо най-характеристичнитt културни белези за отдtлнигl, групи на бъл

гарския народъ, за които сега или нищо не можехме да сждимъ отъ тази страна, или 

пъкъ сж.димъ възъ основа на недостатъчно, непровtрени или слабо сигурни критерии ; тия 
характеризиращи белези ще бждатъ дадени вече не откжснато, а въ отношението имъ 

къмъ такива на съседни или по-далекостоещи групи, па дори къмъ културни прояви и 

на други народи. Научното и педагогично значение на таков.а опознаване е безспорно. И 

това се отнася както за нашето самоопознаване, така и за чуждия ученъ свътъ, у когото 

има вече доста превратни схващания въ това отношение. 

3. Въ друrитt страни въпросътъ за географското проучване на народната кул

тура е вече на дневенъ редъ. И, както винаги, езиковиятъ дtлъ отъ тази култура върви 

на първо мъсто. За езиковната география се не само говори, ами е и много нtщо на

правено. Въ Франция, въ романскитt страни изобщо, па и въ Германия еж излъзли вече 

много областни ~зикQ~И атласи. Съ такъвъ атласъ французитt могатъ да се похвалятъ и 
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за цtла Франция (.L'Atlas linguistique de Ia France" отъ Gilleron) t). Дори се замислятъ и 
за общоевропейски словенъ атласъ 2). У славянитt презъ последнитt години се обаждатъ 

начесто компетентни гласове за такива. Още презъ 1918 г. проф. К. N i t s с h писа върху 

географията на изразитt 3) и показа гол вмото значение на подробното географско упоз

наване на полския речникъ. Системното издаване на езиковна география е предприета 

отъ сегашната Бtлоруска академия на наукитt за Бtлорусия. Първа свезка отъ такавато 

е излtзла подъ перото на П. Бузукъ 4) който реферира по една отъ странитt на този 

въпросъ въ Пражкия славистиченъ конrресъ (1829) 5). Въ сжщия конгресъ Meillet и Tesniere 

повди :атъ енергично въпросъ,ъ за общославянски езиковенъ ат ласъ 6). Самиятъ Tesniere 
работи върху подобенъ за словенцитt. Този опитъ на Tesniere'a и излtзлата часть отъ 

Бtлоруската езикова-география еж подтикнали Skok'a да предложи пакъ на с;кщия конгресъ 
проектъ за югославски езиковенъ атласъ7). 

Всички тия проекти или завършени дtла иматъ за цель де повече, де по-малко 

езика съ подробнитt му фонетични, морфологични па дори и синтактични особитости ; 

по на второ мtсто стои речниковата страна, а още по-малко или никакъ - и по-обшир

нитt езикови произведения като пtсенни, повестователни, сентенцийни и др. форми, както 

разбира се, и останалото народно творчество, кждето езикътъ има еж.що голtмъ дtлъ. 

Има обаче и по-пълни проекти: за руския езикъ отъ Ереминъ 8) - съ цълата веществена 

обществена и духовна култура. Надъ такъвъ атласъ се работи отдавна и у нtмцитt 9) 

а отъ 1928 г. излиза проектиранъ въ осемь тома езиковенъ и етнографски ат ласъ за 

Италия и Южна Швейцария 0). По отношение на славянската етнография основитt за 

подобенъ ат ласъ еж положени отъ съчинението върху „ народната култура на славннигв" 
отъ К. Moszynski. (1929) 11 ) . 

4. У насъ почти нищо не е направено въ това отношение, дори само за ези-

ковата география не е отварнно дума, 

сравнителни констатации на проф. Ст. 

очърти на покойния профес9ръ Б. 

като се изключатъ нtколкото твърде обширно 

Младеновъ и единъ опитъ въ диалектоложкитt 

Цоневъ. 12) Що се отнася до по-широката 

1) СрЬ . А. Ме i 11 е t е t L. Те s п I е r е, Sbornik pracy I Sjezdu S\ov. Filologu, Praha. 
Sv. 11, 592 - W. Р е s s I е r, PJattdeutscher Wort-Atlas von Nordwestdeнtschland пасh eigenen For
schungen u. mit eigen. Aнfnal1men, 72 стр. 1928. 

2J W. Р е ss I е r, Atlas der Wortgeographie von Europa. Eine Nodwendigkeit , Sonderabdr. aus 
d. Festsch_rifft vап Schrijnen. Hannower, Mai 1929. Принципитt на международно картографиране на 

фолклора еж разгледани напоследъкъ твърде критично и отъ А. Марин ю с ъ, La Cartographie 
du Folklor (L'Annuaire 1931/1932 de la Societe Luxembourgeoise d'Etudes linguistiques tt dialecto
logiques). 71-82. 

3) К. N i t s с h, Z geografji ,vyraz6w. Rocznik Slawistyczny 1918. t. VIII, стр. 60-150. 
4) П. Б у з у к, Спроби лiнгвiстычнае reorpaфii Беларусi, ч. 1 фонетика и морфолёгiя. 1 вьiп. 1928. 
5) Sborn. pracy I Sjezdu slov. fi lol. 11, 458- 475. Лiнгвiстычнае reorpaфiя як да напоможньi 

м этод прьi вьiвученьнi riсторыiмовы. 
6) Projet а'uп Atlas linguistique slave. Sborn. pr. I S. s1. filol. 11, 592-593. 
7) Р. S k о k, Projet d'un Atlas linguistique Jougoslave. ib. 705 - 707. 
8) С. Е реми н, Проект словаря русской географической диалектологии. Язик и литаратур а 

!, вып. 1-2. Лениградъ 1926. стр . 2J-52 Срв. и Изв. Етноrр. Музей, София, VIII-IX, L85-287. 
9) W. Р е s s 1 е r, Der deutsche Volkskunde-Atlas. Sonderabdr. aus Zeitschr. ,.Geschichtliche 

Landeskunde* 1929. Вопп, 12 стр. срв. и статията му • Volkstнmsgeographisches aus Niedersachsen auf 
grund der Erhebungen des Volkskuпde-Atlases !. II. Sonderabdr. анs Niederdeutscl1e Ztschr. f. Volksk 
IX, кн. 1-2 Bremen 1931. стр. 23. 

10) К. J а v е r d - J. J LL d, Atlas linguistique et ethnographique de l' ltalie et de !а Suisse 
Meridional. Les enquetes linguisthiques ont etc faites par Р. Scheuermeier et М. L. Wagner. (Образецъ). 

11) К. М о s z у 11s k i, Kultura ludowa S!owian, cz. 1 Kultura materjalna. Krak6w, 1929. 
12) St. М I а d е по v, Zu dеп lexika\ischen Abgrenzungslinien (, isolexen") auf stidslavischen 

und arischslavischen Geblete. Slavia Х, 242-251. - Б. Цонев ъ, къмъ историята на български (sic) 
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областъ на народната ни култура, имаме нtколко приноса, засtгащи народното ни 

земледtлие, отъ Краковския универит. асистентъ Obr~bski 1), както и по отношение на 

народния ловъ.2) Съ подобенъ строго географски методъ съ представени въпроситt въ 

сту диитt ми върху "Ралата" 3) и "бранитt" 4), както и "каносване" въ нашитt сват
бени обичаи 5). Но все пакъ полагане нарочити грижи за бълг. фолклоренъ ат ласъ 

у насъ не еж още правени. 

* * * 
5. Българскиятъ фолклоренъ ат ласъ непремtнно трtбва да съставя часть отъ 

единъ голtмъ ат л а с ъ на нар о д н от о ни т в о р ч е с т в о, другата часть на който 

ще бжде заета отъ б ъ л г ар ски я език ъ. Само така може да се смtта, че езиковата ни 

наука е изпълнила респективното си задължение напълно. 

Съдържание на фолклорния ат ласъ ще бжде: веществена, обществена и словесно

музикална култура. Всички тия три от дtли еж сжщевременно области, кждето може да 

има не само технически или практически прояви, съобразителности и т. н., но и такива 
съ по-малко или повече съзнателна ху дожественость. Тия прояви на изкуство ще бждатъ 

разгледани въ самитt имъ групи. т. е. нарочитъ от дtлъ нtма да образуватъ. 

К ъмъ тритt r лавни от дtла ще трtбва да се прибави от дtлна глава з а мtстни и 

лични имена, доколкото позволяватъ картографиране. 

При групирането на материалитt ще се окажатъ множество междинни и трудно 

класификуеми предмети. Помtстването имъ къмъ единъ или другъ отдtлъ ще бжде въ 

известна степень условно, като неточностьта бжде уговорена било въ плановъ предго

воръ, било въ нарочитъ показалецъ. Така ще бжде напр. съ веществени предмети, при

лагани само при нtкои 'обществени обичаи, като напр. обредни хлtбове, знамена, кляначки 

и др., принадлежности при булчинско облtкло, поrребаленъ ковчегъ и т. н. Между 

обществения и словесно-музикалния от дtли такива случаи има още повече: масови и гру

пови забави, рецитации, пtсни, врачувания и т. н. Между веществения и слов.-музи

калния - тия връзки сжщо тъй не еж малко: музикални инструменти, амулети, принад

лежности за магично въздействие и т. н. 

За съдържанието и разграничението на в е щ е с т в е на та култура съмъ ока

залъ по конкретно, и подробно въ своето упжтване6). 

О б ще с т в е на та група трtбва да обеме преди всичко правнитt прояви въ 

обществото на българина: въ семейството му, въ съседскитt му отношения, въ общин

ското му устройство, междуселски отношения, та дори и неrовитt по-широки правни 

схващания и практики ; отношения и правови постановления къмъ чужди народности и 

вtроизповtдания. Въ всички тия случаи ще се разrраничаватъ по възможность строго 

понятията за частность и уг лавность, сждебность, наказателность и др. На второ мtсто 

ще следватъ всички обичаи съ груповъ характеръ: семейни - свързани съ раждането и 

възраститt на човtка въ семейството, съ женитбата и смъртьта му. Празничнитt обичаи, 

езикъ. Преrледъ върху fiългарскит1; говори . Сбори. за нар. умотв., ки. XIX. Съ приложена карта -
разпред1;ление на бълrарскип говори. 

1 ) 1. Obr~bski, Rolпictwo ludowe wschodпlej cz~sci p6twyspu Batkanskiego, Lud Stowianski 
1 В 10-54, 147-187, 11 В 9-27, 133-148. 

2
) 1 Ь. Przyczynki do towiectwa wsch. cz~sci Pblw. Batkansk. Lud Slow. 11 В. 165-181; Хр. 

Вакарелски. Ловни способи и уреди. Lud St. 11 В. 149-164. 
3) Известия на Етногр. муз. VIII-IX 55-109. 
4

) 1 Ь. X-XI, 130-165. 
5) 1 Ь VII 107-114. 
6

) Въпросникъ-упжтване за събиране етнографски материали. 1 Веществена култура. При
ложение къмъ Изв. ю1 етнографския музеА X-XI, СQф11я, 1931 8°, 44 стр. 

Юби11. сбори. проф. А. Иширкоnъ 17 



130 ХР . ВАКАРЕЛСКИ 

като : коледни, новогодишни, водичарски, заговtзнишки и т. н. дори до наг ледъ най

незна чителнитt като Обсtчене, Мишовдень, Андреовдень, Игнаждень и много други. 

Обичаитt, свързани съ стопанскин жиRотъ, независимо отъ календарнитt празници сжщо 

тъй биха спаднали тука: пред ой, лжчитба, зажънване, засtване, гроздоберъ и т. н. 

Всички други практики, имащи повече личенъ характеръ, или пъкъ вtрванин, 

представи, схващанин, постоннни и характеристични за всtко време и мtсто,както и цtлото 

словесно, пtсенно, и танцово творчество ще влtзе въ третия отдtлъ на словесно

м у з и кал II а култура. Въ този отдtлъ ще имаме групи за магия, вtра и религия, 

представи за природата; устройство на земята и небето, атмосферни нвления, познания 

върху живота на животнитt, на растителния миръ и т. н. Историческа паметь и творчество 

на легенди, предания; приказки, анекдоти, пtсни - исторически, легендарни, семейни, 

обществени, любовни ; обредни; детски пtсни, броеници и залъгалки ; гатанки, пословици, 
поговорки, злословия; лирика •- инструментална, вокална, -- при исторически или други 

по-конкретни сюжети ( споредъ елов. творчество). Танци - поединичи и хора, споредъ 

различнитt случаи въ които се изпълннватъ. 

Накрай - главата за собствени имена. 

6. Метод ат а при изпълнението на атласа ще се състои въ илюстриране, картогра• 
фиране и описание на предметигt и поннтията. И л ю стри р а нето ще се прилага най

вече къмъ веществената култура; винаги отдtлни предмети, вадени поединично или въ 

систематични табла. При илюстрирането на този отдtлъ ще се има предвидъ главно 

формата и техниката на изработката; особно ще се внимава и за художественитt пронви 

при различнитt предмети, най-вече при рtзба, кройки, шевици, ковани предмети и др. 

Илюстрирането при веществената култура може да бжде съ фотоrрафски снимки, но винаги 

ясни, позволяващи да се виждатъ подробности на предмети или на начина при работе

нето срв. прилож. снимка на тъкаченъ станъ. Може да се илюстрира и съ чъртежи - на 

цtли предмети и на подробноститt имъ (срв. прилож. таблица). При нtкои предмети съ 

по-значителни елементи на художество ще бждатъ необходими и цвtтни рисунъци, респ. 

снимки, иначе всичко ще бжде въ черно. При обществената култура могатъ да бждатъ 

июострирани характерични положения при обичаи и обреди или при общи занятия, кждето 

се проявяватъ правови отношенин. Въ такъвъ случай ще се прилагатъ почти само фотографски 

снимки или скици отъ такива. Свободната скица или художествени постройки въ тия случаи 

нtматъ стойность. Сравнително най-малко илюстрации могатъ да се приложатъ къмъ третия 

отд·tлъ . До извtстна степень въ снимки или чъртежи могатъ да се дадатъ положенин при 

танци. Затова пъкъ този отдtлъ ще бжде илюстриранъ съ типове. отъ пtсенни текстове или 

мелодии, въ типови приказки, пословици, гатанки и т. н. споредъ гореотбелязаното съдър

жание. К ар то г р а ф и р а не т о ще се прилага за всtки предметъ и за всtка дори 

негова подробность. Преди всичко ще се картографиратъ терминитt. На картограмата ще 

бждатъ отбелязвани коренно различнитt названия, а всичкитt имъ морфолигични и фоне

тични особитости ще бждатъ въ описанието къмъ самата карта. (Срв. прилож. карти 3- 6), 
Ще бждатъ катрографирани типологичнитt различия както при веществената, така и при 

обществената култура, т. е. формитt на различнитt обреди и обичаи. (Срв. карта 2 за 

становетt и 7 за обичаитt при засtването). Подробноститt ще бждатъ давани пакъ при 

описанието на картитt. (Срв. особено забележкитt 1- 3 къмъ карта 7). Тъй могатъ да 

бждатъ картографирани и правни форми, и пtсни, и приказки, легенди и т. н. сJiовесно

музикаJiни творби, както и собствени имена на мtстности ИJIИ хора. Начинътъ на изработването 

на всtка карта по отдtлно ще зависи отъ наличностьта на картографиранигt факти. 

Опи с а ни ето е най-малко необходимо при веществената култура. Тамъ илюстрацията 

ще играе първостепенна poJiя. Все пакъ за изработка ИJIИ за нtкои особености въ работата, 

въ материяла ще е необходимо и описание. При обществения отдtлъ обаче и при духовната 
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словесно-музикална култура ще е необходимо описание, което не винаги ще може да се изрази 

въ забележки къмъ картограмитt. Впрочемъ, въ този отд·13лъ то ще играе първостепенна 

роля по отношение на илюстративностьта. Описанията ще трtбва да бждатъ по възмож

ность лаконични и винаги изразителни. 

7. Въпросътъ за географски т -1, граници, въ които трtбва да се простира това 

изследвание не изисква уговорки. Трtбва да се иматъ предвидъ българитt не с а м о в ъ 

д н е ш н и т t ни п о л и ти ч е с к и г р а ни ц и, а м и и т и я о т ъ Ма к е до н и я, До б

р у д ж а, М о р а в с к о, Бе с ар а б и я, Ю. Р у с и я и Б а н ат ъ. Особито внимание, трtбва 

да се обърне на българитt отъ Трак и я, изселени почти всички отъ гръци и турци и 

настанени днесъ изъ вжтрешностьта на България. Така сжщо и нtкои българи изъ гръцка 

Македония. Културата на това измtiтено отъ старитt селища българско население ще 

бжде отбелязвана въ атласа едновремено и на старитt и на новитt мtста, като това се 

укаже по съответенъ начинъ. (Срв. приложенитt карти). Това неотдавнашно минало, на 

което почти всички ние сме съвременици, не може да бжде изтрито отъ картата на 

Б. полуостровъ, защото то въ действителность не е изтрито и въ паметьта на изгоненитt. 

8. По такъвъ начинъ ще се създаде едно произведение отъ три части съ може 
би обемисти 6 тома - само за фолклора на българина, защото още има какво да се 

намtри въ тая посока. Прибавена къмъ тия томове и частьта езиковитt особности, 

българската книжнина ще може да се похвали съ една отъ най-сжщественитt си придо -
бивки. А за това трtбва да се бърза, защото въ случая има грамадно значение и времето 

Нека примtрътъ на чуждитt начинания бжде овреме последванъ, да не събираме следъ 

туй паберки отъ народна култура. 

~ r 

щ,,,;..,.,, , 1 

у 1 

Разбой отъ с. Казичане, Софийско. Фот. Г. Пасковъ 

(Въ картитt Казичане не е отбещ1зано, поради късно набавената снимка). 
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7 к 9 рта. 
1. Карта на селищата, отъ които има сведения по разглежданитt въ статията въпроси. 

1. Петрички окржгъ: Свети врач к о,- 1. Кърланово; Раз л о ж к о,- 2. Якоруда, - 3. Елеш
ниuа; - 4. Градево ; Горноджумайско, - 5. Бистрица, - 6. Градево,- 7. Тросково; Не в рок о п с к о : 
8. Огнянова (Фото1шще), - 9. Мосомища, - 10. Плетена. · 

11. Пашманлийски окржгъ: Д ь о в лен с к о, - 11. Кестенджикъ, - 12. Карабулакъ; Па ш
м а к ли й с к о - 13. Стойкитt, - 14. Смилянъ. 

JII. Пловдивски окржгъ: Та та р пазар д ж и ш к о, - 15. Сестримо, - 16. Момина Клисура, 
- 17. Голtмо Бtлuво, - 18. Мененкьово,- 19. Малко Бtлово, - 20. Бошуля,- 21. Паталеница,- 22. 
Uрънча, - 23. Дебращица, - 24. Доrаново Конаре; Пан а r юрско, - 25. Ерелий, - 26. Айваджикъ, 
- 27. Петричъ, - 28. Мечка, - 29. Панагюрище; Пещ е р с к о, - 30. Света Петка, - 31. Лъжене; 
Станимашко, - 32. Чепе11аре, - 33. Сатъбеrово ; Пловдивско,- 3i. Брtзово; Карловско, 
- 35. Каратолракъ. 

IV. Хасковски окржгъ: Бор и с о в r р адско, - 36. Татарево, - 37. Дълбокъ Изворъ ; Ха е
к овс к о,- 38. Коренъ; Харманли й с к о,-39. Орtшецъ,- 40. Българска Поляна; С вил е н r р а де к о 
- 41. Лефка, - 42. Коджаапли, - 4i$. Димитрикьой, - 44. Михаличъ, - 45. Юскюдаръ, - 46. Веранъ 
Теке, - 47. Ма.~ко Гра дище, - 48. Керезлий, - 49. Деведере. 

V. Мастанлийски окржгъ: Ортак ь ой с к о, - 50. Ортакьой, - 51. Гайиохоръ, - 52. Дре
бишна, - 53. Лъджа, - 54. Зорназанъ, - 55. Мандриuа, - 56. Демирчеленъ, - 57. Демирларъ. 

VI . Старозагорски окржгъ: Казанлъшко,-58. Химиrлий,- 59. Шипка,-60. Крънъ,- 61, 
Розово, - 62. Ръжи на; Но в о за r о р с к о 63. Твъра_иuа, - 64. Крива Круша, - 65. Млtкарево. 

VII. Бургаски окржгъ: Елхов с ко, - 66. Кавак1шй, - 67. Кuзлуджа, - 68. Доrаново, - 69. 
Синаплий, - 70. Хасанбеrлий, - 71 . Вакъвъ, - 72. Даутбейлеръ, - 73. Гюндюзлери, - 74. Куртбу
наръ, - 75. Омана; К ар а бунарско, - 76. Къзъклисе, - 77. Тикенджа, - 78. Юмрукая, - 79. 
Карабунаръ; Малко-търновско,-- 80. Гьоктелс; Василикоско,- 81. Ахтололъ, - 82. Вар
нара, - 83. Василико, - 84. Потурнакъ; Б у р r а с к о,- 85· Кайраккьой,- 86. Саръмуса; Ямбол с к о, 
- 87. Черганъ, - 88. Войника, - 89. Страл~жа; Карнобат с I< о, - 90, Хасбеглий, - 91 . Бар
ганлий, - 92. Тс1щлк1~ой, - 93, Ахмачево, - 94. Герделий ; С л и в е н с к о, - 95. Керменлий, - 96. 
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Мокренъ; Котле иск о, - 97. Котелъ, - 98. Нейково, - 99. Градецъ; Ай то ш к о 100. У ланлий; 
А II хи ал с к о, - 101 . Свети Власъ, - 102. F:ркечъ. 

VIII. Варненски окржrъ: Вар и е иск о, - 103. Бtла,- 104. Арнаутларъ,- 105. Петр~.- 106. 
Русларъ; П ров ад и й с к о, - 107. Шсрсметъ, - 108. Горни Караагачъ. 

IX. Шуменски окржгъ: Но в о пазарско, - 109. Мурцалларъ, - 110. Марковча; Ш у

м е н с к о, - 111. Кюлевча,- 112. Мадара; Поповско,- 113 Ковачевецъ; Ескиджумайско, 
- 114. Омарча; Раз r р адско, - 115. Демирджилеръ, - 116. Разградъ, - 117. Батембергъ. 

Х. Русенски окржгъ: Бал б у и ар с к о, - 118. Глоджево; Рус е иск о 119. Долно Абланово; 
Б t ле иск о, - 120. Две могили. 

XI. Търновски окржгъ: Горноорtховско,- 121. Чаиръ, - 122. Лесковецъ; Еленско, 
- 123. Дрtныа, - 124. Златарица; Д р t но в с к о, - 125. Попощи, -- 126. Ялово. - 127. Караи

ванца; Търнов с к о, - 128. Леденикъ, - 129. Стамболова, - 130. Полски Тръмбеш1:-, - 131. Шем
шево; С в и що в с к о, - 132. Свищовъ, - 133. Българско Сливово; С е в ли е в с к о, - 134. Боrатово, 
- 13.5. Чадърлии, - 136. Уrорелецъ. 

XII. Плtвенски окржrъ: Троянско,- 137. Нозо Село,- 138. Борима; Лов ч а иск о,- 139. 
Хлtвене, - 140. Деветаки,-141. Лъжене; П л t в е н с к о - 142. Вълчитрънъ; Никопол с к о,- 143 .. 
Никополъ; Лук о в и т с к о,- 144. Жrленъ, - 145. Петровене; Тетевен с к о,- 146. Батулци,- 147. 
Тетевенъ, - 148. Лесидрянъ, - 149. Брусенъ. 

XIII. Врачански окржгъ: Врач а н с к о, - 150. Радювене, - 151. Горна Кремена, - 152. 
Заноге,-153. Дупни Връхъ,- 154. Баурене,- 155. До5руща,-156. Палилула; Бt.ло:латинско, 
- 157. Габаре, - 158. Търнакъ,- 159. Струпенъ,- 160. Попица; О р t х о в с к о, - 161. Кнежа,- 162. 
Гостиля; Лом с к о, - 163. Вълчедръма-1631, Дрtновецъ1) Бе р к о в с к о, - 164. Гушанци, - 165. 
Заножене, - 166. Клисура,- 1Ь7. Котсновци, - 168. Говежда; Ф е р дина н д с к о, - 169. Виньище, 
- 170. Бtлимелъ. - 171. Превала. 

XlV. Видински окржгъ: Бtлоrрацчишко,- 172. Чупренье,- 173. Върбово,- 174. То

ловица,- 175. Влаховичъ; Кулско,-176 Старопатица,-177. Кула.-178. Чичилъ; Видинско, 
-- 179. Буковецъ, - 180. Гънзово, - 181. Ново село. 

XV. Софийски окржгъ: Годе ч к о, - 182. Бракьовци, - 183. Недtлище; Трън с к о, - 184. 
Врабча, - 185. Трънъ, - 186. Проданча,- 187. Реяновци, - 188. Бусинци; С о ф и й с к о, - 189. 
Костинбродъ,- 190. Суходолъ,- 191. Слатина,- 19.2. Лакатникъ; Орханийско, - 193. Радо

тино,-194. Осиковица; Пирдопско,- 195. Копривщица,- 196. Душанци,- 197. Лъжане,- 198. 
Пирдопъ; Новоселско,-199. Чурекъ; Ихтиманско 200. Мухово,-201. Калиларъ; Само

к о в с к о, - 202. Махала, - 203. Радоилъ, - 204. Шипочане, - 205. Капково, - 206. Доспей Махала, 
- 207. Говедарци, - 208. Маджаре, - 209. Мала Цръква,- 210. Бtли Искъръ, - 211. Ярлово,- 212. 
Ковачевци, - 213. Поповяне , - 214. Бtлчинъ, - 215. Рельово; Бре з нишко, - 216 Кошарево. 

XVI. Кюстендилски окржгъ: Радомирско,- 217. Кали•не,- 218. Горна Сtкирна; Дуп

нишко, - 219. Сапарева,- 220. Мало Село,- 221. Мламоюзо,- 222. Рила; Кюстендилско; 

- 223. Кюстенцилъ, - 224. Коняво, - 225. Смоли чино. 

XVII. Празнитt кржrчета вънъ отъ границитt на България означаватъ селищата: 1. Дерекьой, 
2. Карааrачъ, 3. Каракурджали, 4. Сачанли,- Гюм у р д ж и иск о; 5. Новосело, 6. Доrанхисаръ, 7. Дер
вентъ, 8. Балкьой, 9. Мархамли, 10. Домуздере, 11. Тахтацжикъ, - Де де а r а ш к о; 12. Голtмъ 
Дервентъ, 13. Каяпжикъ, 14. Крушево, - Дим от и ш к о; 15. Еспитлии, 16. Карааrачъ, 17. Каджкий, 
18. Софуларъ, 19. Кемалъ, -- Одринско; 20. Еникьой, 21. Ермеиикьой, - У з у и кюп рий с к о; 

22. Бу лrаркьой, 23. Лезrаръ, 24. Теслимъ, 25. Пишменъ, - М а л г ар с к о; 26. Велика, - М а л к о

търнов с к о; 27. Серrень,28. Блаца,-Визенско; 29. Яна, 30. Урумбеrлии,-Бунархисарско; 
31. Пинека, - В из е н с к о; 32. Мандъръ, 33. Коджа Бунаръ, 34. Тьойбеленъ,- Брусен с к о (Мала 

Азия); 35. Лtсково,- Воденско; 36. неопред. Ениджевардарско, 37. неопред. Албания. 

2. Карта на типоветt тъкачни станове 

1. ( = 1. въ таблицата) А: 35, 48, 50 -::: 13. 2), 53 -::: 32, 55 -::: 37, 56 -::: 14, 61 , 63, 66 -::: 23 
67 -::: 7, 69 -::: 20, 79, 87, 88, 90-94, 96, 100, 105, l\3, 115, 130 , 131, 160, 165, 168, 176, (по-старъ): 
178, 192, 197, 199, 200; Б: 70, 72 , 75, 76, 81 -::: 28-29, 82 -::: 27; В: 73, 77; Г: 1631; Д: 181 . 

2. ( = 11. въ таб.~ицата) А: 69 (мtстенъ гръцки) ; Б: 203-210, 211-215; В: 183, 184, 187. 

1) Прибавено следъ приготвяне на картиrt - Хр. В. 

") Не черниr!; числа тукъ и при всички карти по-f!ата-гькъ означаватъ селшца вънъ отъ политическитв граници 
на България, 1 
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, 3. ( = III. въ таблицата) А: 42-46, 49, 50, 51, 52; Б: 15-21, 41, 66-< 35, 68, 75, 80, 81--< 30, 
85; В: 45 -< 6, 51 --< 21, 101 -< 36, 103 --< 36. 

3. Нарта на означенията за цtлия тъкаченъ станъ. 

1. Станъ: .стан• 35, 40, 43, 46 --< 17, 52, 53 --< 32, 57, 61, 63, 66 --< 2 (опр. форма станът), 

3, 70, 75, 79-81 --< 28, 82 _..- 27 (ми . ч. стан'й), 88, 90-92, 94, 100, 115, 130, 131, 139, 157, 175, 178, 
196, 197; ,,стън•, опр. ф .стънът•, ми. ч . • стънуве' 68 -c:: l. 

2. Раз б о 11: .разбоi" 1, 48, 57 --< 14, 66 --< 35, 67 --< 5, 69 --< 20, 72, 78, 103 --< 36, 1631, 
165, 168, 173, 175, 181, 183, 184, 188, 191 192, 200, 206, 209, 211, 212; .ръзбоi " 42 -== 11, 45 --< 6, 
54 --< 33, 55 --< 37, 56 -== 34, 66 --< 22 и 23: 73, 76, 81 --< 29, 202; • разбоi • 67 -== 4. 

4. Нарта на означенията на частьта № 4 (срв. таблицата) на тъкачния станъ. 

1. Бърлило : . бърдила' 57 -=::14, 66-=::35; ,бърдила" 45 -с::6, 66--<2, 67--<5; .бърдйло• 43, 
46 -с:: 17, 50--<13, 52, 53=-32, 54 -с::33, 56 -с::34, 66 -с::22 и 23, 68 -с:: 1, 81 -=::28; б'ьрдило" 69 -=::'Ю; .бр'ьдила " 

49, 55 -==37; .набръдйло• 1; .,набръдйлQ " 82 -с::27; .наб'ьрдил ;," 80, 81 -с::29 85; .набръдйло" 103-с::36; 

.набр'ьдила" 1, 15-20, 76, 78, 188, 191, 202, 206; наб'ьрдила 113, 196; .набърдила " 67-=::4; ,набро· 

дила• 184, 209, 211,212; . набр'ьдилки• 197; ,набр'ьдалки " 157, 1631, 165; ,,набр'ьде1ки" 168, 178, 199, 
200; .набр'ьдълки• 175. 

2. Вата ли : .вата1и • 40, 61, 63, 70, 72, 73, 79, 88, 90, 94, 96,100 115, 130; .ватале• 139 ; 
,,фатале• (само за сабицитt-табл. 4 . а") 196, 197. 

5. Нарта на терминитt царвули и опинци. 

1. Опинци : . опйнци" 172, 190, 220, 221; ед. ч .• опйнок " 206-208, 217; . упйнци " 6, 
152, 202, 203; ,,опин,-.и• 153, 166-168, 170, 171, 174, 178; .упйнки " 156, 165; .пинци• 103 -=::36. 

2. Царвули: ,,царвуле" (ед. ч. царвул) 177,200,202,203; .царвули" (ед. ч. царвул) 104; 
.цървули• (ед. ч. цървул) 41, 53 -=::32, 54 -=::33, 56~4. 61, 69 -с::25, 70, 74, 76, 80, 84-=::26, 91, 92; .църули• 
(ед. ч. църул) 40, 51 --<21, 52, 80, 88, 90; ,ц'ьрули• (ед. ч. ц'ьрул) 66 -<2 и 3, 96; .царули• 131; .църуЛ'а' 
50-c:: l 3, 

3. Чаръци: , чар'ьци• (ед. ч. чарък) 12,108. 

6. Нарта на маменето на свинята. 

1. Коренъ гуд-rуч-rуц-гу:rъд-r'ьц-rъч: .rудю-rудю" 184;,,rуду-rуду" 174,217; .гуц

rуц• 207; ,rучу-rучу" 176; ,rучи-rучи' 90; . гуси-rуси" 42-70, 73, 91; ,ryyy-ry-ry" 6; , 1 ъдъррр" 15-22, 
183, 212, 214; . г'ьци-rЬци • 2, 50-:::13, 61, 88, 93. 96, 131 , 154, 173, 196, . гьца-rЬца" 217; ,r'ьчи-rЬчим 

139, 181; .циrа-цига• 88, 90; .чигi,рр" 207. 

2. Кор. би ш- би ж - бит: ,бйш-бйш" 49, 51 --< 21; ,,бйше-бйше' 46 --< 1.5, 54-=:: 33; ,,бишка

бишка" 81 --<29; ,.биши-бйши" 44--<18; 46--<19; 66 -==4; 67--<25,: 74; ,,бйшу-бйшу" 52-56; ,,бйжи-бйжи" 
57-=::4; ,.бйте-бйте• 46-с::8. 

3. ц- ц - ц ! (Съ обратно езично-зжбно експлодиране на въздушната струя) 16-24, 202-204. 

7. Нарта на обичаитt при засtване. 

1. Нарочито мtсене х л t б ъ, по r а ч а, баница - за обредно изяждане, преломяване; -
2. О r ъ н ь, п е п е л ь от ъ о r н и щ е т о или п р е д м е т и с в ъ р з а н и с ъ о г н и ще т о - за ма

rично прочистване семето; - 3. К о кош к а, п t тел ь, - обредно клане и изяждане; - 4. На кич
в а не орачъ, волове, рало ; - 5. Обреди съ ц ъ р кове н ъ х ар а к те р ъ; - 6. Не изнасян е вещ и 
отъ дома, не даване вещи въ заемъ ; - 7. Вързване червенъ конецъ по волове, 

орачъ, орало; - 8. Неокачван е черно кот .1е на огъня, не1· отвене госба;- 9. Невръ

щ а не семе или ястие отъ нивата; - 10. С л а r а не лукъ, орtхи , калина и др. плод о в е в ъ 

семето; - 11. Слаган е четка въ семето; - 12. Не метен е на жилището; - 13. П река р
в а не с е ме то през ъ ж е л t з о; - 14. В и но то като непремtнна часть отъ ястието; - 15. Зара
вяне я II ц е въ браздата (този белеrъ съ точка означава велик ден с к о я II ц е); - 16. Засtване 
преди слънце; - 17. Премtняване, употрtбяване нови вещи; - 18. Из.1иване 

в о д ~; - 19. Слагане сребърни вещ и (пари, гривни. обици и др.) въ семето или прекарване 

семето прсзъ тtхъ ; - 20. П р е к а р в а н е с е м ето п р е з ъ с н о вал к а отъ тъкаченъ станъ. 

За бел еж к а к ъ м ъ к а р та та : Заграденото съ прекжсната линия е неопредtлено : 
;;а населението между Балкана и Дунава (спор, Раковски, Показалецъ, стр. 52). 

Юбш1. сбори. проф. А. Иширковъ JR 
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3 а бележки към ъ обич а и т t: 1. На!!-чесrо погачата бива една и е предназначена 

само за орача (6, 31, 117, 133, 140-142, 188,211,215), като нt.кжде гледатъ непрtменно да върнатъ отъ 
нея вечерьта (5); често питата бива раздt.лена между орача и веловетt (149, 151, 158, 194, 224) ; разчуп
ването на погачата понt.кжде става върху ярема на воловетt. или върху ржчицата на ралото (плуга) 

(149, 206); пититt. моrатъ да бждатъ и нt.колко - отдt.лно за орача, отдt.лно за воловетt. (163), като 

последнитt. биватъ нахлузвани на рогата имъ докато оратъ (7). По нt.кои села пък ъ въ деня на 

засt.ването разнасятъ пита по селото за берекетъ (37, 103). 

2. Най-често съ огънь о5граждатъ ко.1ата с1, ссмеrо (88, 108, 110) ; вмt.сто огънъ може да 

бжде пепелъ отъ огнището (23, 28, 58, 123); колата могатъ и да бждатъ прехвърлени съ жарава, 

за да бждt.ло жито10 червено (158). или пъкъ просто прекарана презъ жарава (64), или само 

орачътъ и добитъкътъ па минатъ презъ жарава (90); понt.кжде обrраждатъ съ жарава цt.лия харманъ 
(119), или самоrо семе се надвесва надъ огъня (163); излизащата кола съ семе бива съ залепена 

на ярема запалена вощеница (141). 

3. Обикновено · колятъ кокошка, наричана понt.кжде „пиле" и сготвена я носятъ на нивата 

(64,117,119,129,133,140); по-рt.дко опечена (141); пон·вйде гле11атъ непремt.нно да бжпе червенъ 

пt.телъ (142). Интересно е обредното заколване: на кокошката въ (163): заколватъ я надъ шиника съ 

семето, за да изrсче кръвьта и въ него, тогава житото съ кръвъта и перушината се засt.ва най

напред ь; другаде заравятъ коститt. отъ кокошката въ първаrа бразда (181) за да ги не изядътъ 

кучетата, че мишкиrt. щt.ли да ядатъ житото. 

4. И.т. н. 
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Бълrарски типове въ антрополоrическо отношение 
отъ Ст. Ватевъ 

Въ по-rолtмата часть на Балканския полуостровъ, отечеството на българския 

народъ, еж живtли, преминавали и застоявали много народи. 

Историята е заварила тукъ траки и илири, които следъ като еж погълнали 

келтски елементи, по -сетне се смtсили съ своитt завоеватели, отначало гърцитt и 

отпосле римлянитt. Презъ време на великото преселение на народитt, еж преминавали 

вестrоти, остrоти и славяни, а по-после хуни, авари, българи. 

Славянитt, обединени и смtсени съ азиатскитt българи, образували сегашния 

български народъ, като въ течение на нtколко в·l,ка, въ неговия съставъ еж влtзли 

отчасти и други народности, кумани, печенези, арменци, татари, цигани и най-вече гърци, 

които еж се претопявали и изчезвали въ многобройната славянска маса. 

Сеrашниятъ български народъ, езиково, по носия, характеръ и обичаи, образува 

нtколко етнографски групи, които се охарактеризуватъ' и антропологически. 
Ако на пръвъ погледъ, българинътъ да не представя характеренъ ангропо

логически типъ, то при по внимателно взиране, може да се забележи, въ разни области, 

едно значително сходство и въ физическото му устройство. 

Изучаването на българския народъ въ антролологическо отношение е било доста 

оскждно; то почва едвамъ преди освобождението му отъ турцитt, когато ученитt захва

наха да показватъ интересъ и къмъ физическото устройство на народитt. 

Пръвъ отъ пжтешественицитt, Ami Boue, въ 1834 r., дава сведения, отъ субек
тивни наблюдения, по физическото устройство на българитt. По-после, еж правили изуча

вания и други, и то набл :одения на живи хора, измtрвания на черепи, но малко и частично. 

Всички антропологически изучавания на бълrаритt отъ чужденци до 1905 год. 

еж събрани и обнародвани'). Послешни изучавания еж правени отъ д-ръ Дрончиловъ~) 

и Ярановъ3). 

Обстойни изследвания еж правени отъ Анатоль Носов4) върху българитt 

преселници въ Русия. 

Всестранно изучване на българитt, предимно въ антропологическо отношение, 

не е било правено. 

Потикъ за изучаване на България и българитt се даде въ 1896 г. отъ основания 
"Комитетъ за изучаване на България" и съ издаване съчинението "Българско отечество", 

въ което се предвиждаше и монография по антропологическото изучаване на българитt. 

По покана отъ Комитета, изготвения отъ менъ планъ, послужи за всестранно изучаване 

българитt въ антропологическо отношение5). 

1) Д-ръ - С. В11тевъ. Чужда литература по антропологията на Българитt. СбНУ. кн. XXV 
1909 г. стр. 1-123. 

2) Dr. К. Drontschiloff. Beitrage zur Anthropologie der Bulgaren 1914 u 1921. 
3) Д. Ярановъ. Антроn. изучвания на населението въ Разлогъ. Макед. прегледъ 1931. 
4) А. Носов Киiв. До антропо10гii Болгарiв. Болгари Кримськi и мелiтопiлськi. Антроnол. 

рiчник кабинету Антропологii iм. Вовка 1929 т. III и 1930 т. IV. 
5) Д-ръ С. Ватевъ. Антропологическо изслtдване на България. Български преrледъ г. V, 

1898, ки . I. 

• 
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За да може обаче да се проучи населението въ България антропологически и 

етнографически, налагаше се научна подготовка. За постигане на тази цель даде въз

можность пребиваването ни презъ 1896 г. въ Берли1ъ, за специализация, моето по детски 

и вжтрешни болести и на Д-ръ Иширкова по география и етнография. Ние двама изу

чавахме при проф. v. Luschan антропология и антропологическитt методи. Въ това време 
въ Берлинъ имаше изложба и за етнографския и отдtлъ бtха доведени стотина негри 

отъ африканскитt колонии на Германия; при тоя случай ние заедно съ професора измt

рихме и описахме всичкитt негри, мж.же, жени и деца·). 

Следъ завръщането ни въ България, на 23. VI. 1897 г. получихме отъ Комитета 
"Българско отечество" писмо, съ което ни се съобщава, че за написването монографиитt 

за антропологическитt изследвания еж. избрани за съвмtстно работене Д-ръ Басановичъ, 

Д-ръ А. Иширковъ и Д-ръ С. Ватевъ. Всtки отъ насъ тримата почна самостоятелно да 

работи. Д-ръ А. Иширковъ изучаваше България въ етнографско и географско, а пъкъ азъ 

въ антропологическо отношение. Д-ръ Басановичъ въ Варна, далечъ отъ насъ, освенъ 

публикуванитt по-рано етнографски проучвания2), други не е правилъ. 

Въ 1898 г., по представения отъ менъ планъ за антропологическо изследване 

подготвихъ военни лtкари за измtрване и наблюдение на войницитt, като по даденъ 

образецъ за всtки войникъ се направиха 25 описания и 50 измtрвания на тtлото. За 

наблюдение на ученицитt издадохъ подробни упж.твания и наставления3), както за основ

нитt училища, тъй и за гимназиитt, не само въ България, но и въ Европейска Турция, 

която обхващаше Тракия и Македония. По тоя планъ се изследваха не саио българитt, 

но и помацитt, турцитt, гърцитt, евреитt и арменцитt. 

За изпълнение на тая задача дадоха най-голtмо съдействие министритt на про

св·вщението и войната и Н. Б. Екзархъ Иосифъ въ Цариградъ. 

Азъ лично измtрвахъ черепитt въ костницитt на манастиритt въ Търновско, 

Дрtново, Троянъ, Черепишъ, Рила, Бачково и черквитt въ ц·вла България - Търново, 

Габрово, Шуменъ, Враца, Пазарджикъ, Батакъ, Калоферъ, Самоковъ, Софин. Изследвахъ 

женитt и децата ; въ Александровската болница опредtляхъ теглото на мозъцитt. 

При обработване на събрания грамаденъ материалъ използувахъ и антропологи

ческитt изучвания - направени отъ училищни лtкари 4) върху ученици, отъ военни 

лtкари върху юнкеритt5) и войницитt6) и отъ Дирекцията на статистиката7) върху воен

нитt набори. 

Резултатит·в отъ обработения материалъ бt отчасти публикуванъ на френски, 

нtмски, руски, чешки, английски и български. На XIII международенъ конrресъ по медицина 
въ Парижъ презъ 1900 г. докладвахъ за часть отъ антропологическитt си изучвания8). 

1) r·. v. Lнschan. Beitrage zur Volkerkunde der Deutschen Schutzgeblete 1897. 
2) Д-ръ И. Басановичъ. Ломскиятъ окрж.rъ - СбНУ. кн. V. 1891. 
3) Български nреrледъ r. VI, 1899. 
4) Д-ръ М. Михайловъ - Материали за физическото развитие на бъ.~гарския ученикъ. 

Пер. сп. 1902 год. 
Д-ръ Боневъ - Годишенъ рапортъ за 1904 - 1905 год. на I Соф. м. гимназия - 1905 rод. 

Проф. Д-ръ П. Нойковъ и Д-ръ Д. Кацаровъ - - Физиологически прояви на половото съз

рi,ване у бълг. ученици и ученички __: 1919 rоц. 
5) Д-ръ Н. Кирковъ - Физическото развитие на бълrарскитi, младежи. Учил. хигиена 1905 r. 
Д-ръ Ребенъ. - Физическо развитие на възпитаницитi, отъ Военното училище - Воененъ 

журналъ 1905 r. • 
6) Д-ръ К. Михайловски - Наблюдение върху физическото развитие на войницитt отъ 16 n. 

Ловчански nолкъ. Наборъ 1898 - 1903 r. Пер. сп. 1909 r. 
7) Я. Помадовъ -Военна антроnометрия. Трудове на Бълr. природа-изпитателно .q,во-1904 r. 
8) Comptes randus du XIII Congres Iпternational de Medicine - Contribution а l'etude Anthro

pologique sщ !е poids du cerveau chez les Bu\gares - Observations Anthropologiques sur \а cou\eur 
des yeux, des cheveaux et de \а peau chez les eleves et les soldats en Bulgarie. 
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Нашиятъ публикуванъ материалъ даде на известния антропологъ Deniker1) въ 

неговитt ~бширни изучвания върху раситt въ Европа да попълни и поправи картитt си 

за типа и ръста на българитt въ България и Македония~), а еж.що и на проф. д-ръ 

Birkner ~аде възможность да разгледа по-обстойно антропологическитt изучвания на 

българитtЗ). 

Изследванията еж правени върху децата отъ рождение, ученици, войници, и 

възрастни мжже, жени, селяни и граждани отъ България, Тракия и Македония въ предt

литt на бившата Турска империя. 

Изучванията обхващатъ физиологични прояви и тtлесни белези : никнене зжбитt 
у деца и възрастни, първа менструация, плодовитость. сила на зрението, мускулна сила, 

капацитетъ на бtлия дробъ, боя на очитt, косата и кожата, монголски сини петна, 

тегло на тtлото и мозъцитt, ръстътъ и отношенията на разнитt части на т-tлото, тазътъ 

у женитt, главата и черепит-t и тtхнит-t форми, лице, очи, носъ, разм-tрит-t на разнит-t 

части на главата и отношенията имъ въ многобройни комбинации. 

При проучаванията, за избtгване гр-tшки, се използуваха гол-tмъ брой наблюдения и 

затова групировкит-t отъ полученитt числа се правtха най-малко по административни околии. 

За съставяне по-ясна представа отъ сходнит-t антропологически данни, направихме 

следнитt 4 гол-tми групи споредъ административното положение на областит-t въ България 
(Б.) и Европейска Турция презъ 191 О г.: Южна България (Ю. Б.), Юга-Западна България 

(Ю. 3. Б.), Северна България (С. Б.) разд-tлена на Западна (С. з.), Ср-tдна (С. с.) и 

Източна (С. и.) и Европейска Турция и то само Тракия и Македония (Т. М.) отъ нея4). 

Събраниятъ материалъ по изучаване антропологията на бълrарит-t дава вече 

възможность да се състави по-ясно и п0<-опредtлено мнение за антропологическия 

типъ на съвремения българинъ, безъ or ледъ на миналото произхождение, което сега 

става по-достжпно за изучване. 

Ще тр-tбва да забележа, че отъ изследванията се установява, че женския полъ 

и селското население пр~дставятъ въ вс-tко отношение, по-гол-tма еднаквость и следо

вателно по-чистъ типъ. 

За поставената наша цель, опред-tляне на r лавнит-t антропологически типове, 

ще разгледаме само по важнит-t отличителни антропологически белези. 

Русъ и мурrавъ типъ. 

Антрополоrическиятъ типъ - русъ и мургавъ се опредtля за вс-tко лице отъ съпо

ставяне боята на зеницата на очитt, на косата по главата и на кожата по тtлото. 

Споредъ Virchow5) рус и я т ъ типъ (блондини) се отличава по това, че има сини очи, руса 

1) J. Dt:niker - Les Bulgares et \es Macedoniens - Bulletins de la Societe d'anthropologie 
de Paris 1904: ,,L'anthropologie de \а Bulgarie а ete fort mal connue avant \е travai\ magistral du 
D-r Wateff ... mais le travail excellent et co\ossal, que vient d'accomp\ir М. Wateff doit changcr nota
Ыement les idees que nous avions jusqu'a present sur les types bulgares que l'on rencontre tant en 
Bulgarie et en Macedoine". 

2) Les Races de l'Europe, 1908. 
'1 Prof. d-r F. Birkner - Miinchen. Deutsche Ba\kan Zeitung 1917: • Vor allem sind fiir die 

Kentniss der heutigen Bulgaren die von D-r Wateff ge!cisktt:n und ausgefiihrten Untersuchungen 
wichtig. In Bulgarit:n ist die anthropologiscl1e Erforschung des Landes in mustergiiltiger Weise durch
gefiihrt worden und in cinem Umpfange, der sonst kaum erreicht und jedenfal\s nicht iibertroffen 
worden ist". 

4) В. Кжнчевъ. Македония. Етнография и статистика 1900 г. 
5
) При нашит-в изучвания ние прибавихме къмъ 11 групировки на Virchow още и такива 

съ зелени очи и червена коса, които поради малкото имъ число тукъ не разглеждаме. 
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коса и бtла кожа; мургав и я т ъ типъ (винооки, брюнети)- кестеневи очи, кестенева и 

черна коса и мургава кожа; останалитt комбинации образуватъ с м t с е ни я типъ(пъстрооки), 

Типътъ у наблюдаванитt 268,353 ученици и войници отъ 6-25 годишна възрасть, 
за цtла България, въ проценти е: 

6-15 г. 15- 25 г. 

Руси 9.65 5.89 
Мургави 46.86 50.43 
Смtсени 43.49 43.68 

Както се вижда, съ възрастьта се намаляватъ руситt, а се увеличаватъ мургавитt, 

ако и малко. 

Само ученици 236,620 отъ 6- 10 г. по области има: 

Ю. Б. Ю. 3. Б С. Б. с. 3. с. с. с. и. т. м. 

Руси 9.61 12.39 9.48 11.06 8.74 9.39 11.77. 
Мургави 45.27 42.51 47.26 43.93 47.59 49.49 41.96 
См·всени 45.12 45.10 43.26 45.01 43.67 41.12 46.27 

Както се вижда, руситt съставятъ десета часть отъ населението, почти еднакво 

въ всички области, съ незначително увеличение въ западнитt покрайнини и въ Македония, 

Мургави еж почти половината и има повече въ Ю. Б., С. и. и С. с. Максимумътъ на 

руситt е въ околиитt: Босилеградска 18.650/о и Бtлоградчишка 15.110/о, а минимумътъ -
въ Пещерска 5.61%, Еленска 6.39, Горна-Орtховица 6.62 г. Максимумътъ на мургавит-t е 

въ Г.-Орtховска 56.390/о, а минимумътъ - въ Фердинандска 39.550/о. 

Ръстъ. 

Ръстътъ представн дължината на тtлото изм-tрвана при право положение отъ 

подстжпалкит-t до темето. 

Измtрвани еж 104,196 мжже и жени отъ рождение до напреднала възрасть, 

Срtднинтъ ръстъ на 20,421 новобранци е 165.6 см 

" " " 5,024 войници " 166.5 " 
" " " 155 мжже отъ Т. М. 167.8 " 
" " " 215 жени отъ Б. Т. М. " 155.7 ,. 

Срtднинтъ ръстъ по области е на : 

Новобранци 20,421 
Войници 5024 

Ю. Б. 

166.2 см. 

166.7 " 

Ю. 3. Б. 
166.0 см. 
166.5 " 

С. Б. 

165.1 см. 

166.4 " 
По области, споредъ ръста у 20,421 новобранци, въ проценти имаме: 

Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. 
Низъкъ ръстъ (150- 159 см.) 12.58 10.12 11.06 
Срtденъ " (160- 169 п) 63.54 62.08 63.39 
Високъ " (170- 193 п) 23.88 27.80 25.55 

По области отъ 5024 войника имаме въ : 

Низъкъ ръстъ 

Срtденъ " 
Високъ 

Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. 

10.85 10.19 11.18 
59.52 57.56 60.50 
29.63 32.25 28.32 

С. Б. 

11.25 
60.74 
28.01 

с. з. 

11.97 
61.18 
26.85 

с. с. 

12.45 
61.38 
26.17 

С. Б. 

14.81 
64.60 
20.59 

• С. и. 

8.93 
~9.45 
31.62 

Най-много низки има С. Б. и то С. с.; най-малко - въ Ю. Б. Най-много високи 

има Ю. Б. и С. и, а най-малко - въ С. с. 



БЪJIГ АРСКИ ТИПОВЕ ВЪ АНТРОПОЛОГИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ 143 

Обиколка на главата 

Обиколката на главата, мtрена въ най-шиf)оката часть на лоба, е у : 
; Б. IU. Б. Ю. 3. Б. С. Б. С. з. С. с. С. и 

5024 ВОЙНИЦИ 545 М М. 544 548 545 547 544 547 
229 мж.жки черепи 514 мм. 511 519 512 

• Отъ това се вижда, че най-голtма обиколка на лоба иматъ войницитt отъ 
Ю. 3. Б., а най-малка въ Ю. Б. и С. с. , а у черепитt еж.що най-голtма обиколка иматъ 

въ Ю. 3. Б. и най-малка въ Ю. Б. 

Форма на главата 

Формата на главата се изразява въ лоба и лицето. Лобътъ и лицето иматъ 

разнообразна форма и може да се каже, че има толкова форми, колкото и глави; 

при все това забелязва се, че въ известни области преобладава известна опредtлена 

форма на· лоба и лицето. 

Лобътъ измtрванъ по отношение на най-голtмата дължина, мtрена отъ челото до 

тила и най-голtмата широчина, мtрена между най-издаденитt части на теменната 

область, ни дава форма на дългоглави (долихокефали), широкоглави (брахикефали) и 

срtдноглави (мезокефали). 

Отношението на дължината и широчината се опредtля съ индексъ. Споредъ 

това срtдниятъ индексъ на главата у 5024 войника е : 
Б, Ю. Б. Ю. 3, Б. 

79.65 78.16 79.89 
С. Б. 

80.83 

А по формата на главата, 

Дългоглави 

Срtдноглави 

споредъ индекса, въ Б. има: 

Широкоглави 

(Хипербрахикефали) 

и по области : 
Ю. Б. Ю, 3. Б. 

Дългоглави 20.17 9.73 
Срtдноглави 47.25 41.91 
Широкоглави 32.58 48.36 
(Хипербрахикефали) (5.66) (10.88) 

(63.1 - 74.9) 
(75 -79.9) 
(80 - 88.2) 
(85 - 88.2) 

С, Б. 

4.87 
33.77 
61.36 
(13.52) 

с. з. 

2.03 
31.61 
66.36 

11.530/о 

40.42 » 

48.05 » 

(9.99) » 

с. с. 

3.30 
33.27 
63.43 

170 мжже отъ Тракия и Македония еж. съ срtденъ индексъ 

области, вилаети : 
Одрино-Сtрски (32) 78.3 
Солунски (53) 76.4 
Скопски (48) 79.3 
Битолски (37) 85.2 

и то 

Дългоглави 17.060/о 

Срtдног лави 44.13 » 

Широкоглави 38.81 » 

Черепи 

с. и. 

9.32 
36.00 
54.68 

79.46 и то по 

Измtрвани еж 1313 черепа, на които срtдниятъ индексъ1 ) по формата на лоба 

отъ дължината и широчината, е : 

1) Индексътъ у живигв въ сравнение съ черепитt се смtта съ 2 повече и ще бжде 79.97 у 
живи1i_, и 77,97 у черепитt. 
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и то 

Дългоглави 

Ср1;дног лави 

Широкоглави 

Б. 

77.97 
Ю. Б. 

76.26 

споредъ формата въ 

(66-74.9) 
(75- 79.9) 
(80- 92) 

СТ. ВАТЕВЪ 

Ю. 3. Б. 

78.21 

проценти: 

Б. Ю. Б. 

20.87 33.74 
47.98 53.02 
31.15 13.24 

С. Б. 

79.22 

Ю. 3. Б. 

18.59 
45.73 
35.68 

т. м. 

77.49 

С. Б. 

11.41 
46.92 
41.67 

Измtрването височината отъ темето до основата у 1086 черепи, споредъ индекса 

ни дава въ цроценти : 
Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. С. Б. 

Низки (63- 70) 5.16 5.86 7.15 3.80 
Срiщни (70- 75) 44.01 48.42 53.29 36.90 
Високи (75- 88) 50.83 45.72 39.56 59.30 

Отъ измtрване на лоба получаваме у г лавитt, както на живитt, тъй и на чере

питt, почти еднакви отношения и то дългог лави има най-много въ Ю. Б., а най-малко въ 

С. Б. Широког лави има най-много въ С. Б. и най-малко въ Ю. Б. Особенъ типъ широко

г лави-хипербрахикефали съ индексъ 85 има въ Западна Македония. 

По отношение височината на лоба у черепитt забелязваме, че най-високи 

черепи има въ С. Б., най-низки въ Ю. 3. Б. Низки черепи има най-много въ Ю. 3. Б. и 

най-малко въ С. Б. 

Форма на лицето. 

Измtрване формата на лицето у живитt ставаше по два на чина: 1) ц t л о т о 
11 и ц е: измtрва се разстоянието отъ косматата часть на челото до най-долната часть на 

орадичката и широчината между ску ловитt кости; 2) д о л но т о л и ц е - отъ дъното на 

носа до най-долната часть на брадичката, а широчината - между скуловитt кости. 

Отношението на височината и широчината 

ц t лот о лице на 5024 войника въ проценти е: 

Б. 

Широколици (75- 119) 12.00 
Срtднолици (120- 139) 64.79 
Дълголици (140- 215) 23.21 

До л но т о л и ц е у 5034 
Б. 

широколици (64- 90) 
ДЪЛГОJIИЦИ (90-125) 

60.90 
39.10 

Ю. Б. Ю. 3. Б. 

10.41 7.03 
54.64 61.76 
34.95 31.21 

войника, еж.що въ 

Ю. Б. Ю. 3. Б. 

52.80 33.24 
47.20 66.76 

Черепи. 

на лицето дава индексъ, който у 

С. Б. с. з. с. с. с. и. 

15.Sl 10.84 18.58 14.82 
75.09 78.10 71.01 79.43 
9.10 11.06 10.41 5.75 

проценти, дава: 

С. Б. с. з. с. с. с. и. 

81.42 83.52 80.64 83.09 
18.58 16.48 19.36 16.91 

Отъ 1062 черепа измtрвани при широчината между ску ловитt кости и височината отъ 
дъното на носа до ржба на горнитt рtзци, се добиватъ следнитt данни : 

Широколици съ индексъ ( 40- 50) 
Дълголици " (50- 73) 

Б. 

17.42 
82.58 

ю. ь. 

12.59 
87.41 

Ю. 3. Б. 

· 13.28 
86.72 

С. Б. 

22.53 
77.47 

Отъ даннитt у живитt, както и при черепитt, дълголицитt еж повече, широколи

цитt по-малко и то най-много дълголици има въ Ю. Б., по-малко въ 10. 3. Б. и най

малко въ С. Б. 
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Формата на лицето и лоба. 

Особенъ характеренъ изразъ на главата ни дава формата на лицето, сравнена 

съ лоба, по който начинъ се получаватъ г лавнитt форми дълголици, широколици, дългог лави, 

срtдног лави и широког лави. 

„ Отъ формата на главата, изразена въ индекса отъ долната дължина на лицето до 

брадичката и широчината между ску ловитt кости и отношението му къмъ индекса на 

лоба, е получено отъ измtрването на 5024 войника следното въ проценти : . 
Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. С. Б. с. 3. с. с. с . и. 

Широколици - дългог лави 9.80 20.83 7.24 4.09 1.35 2.65 8.19 

" 
срtдноглави 38.96 49.13 39.14 33.18 31.35 32.69 35.19 

" 
широкоглави 51.24 30.04 53.62 62.73 67.30 64.66 56.62 

Дълголици -- дълrоr лави 14.20 19.43 10.97 8.33 5.48 6.04 13.71 
с рtдног лави 42.72 45.14 43.29 36.37 32.87 35.67 39.51 

" 
широког лави 43.08 35.43 45.74 55.30 61.65 58.29 46.78 

Черепи . 

Отъ измtрванитt 1062 черепи имаме въ проценти: 

Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. С. Б. 

Широколици - дълrоглави 11.73 19.56 13.04 8.18 

" 
срtдног лави 42.45 60.88 34.78 36.37 

" 
широког лави 45.82 19.56 52.18 55.45 

Дълrолици - дългоглави 23.94 35.63 22.08 14.13 

" 
срtдноглави 49.54 49.10 46.10 51.36 

" 
широког лави 26.52 15.27 31.82 34.51 

Отъ изложеното се вижда, че, както у живитt, тъй и у черепитt, широколици 

дългоглави има най-много въ Ю. Б., по-малко въ Ю. 3. Б. и най-малко въ С. Б. (С. с.) 

Широколици широкоrлави има най-много въ С. Б. (С. с. и С. з.) и най-малко въ Ю. Б. 

Дълголици - дългоглави има най-много въ Ю. Б., най-малко въ С. Б. (С. з . )• 

Дълголици - широкоглави има най-много въ С. Б. (С. с., С. з.) и най-малко въ Ю. Б. 

Лицевъ жrълъ при черепитt 

Лицевиятъ жгълъ на черепа, измtрванъ споредъ нtмската хоризонтала съ кранио

метра на Ranкe, при 252 черепи, е срtдно 86.790, споредъ което българскитt черепи еж 
ортогнатни, съ максималенъ жгълъ 100° и минималенъ 79°. 

По области имаме : 
Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. С. Б. 

Срtдно 86.790 86.07° 86.85° 87.50° 

Прогнатни (79-82°) 12.40 14.54 9.09 10.85 
Ортоrнатни (83- 90°) 63.20 66.36 81.82 58.92 
Хиперортоrнатни (90- 100°) 24.40 19.10 9.09 30.23 

Както е видно проrнатни има най-много въ Ю. Б., а най-малко въ Ю. 3. Б. и. 

хиперортоrнатни най-много въ С. Б., а цай-малко въ Ю. 3. Б. 

Юбил. сбори. проф. А, Иширковъ 19 
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Очи. 

Очитt у живит-t,, които по фор~~а на клеnачитt еж прави, наклонени на вънъ на 

горе и на вжтре на долу, даватъ особенъ изразъ на лицето. 

У 5024 войника клепачитt еж: 

Б. Ю. Б. Ю.3.Б. С. Б. с. з. с. с. с. и 

Прави 63.51 76.22 79.33 44.74 72.91 44.16 26.78 
Наклонени на горе 31.30 19.79 17.72 47.94 13.32 49.52 68.68 
Наклонени на долу 5.19 3.99 2.9f> 7.32 13.77 6.32 4.54 

Череnи. 

Формата на орбитата на окото споредъ широчината, височината и индекса 

при 1053 черепи е: 

Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. С. Б 

Широки очи (64.1 - 80) 14.53 13.16 14.28 15.75 
Срtдни очи (81 - 85) 27.64 25.32 25.28 30.46 
Високи очи (86 - 112) 57.83 61.52 60.44 53.79 

Отъ изложеното се вижда, че лица съ прави клепачи има най-много въ Ю. Б. и Ю. 3. Б. 
най-малко въ С. Б. (С. и.); съ наклонени на горе има най-много въ С. Б. (С. и. и С. с.), а 

най-малко въ С. 3. и Ю. 3. Б. Сжщо и при черепитt - съ широки очи има най-много въ 

С. Б. най-малко въ Ю. Б.; съ високи очи има най-много въ Ю. Б. и най-малко въ С. Б. 

Носъ 

Носътъ, който по форма е правъ, вдлъбнатъ и кривъ, у 5024 войника показва, 
следната подtлба въ проценти : 

Б. Ю. Б. Ю. 3. Б. С. Б. с. з. с. с. с. и. 

Правъ 80.44 76.43 80.04 83.82 73.81 84.54 89.86 
Вдлъбнатъ 10.07 12.35 9.95 8.49 16.71 6.91 5.45 
Кривъ 9.49 11.22 10.01 7.69 9.48 8.55 4.69 

Лица съ правъ носъ има най много въ С. Б. (С. и.), а най-малко въ с. 3. 

Лица съ вдлъбнатъ носъ има най-много въ С. з . и най-малко С. и. 

Лица съ кривъ носъ има най-много въ Ю. Б. и най-малко С. и . 
Отъ изброенитt данни, разглеждайки отношенията на типа и ръста, типа и 

формата на главата, на отдtлнитt части на тtлото и многобройнитt комбинации, явствува, 

че двата основни типа, които Deniker конструира за Балканския полуостровъ, r лавно за 
България и Македония и ги причислява къмъ крайбрtжната Ат ланто-срtдиземноморска 

раса, съ мургавъ типъ, поддолихокефална глава и високъ ръстъ, и за населението отъ 

централната часть на Балканския полуостровъ, къмъ Адриатическата или Динарската 

раса, мургави, широког лави, съ високъ ръстъ, ще трtбва, както самъ Deniker признава, 
значително да се измtнятъ и поправятъ. • 

Отъ даннитt, които получаваме отъ наблюдението и измtрването на населението 

по области, като не се взематъ и по малкитt групировки, вмъкнати изъ родопсюwt и 

други планински покрайнини, може да се образуватъ добре охарактеризирани следнитt 

главни антропологически групи: 

I. Т ъ р н о в с к а г р у п а. Срtща се най-вече въ Т ъ р н о в с к о и заема почти 

цtлата срtдна областъ на С. Б. Отличава се съ мезокефалия, която клони повече 

къмъ брахикефалия, съ особ~на полусферич1-1а формq на r J\авата, съ срtденъ индексъ 
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79- 80, съ лице повече широко, очи малки, клепачи наклонени на горе, скулови кости 

умtрено издадени, повече отъ низъкъ ръстъ, мургави и съ най-малко руси. 

Основата на това население ще трtбва да се дири въ п р а б ъ л r а р и т t. 
II. Тракийска г р у п а. Срtща се най-вече въ Чирпан с к о, Тракия до Солунско 

Южна и отчасти Североисточна България, съ изразена долихокефалия, съ срtденъ индексъ 

74.tf при черепитt и 77 у живитt, съ продълговата и сплесната въ темето глава, лице 

продълговато , клепач·и повечето равни, съ умtрено издадени скулови кости, повече отъ 
висо1'ъ ръстъ, мургави и повече руси, отколкото въ предшествуващата група. 

Въ тая група ще трtбва да се дири основата на старото трак и й с к о 

население. 

III. Софийска група. Заема високото плато на Северозападна и Югозападна 
България и Северна Македония. Съ типична мезокефалия, срtденъ индексъ 78, съ глава 

закржглена въ темето, лице не много високо, клепачи равни, срtдно издадени скулови 

кости, ръстъ ср·l,дно високъ, клони повече къмъ високитt, малко мургави и повече руси, 

отколкото въ предишнитt групи. 

Произходътъ на тая група трtбва да се дири въ чиститt славя н с к и типове. 

IV. Охридска г р у n а. От ш1чава се рtзко отъ предшествуващитt групи; 

срtща се въ Западна Македония около Охридското езеро, съ хипербрахикефалия, съ 

срtденъ индексъ 85, съ особена ф => рма на главата, плоско теме, отзадъ почти пресtченъ 

тилъ, силно издадена слухова область, силно издадени скулови кости и .жгJ1и на долнитt 

челюсти, клепачи наклонени повече нагоре, срtденъ ръстъ не много високъ, мургави съ 

малко руси. 

Въ тая група ще трtбва да се дири и л и р и й ски я типъ. 

Тия групировки въ главни черти, може съ много повече данни да се допъJ1нятъ 

и разширятъ и евентуално да се подраздtлятъ на по-малки групи. 

По-обстойно пъкъ изучване на находкитt отъ предисторически и исторически 

черепи отъ Абоба, както и черепи отъ Търновско отъ къмъ четиринадесето столtтие и други, 

ще дадатъ възможностъ да се просJ1едятъ основнитБ антропологически типове, между 

които е станало размtсването и да се потвърди сжществуването на посоченитt отъ 

насъ четири основни групи. 
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iltколко крепости и стари селища по Срtдна Арда 
отъ Ив. Велковъ 

Презъ лtтото на 1932 година имахъ възможность да надникна въ rънкитt на 

Източнитt Родопи, твърде малко познати още въ археологическо отношение. За да се 

пребродятъ тt на длъжъ и ширъ, трtбватъ месеци, години. Родопитt заслужаватъ това 

и поради своето минало, и поради голtмата роля, която тt играятъ въ всичкитt по-сет

нешни столtтия. Цtлото срtдновtковие пълни съ важни и исторически събития тtзи мtста. 

Снtжнитt планини на тракитt еж. познати още на Омира (Илияда XIV, 227), 
знае ги Херодотъ (IV, 49; VIII, 116), знае ги Тукидитъ (II, 96, 98), знаятъ ги и всички 

по-късни историци и географи на древностьта (Р а u 1 у- W i s s о w а, R Е 2 R. I 195 7; И р е чек ъ, 
Пжтувания 387 сл.). Тукъ въ долнитt редове давамъ само бележки за онtзи крепости 

и селища, които съмъ могълъ да посетя. 

Нtкогашниятъ кервански пжть отъ Свиленградъ презъ Мезекъ за долината на Арда, 

замtненъ вече съ широкъ и удобенъ пж.ть, овива като змия добре запазената византийска 

крепость надъ Мезекъ, продължава нагоре и източно отъ Куртъ-кале се спуска къмъ 

Куртоленъ и Арда. Скалитt на Куртъ-кале се виждатъ още отдалече долу отъ равнината. 

Самиятъ върхъ пъкъ е единъ отъ най-добритt стратегически точки въ Източнитt Родопи, 

отъ кж.дето се открива широкъ крж.гозоръ еднакво къмъ долината на Арда и Марица. 

Това защитно мtсто е било използувано като опора още отъ тракигt. преди Христа, а 

после, когато варваригt. нахлуватъ отъ северъ, тукъ били засилени остритt скали съ 

здрави крепостни стени. Голtмо и обширно е Град и ще то на Куртъ кале. Тукъ навсtкж.де 

между скалитt, въ нtколко реда, стърчатъ още останки отъ зидове. Въ южното подножие 

на скалитt се намира и Ц ъ р к о в и щ е то съ парчета отъ мряморъ. 

На около единъ километъръ югозападно отъ крепостыа, върху слабо възвишение, 

се издига могила, разкопана сега, съ открита каменна гробница отъ типа на тази въ 

Малъ тепе до Мезекъ, съ кошеровиденъ куполъ, съ предно помtщение, но само безъ 

коридоръ. Всичко навреме е ограбено, а отъ находката е останало дъно отъ остродъненъ 

r линенъ сждъ и малко конски кости. 
Все надолу, вече доста низко, стърчатъ скалитt на К у ш ъ кая. Това еж. две 

отвесни и високи скали, застанали на хребета като островъ всрtдъ гората, а отъ странитt 

имъ, по скалата на билото, натрупани, разпиляни и обраснали съ мъхъ едри камъни отъ 

сухъ зидъ. Цtлото вжтрешно пространство, особено югоизточната часть, е нагодена на 

тераси, въµху които еж. били издигнати нtкога и наредени жилищата. По многобройнитt 

останки на rлиненитt сж.дове тукъ може да се търси едно добре укрепено тракийско 

селище или крепость отъ около V- IV в. пр. Хр. 

Тукъ трtбва да се спомене и К о в а н ъ к а я, монолитна грамадна скала до 30 м. 
висока, съ много изрtзани ниши къмъ срtдата на скалата, сега недостж.пни. Въ южната 

часть на скалата, по срtдата, се вижда и една по-голtма вдлъбнатина, пещерка. Тази 

канара, легнала низко въ тайнственъ дълбокъ долъ ·между Куртъ кале и Тасъ тепе, има 

сигурно нtкакво култово значение. Едно по-основно проучване около скалата не е направено, 
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но би могло да се предположи, че въ он·l,зи ниши ще да еж били наредени оброчнитt 

плочки на нtкое почитано отъ тракитt божество. 

Тукъ по южнитl, склонове на планината около Куртъ кале, тракитt като че ли 

еж имали твърде сигурни убtжища. Следитt отъ тtхнит-1, селища се срtщатъ по-често 

въ тази область. На североизтокъ отъ с. Куртоленъ, на около километъръ разтояние, на 

склона, се вижда могил з до 3 м. висока. Сега тя е разкопана, но вж тре още е запазана 

градена четвъртита гробница, засводена горе, като дtланитt камъни еж поставяни iзъ 

отстжпъ. Сводътъ прилича на две събрани каменни стжпала. Входътъ на гробницата е 

обърнатъ на югъ. Камънитt еж изработени и поставени внимателно. Гробницата е била 

зае глана съ плочи. На вратата стоятъ изправени два хубаво издtлани камъка . Надъ 

гробницата има натрупана пръсть само до поJювинъ метъръ ( обр. 1 ). 

Обр. 1. Могилна гробница при Куртоленъ. 

Южно отъ тази могила се виждатъ още две други малки могилки. 

Близо тукъ, въ мtстностьта J{ольовъ егрекъ, се намиратъ останки отъ старо 

тракийско с ели ще (V - IV в. пр. Хр.). 

По новия пжть, който води отъ Свиленградъ презъ Малко Градище за Ортакьой, 

скоро преминаваме малкото сега селце Керезли (Черешово), населено съ бtжанци и 

вземаме посока къмъ върха св. Марина и Г лухитt камъни. 
; 

Покатерили се вече по склона, пристигнали въ дола Б е й - б ах ч а, по стръмнината 
нагоре ни срtщатъ и тукъ останкитt на старо тракийско селище. 

Името на Ефремъ ни е подканило да търсимъ на стръмния и скалистъ върхъ източно 

отъ селото и южно отъ св . Марина известната византийска крепость Е ф р е м ъ (Е-.рра[µ.). 

Тукъ обаче, на този скалиетъ върхъ, нtма и следи отъ нtкаква крепость. По 

този въпросъ ще се върнемъ пакъ по-надолу. 
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Подъ св. Марина стърчатъ отдалече и се открояватъ ярко на зеления фонъ на 

гората високитt скали на Г л ух и т t к а м ъ н и. Като се напусне главното шосе за Малко 

Грааище на самото било, трtбва да се хване коларския пжть при Стар ата черква или 

Керечницата и да се върви така около 2 клм. на западъ, за да се стигнатъ открtхналитt 
се скали, извисили се високо подъ гжсто обраслия върхъ св. Марина. Още отъ далече по 

пжтекитt се срtщатъ парчета отъ ту_хли, отъ покривни керемиди, парчета отъ разтро

шени глинени сждове. На самия върхъ тукъ, на първитt, западнит-в скали, се вижда , 
дълбока квадратна яма, издълбана въ скалитt, съ разм·ври 3.50 Х 3.50 м. Безъ съмнение 

' това ще ла е била нt1<аква щерна за събиране на вода, защото полътъ е твърде далече 

надолу. Подобна, само че кржгла яма, се намира и върху отдtлената източна грамадна 

канара, сега съвсемъ недостжпна. 

Отъ щерната по 42 хубаво и широко издълбани въ скалит-1, стжпала се слиза 

надолу къмъ подножието на канарата. Тамъ, върху малка тераса, е имало черквица, 

украсена, както изглежда, и съ живопись. Едно отлtление на черквата, споредъ разказа 

на хора, които с;к разразили черквата, е било застлано съ голtми мряморни плочи 

А и сега може отъ тукъ да се виаи въ училището на Малко Градище (Алванъ дере) 

часть отъ мряморна плоча съ релиефенъ кръстъ по срtдата, поставенъ върху три стж

пала. Неттосрtдствено северно отъ черквата, въ скалитt, презъ малка вратичка се влиза 

въ аязмо, и сега пълно съ вода, докарвана и събирана чрезъ малки улейчета, изрtзани 

навредъ по канарит-в. На западъ отъ вратичката се вижда и голtма ниша, вtроятно за 

поставяне на икона или друго нtщо. 

Отъ черквата водятъ ст жпала за надолу. По канаритt навсtкжде се виждатъ 

издълбани десетки дупки. Тамъ нtкжде по канарата се виждатъ, освенъ това, и отдtлни 

стжпала. Вижда се по направата си (продълговати надолу, по-дълбоки въ долния край), 

че всички тtзи дупки еж служили да подематъ дървенитt греди на висналитt нtкога 

тукъ по канаритt малки кжщурки. Г лухитt камъни не ще да еж представлявали само 

единъ обикновенъ монастиръ; тукъ като че ли е сжществувало цtло отшелническо 

население, ако се сжди по количеството на отдtлнитt висящи кжщурки, изградени високо 

по канаритt. 

Сюлбюкенъ, сега Малки Воденъ, е малко живо село, разположено близо до 

лtвия брtгъ на Арда. Легнало въ центъра на котловината, селището е станало и центъръ 

на околнитt села. Тукъ става доста оживенъ пазаръ всtки недtленъ день и скоро ще 

стане наистина единъ иалъкъ ку лтуренъ центъръ. Липсватъ още годни пжтища, които 

сега навсtкжде еж въ строежъ, липсватъ и мостове по Арда, която при дъждъ и пълно

водие е почти страшна и невъзможна за преминаване. 

Право на югъ привличатъ далечнитt канари, препрtчили хоризонта и пустнали 

стръмни склонове на изтокъ къмъ М а н г ъ ф ъ. За тамъ трtбва да се премине презъ 

Кочашъ и по стръмнината, по пжтя презъ камънаци, черни като застинала лава, да се 

стигне до горе. 

Широкото варовниково плато, съ стръмни и отвесни каменисти стени, достжпно 

само отъ къмъ запа,,'!,ната страна, е залесено съ рtдка джбова гора. Пжтьтъ, който иде по 

платото откъмъ западъ, скоро се прегражда отъ двоенъ зидъ, вжтрешниятъ дебелъ 

повече отъ 2 метра. Така обградено съ _ здрави стени и укрепено естествено, платото е 

преаставлявало силна защитна к р е п о с т ь. Отъ нtкогашнитt стени сега се виждатъ между 

дърветата натрупани и покрити съ мъхъ камъни. Слеаи отъ нtкакви стени и постройки 

се в11ждатъ близо до края на източнитt, най-стръмно издадени напредъ скали. Тамъ въ 

скалитt се вижда и изкуствено издълбана дупка. Тtзи скали тукъ се наричатъ Гяуръ 

кжрълдж, отъ тtзи скали, споредъ преданието, хвърляли н·вкога непокорнитt и юначни 

родопски българ11. В11 тоаа градище турцитt еж идвали на св. Константинъ да колятъ 
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курбанъ за дъждъ, а българитt сега празнуватъ на това широко каменисто плато много 

тържествено св. Кирилъ и Методи. 

Вънъ отъ крепостьта, къмъ северната часть на платото, сега е построенъ новъ 

параклисъ. Отъ параклиса се спуска надолу шктека, която води подъ скалиrt и презъ 

горат·а за Коч?-ШЪ. Въ подножието на скалитt е известенъ тукъ Сатмаджа бунаръ, 

както наричатъ нtкои събралата се вода подъ наведената скала, вода, която се просму

ква и се губи надолу по склона. Други наричатъ водата Ичмедже бунаръ. 

Близо · южно до селото, въ Сюредже кая, била открита гробница съ камъни, а 
все тамъ наоколо еж открити и късно римски гроб о в е (IV в.). 

По течението на Арда изглежда, че е сжществувалъ винаги нtкакъвъ пжть. 

Къмъ с. Ятаджикъ на западъ личи още калдаръмъ, а тамъ, дето скалитt вече прити

скатъ Арда, тамъ надъ с. Балджа, къмъ Менека, на високитt скали, се издигала друга 

крепость. 

Прехвърлямъ съ желtзницата по долината на Срtдна Арда. Презъ сп. Мостъ и 

с. Кьопролу е най-удобниятъ пжть за Перперакъ. При Дере махле преминавамъ кори

тото на страшната при поройни дъждове Перперакъ дере. Скоро заминавамъ тюрбето 

на Хадъръ баба и навлизамъ въ с. Караларъ, село, известно въ околностьта съ хубавитt 

си череши. Селото е казълбашко, та женитt не криятъ лицата си. Населението тукъ 

cмtra, че тtхниятъ Хадъръ баба дошълъ отъ Мала Азия, когато по тtзи мtста още 

обитавали румелиитt (гърцитt). Жителиrt отъ Караларъ еж по-свободни в_ъ нравитt си 

отъ другитt съседи турци, та кой знае дали тукъ не трtбва да се потърсятъ и онtзи 

турски селища въ областьта Архидосъ, за които се говори още въ XI вtкъ. 

Като се премине Кючукъ дере, въ югоизточна посока почватъ стръмнитt 

залесени съ храсти склонове на А с а р ъ-к а л е с и на дженевизитt. Не би могло да се избере 

по-удобно мtсто за срtдно-вtковна крепость. Вдаденъ напредъ къмъ долината и рtката 

пресtченъ конусъ, а отвредъ стръмни спусъци и широкъ кржгозоръ. Като че ли отъ 

тукъ е могло да се обзре цtлата нtкогашна область Ахридосъ, по-сетнешната Мора. 

Защото на западъ се вижда Тополовския балканъ, на северъ погледътъ се губи къмъ Бей

кьой и Гължбецъ, а на изтокъ взорътъ прехвърля Шейтанъ кюпрю, отъ дето се прог леждатъ 

въ далечинитt източнитt Родопски възвишения. 

Пжтища къмъ крепостьта е имало: единъ отъ северо-западъ - по склона, другъ 

отъ къмъ изтокъ и югъ, отъ дето крепостьта е била по-лесно уязвима и най-много 

изложена на опасность. Цtлото плато, на което е разположена крепостьта, е раздtлено 

на две. Източната половина е съ по-голtми останки отъ селище, преградено откъмъ 

изтокъ съ здрава каменна стена. И сега личатъ още изрtзанитt въ скалитt врати, 

презъ които се е влизало въ укрепеното селище. 

Сжщинскиятъ кастелъ, обграденъ отъ всtкжде съ здрави и дебели стени, се е 

намиралъ въ западната половина на платото. Тукъ следи отъ селище се намиратъ по

малко, но въ самиятъ центъръ е запазена и до сега издълбана въ скалитt грамадна щерна 

за вода, съ размtри 12 Х 5 метра. По ржбqветt на платото се издигатъ още следи отъ 
крепостнитt стени, но тtзи стени еж били особено силно изградени въ южната часть, 

дето и сега стърчатъ останкитt на висока шестожгълна кула. Друга кула, и то вtро

ятно нtкаква дървена постройка, се е издигала и на скалитt на северния склонъ, над

весилъ се стръмно къмъ Перперакъ дере. Следи отъ по-голtми постройки, и то много 

отъ тtхъ врtзани широко въ скалитt, заедно съ следи отъ селище, личатъ подъ кана

ритt въ вдлъбнатината южно и източно подъ крепостьта. Тукъ се е намирала по-голt

мата часть отъ селището. Следи отъ селище се намиратъ и въ подножието на хълма 

откъмъ севера-западната страна (обр .2). 
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До спирка Срtдна Арда, въ долината, която се спуска отъ северъ, е приютено 

малкото селце отъ седемь кжщи -- Гждаларъ. Около спирката и подъ скалитt всичко 

до преди нtколко години е било вtковна гора, а сега стърчатъ наоколо само ого

лени дънери отъ покосени джбове. 

Съ новия желtзенъ пжть тукъ се заражда новъ животъ, но издълбанитt 

високо по канаритt продълговати четвъртити дупки, наредени въ четири реда, говорятъ 

и за другъ животъ, просжществувалъ тукъ преди в·l,кове. Д ж е н е в и з ъ п е н д ж у р и ,, 
-, 

Обр . 2. Останки отъ крепостьта Перперакъ. 

се наричатъ тtзи издълбани мtста за поставяне на дървени греди - все останки отъ 

изчезнали манастирски общежития, намtрили сигурна защита по непристжпнитt стени 

на стръмнитt скали ( обр. 3). 
На западъ въ долината на Арда се отваря малко поле - Широко поле, име, 

което се носи сега и отъ спирката на ж. п. линия. На западъ, въ дъното на полето 

лежи селото Сюрменлеръ, а право напредъ се издига личенъ отвсtкжде, остъръ ска

листъ върхъ, приличенъ на грамаденъ конусъ, гледанъ отъ изтокъ. Това е Хи с ар ъ -
алт ж. За тукъ се отива или презъ Сюрменлеръ, или по стръмна пжтека презъ Желtз

нитt врата (Демиръ-капу) отъ къмъ Кърджали. 

Важенъ е билъ пжтьтъ по Арда въ срtдновtковието, важенъ е билъ той доги до 

последно време, затова еж били издигнати тукъ по рtката, стръмнинитt и недостжпнитt 

височини на едн11. силна крепость. Силна, голtма, непревзимаема и мжчно достжпна е била 

и к р е п о с т ь т а, издигната на тази височина, крепость, която е наблюдавала спо

койно цtлата долина на Срtдна Арда. Къмъ изтокъ градището спуска стръмни каменисти 

склонове, на югъ то се огражда еж.що съ отвесни канари и съ водитt на буйната Арда. 

Къмъ западъ само води тtсенъ достжпенъ хребетъ, но тукъ пъкъ еж били издигнати 

здрави стени, чийто останки стоятъ още на 5- 6 метра височина. Тукъ се нами

ралъ и г лавниятъ входъ, вратата на крепостыа, защищавана отъ две квадратни кули, 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 20 
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едната обърната на 3ападъ, другата на юrъ. Една дълга стена, запазена отчасти и сега, 

е защищавала малкото достжпно мtсто откъмъ юrъ и северъ, откъмъ сегашното с. Сюр

менлеръ. Право на юrъ, подъ крепостьта еж Желtзнитt врата. 

Цtлиятъ градежъ на стенитt е отъ обикновени камъни, споени съ бtлъ хоро

санъ, подпрtни и засилени съ дървени греди - градежъ, характеренъ за срtдновtковна 

постройка. Близу вжтре до дветt крепостни кули и до вратата се виждатъ следи отъ 

голtма правожrълна постройка, вtроятно помtщение з а стражата. На изтокъ вече гра

дището е запълнено съ канари, но тукъ-тамъ все има още следи отъ по-леки дървени 

постройки. 

Сжщинскиятъ кастелъ на крепостьта се е намиралъ въ източната, най-високата 

часть на острия хълмъ. Здрава стена съ кула е преграждала западната страна. Стени има 

Обр. 3. Дженевизъ пенджури при спирка Срtдна Арда . 

и откъмъ юrъ и изтокъ. Къмъ северъ скалитt се спускатъ до стотина метра отвесно 

надолу, като еж били сами достатъчно сигурна защита. 

И това сигурно убtжище, както много други подобни мtста въ родопската 

область, еж били използувани и отъ по-старото население -- тракитt. Близу до крепостьта 

еж били разровени r роб о в е, съ орнаментирани глинени сждове и фибули, които 111огатъ 
да се отнесатъ къмъ VI в. пр. Хр. 

Въ областьта Ахридосъ, винаги съ важни пжтища, които свързвали тракий-,,. 
ската . равнина съ градоветt по брtговетt на Егейско море, въ областьта, прорtзвана 

отъ Арда, съ време еж били издигнати силни крепости. Хронистътъ Акрополитъ въ своитt 

анали споменава въ тtзи краища шесть укрепени града: Ефремъ, Мониакъ, Перперакионъ, 

Патмосъ, Кривусъ и Устра, и то при следнитt събития. Умрtлиятъ Ватацесъ билъ насле

денъ отъ талантливия, но болничавъ неrовъ синъ Теодоръ II Ласкарисъ, жененъ за 

дъщерята на Асtна II - Елена. Щом1:;, стигнала вестьта за промtната на престола, Миха.-



НъКОЛl<О КРЕПОСТИ И СТАРИ СЕ/IИЩА 110 СР1;Дl{А АРДА 155 

илъ Асtнъ се решилъ веднага да отнеме отъ зетя си земитt (1246 r.). Съ помощьта 
на славянското селско население били взети обратно отъ севернитt склонове на Родо

питt крепоститt Станимака, Перущица, l{ричимъ, Чепино и по-далече въ обJiастьта 

Ахридосъ, въ центъра на Родопитt, У стра, Перперакионъ, Ефремъ и Кривусъ. Само 

замъка Мониакъ останалъ у византийцитt (Иречекъ, Исторiя бoJirapъ 354) ( ... X<Xtecrx€{)•'1) 

µЕУ auv 'ех 'tOU 7t<Xp<XU'ttX(X 2;'tE'llµ<Xxo,;;, ПptCi'tt't~!X, Kpu't~f-LO<;;, T~€1t<Xt'l(X j{,(X( 't<X ЕУ 't'i) 'А xpto(j> 

,,. ~Uf-L7t<XVt<X 7tЛ~V :М: VEt<XXOU - 'tOUtO уар X<Xl µ6vov 61tb 'Pwf-L<XtWV 1tЩ)UAIXX't<Xt. Oucr'tp<X ОЕ X<Xl 

Пep1tepixtov х<Х1 Kpu~ou,;; х<Х1 'tO 1tcxp<Xxe[µe·10v 't'(J 'tou 'Aopt<X'IOU х<Х1 xex),'f)µЬov 'E'fp<X1µ 'tor,;; 
Bau).y&pot,;; xexe[pw't<Xt. Acropol. ed. Bonn 114). 

Отъ всичкитt тtзи крепости само за Перперакъ :можемъ да кажемъ за сега 

сигурно, кжде се е намиралъ - на дtсния брtгъ на Перперакъ дере, надъ селото 

Караларъ ( И реч ек ъ, Пжтувания 394; Die Heerstrasse 97). Градътъ се споменува каго 
епископско седалище презъ XIV в·tкъ, подчиненъ на пJiовдивския митрополитъ (П. Му

т а ф ч и е в ъ, Сборникъ митроп. Максимъ 111 ). 

Крепостьта Ефремъ се поставя отъ Иречекъ (Пжтувания 393 CJI.) при Ефремкьой, 
тамъ дето отъ дtсно, отъ покрайнината Султанъ ери, идва рtката Бургасъ дере. Нtмамъ 

сигурни сведения, дали тукъ изобщо около поменатото село има нtкакви развалин,,. 

Този край още не съмъ пребродилъ, за да мога да говоря съ по-голtма поJiожителность, 

но ако се погледне на картата Ефремкьой не е много далече отъ крепостьта, западно 

отъ Мангъфъ. А голtмата и силна крепость, разположена тукъ, не може да не е биJiа 

използувана въ всички онtзи борби, които се водятъ съ вtкове изъ тtзи покрайнини. 

Може би тази именно крепость да е 'Ecpp<Xtf-L на Акрополита, на Кантакузена (II, 404, 
8, 10) и на Villehardouin'a, дето той въ преследването на царь КаJiоянъ пристига и се 

paзпoJiara на лагеръ въ едно приятно поленце, при единъ замъкъ, нареченъ Ефремъ 

(Conquet de Constantinople, Венеция 1729, стр. 72, 227: Lors la nouvelle estant venue 
en l'armee I-'raщoise que Jean Roy de Bulgarie s'estoit campe а un chasteau appelle Rodosto 
ils se mirent en campagne des !е landemain matin pour l'aller chei-cher, et luy presenter 
la bataille; mais l'autre deslogea proptement, et reprit le chemin de ses terres, les notres 
l'ayant suiuy cinq jour entiers sans le pouvoir attraper, parce qu'il avoit pris les devans. 
Au cinquiesme ils se logerent en une agreaЫ~ campagne pres d'un chasteau, appelle !е 

Frain et у sejournerent trois jours). 

Крепостьта Кривусъ Kpu~ou,;; се поставя отъ Иречекъ ц. с. 394 между Перперакъ 
и Ефремъ. Името ни напомня по-скоро за нtкоя кривина, за нtкоя извv.вка на рtката. 

За нея ще може да се каже нtщо поJiожитет-ю, като се прег Jiедатъ и разваш111итt 

които се намирали, както се каза по-горе, къмъ Балджа и Менека. 

Мънякъ, пише Иречекъ (Пжтувания 394; Die Heerstrasse 98), Mvet<Xxo,;;, chateau 
Moniac у Villehardouin' се намиралъ два дни на западъ отъ Ефремъ въ хубавата долина 

на Арда. 

Въ замъка на Станимака, сегашната Асtноаа крепость, избtгалъ презъ 1205 год. 
пловдивскиятъ франски воевода Renier de Trit предъ нает жпването на българския царь 

Калоянъ и тамъ съ 15 рицари и една дружина наемна войска престоялъ обсаденъ цtJiи 

13 месеца, докато не билъ избавенъ отъ единъ отредъ венециянски рицари, дошли презъ 
Родопитt, начело съ историка Вилхардуина (Йор. Ивановъ ИАД II, 195). Следъ като 
били освободени и напустнали крепостьта при Станимака, на третия день пристигнали на 

полето, дето принцъ Хенриги очаквалъ при замъка М о н и я к ъ, разположенъ на брtга на 

Арда (G. de Villehardouin ц. с. 73-230; Le landemain matin ils partirent abandonnans !е 

chateau de Stanimaca et le troisieme jour ils arriverent au Camp, ou le Prinz Henry les 
attendoit pres du chasteau de Moniac, qui est assis sur le riviere d'Arte et ou il estoit loge)• 
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Нtма по-удобно и по-широко поленце по долината на Срtдна Арда, отколкото 

нагоденото само за лагеръ сегашно Широко поле подъ стръмнитt източни склонове 

на Хи с ар ъ-а л т ж, име, което е обърнало внимание още на Иречекъ (Пжтувания 394,26). 
Въ развалинитt на крепостьта горе на каменистия върхъ ще тр ·tбв1 да търсимъ 

именно останкитt на старата силна и непревзимаема крепость М ъ н я к ъ или М о ни а к ъ. 

Хр. Караманджуковъ, който е обикалялъ тtзи кр,шща, въ бележкитt си Стари 

градища и развалини въ южна Тракия (ИАД VII, 141 сл. ), така пише за споменатитt 

вече наши крепости: Останали отъ тия важни на времето си крепости днесъ сжществу

ватъ на северъ отъ Шейхъ-Джумая далечъ около 15 клм., дето е така наречената У стра, 

едновремешната Устрой; после Перпаракий на р. Перперакъ и Ефремъ, близо при Еврен

кьой на Арда. Въ тази область еж лежали и крепоститt Кривусъ и Мониякъ, но кжде 

еж били тt, това никакъ не ми е познато, защото при обиколкитt ми въ тоя край не 

ми се е удавалъ случай да се натъкна на тtхъ. Билъ съмъ лично при останкитt на 

У стренската крепость и мога да кажа, че на Балканския полуостровъ едва ли има 

друго градище, построено на такъвъ високъ и стръменъ върхъ съ крайно живописна 

околность и широкъ кржгозоръ. Отъ крепостьта еж останали доста зидове, които 

свидетелствуватъ за исполински усилия, употрtбени за тtхното издигане. 

На това именно мtсто, мисля азъ, ще трtбва да търсимъ старата Ооспрх на 

Акрополита. Иречекъ въ Die Heerstrasse 98 пише: Ustra ist vielleicht das jetzige Ostri
dze sild1ich von Backovo, а въ flжтувания 394 - Остра (Oucrtpa:) между Мънякъ и 

Перперакионъ. 

· За съвършено незначителната крепость Патмосъ, разположена въ Ахридскитt 

планини ( ev6~ µtv cppoup[ou 1tXVU crµtxpotxtou EV tor~ ~ouvoI~ ;шµ~vou t1); 'А хриоu ха:1 

xa:лouµtvou П°'tµc;u. Acropol ed Bonn, 126), ще трtбва да се прегледатъ още нtкои други 
крепости било къмъ Кърджали (срещу Хисаралтж презъ ръката има и Хисарюстю), било по 

направление на Орта-кьой, за да може да се каже нtщо п'оложително. Тукъ трtбва да 

се има предвидъ крепост ь та, която се намира северно отъ Орта-кьой при Балъкъ 

дере и р. Арда. 

Съ една дума: отъ всички шесть крепости, споменати у Акрополита, съ поло

жителность може да се отъждествятъ за сега само мtстата на Мониакъ, Перперакъ и 

У стра. За Ефремъ, Кривусъ и Патмосъ може би ще имамъ случай скоро наново да се 

повърна. 
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Физикоrеографски проучвания въ rp. Орtхово 
и околностыа му 

отъ Гунчо Ст. Гунчевъ 

Презъ лtтото на 1931 година при едно осведомително пжтуване изъ Дунавска 

България ми обърнаха внимание свлачищата въ гр. Ор·вхово, които прtчатъ както на 

благоустройството му, така и материално ощетяватъ много граждани. Въ началото на 

м. октомврий 1932 г. можахъ да прекарамъ десетина дни въ града и да обиколя близ

ката му околность, отъ което добихъ по-добра представа за физикогеографскитt отно

шения въ тоя край. Това ме подтикна да разширя първоначалната си задача и да не се 
занимая само съ свлачищата, а да изложа всичкитt си наблюдения и заключения, които, 

доколкото силитt ми еж позволявали, съмъ направилъ презъ време на тая обиколка. 

Голtми улеснения намtрихъ въ самия гр. Орtхово отъ страна на общинската 

управа начело съ кмета г. Торбовъ и отъ завеждащия техническото отдtление при нея, 

общинския кондукторъ г-нъ Владимиръ Иосифовъ Бохачекъ. Той бt така добъръ да ме 

придружи при почти всичкитt ми придвижвания изъ града и при н·вкои изъ околностьта му, 

както и да ми даде всички нуждни ми сведения, поради което можахъ да спестя много време. 

О р о г р а ф с к и п р е г л е д ъ. Засегнатата отъ насъ область се заключава между 

р. Скътъ отъ с. Букьовци надолу до вливането и, огъ р. Дунавъ и отъ Островската алу

виална низина, заета още отчасти отъ блага. Отъ къмъ югъ за граница може да се вземе 

правата чърта, която съединява селата Букьовци и Селановци. Въ тия граници тя има 

трапецоподобна форма съ основа дълга 15·5 клм., като разстоянието между тая основа и 
най-издадената къмъ Дунава часть между гара Сараево и гр. Орtхово е срtдно 5 клм. 
Така оrраниченъ тоя край представя слабо наклонено къмъ юrъ плато, чието еднообразие 

се нарушава отъ малко по-rолtмитt височини надъ rp. Орtхово съ най-висока точка в. 

Капитаница (225·7 м.). Рtки тукъ Аtма. Платото е обаче пресtчено отъ нtколко 

rолtми и малки долове съ коритоподобни форми и благи склонове. Tt еж насочени 

къмъ р. Скътъ съ западна - севера-западна посока или ·къмъ р. Дунавъ съ източна или 

севера-източна посока. Долове съ северна посока еж малко. Tt се намиратъ около 

rp. Орtхово. При тия отъ доловетt, въ които се показватъ извори, еж се създали 

селища. Такъвъ е случаятъ съ четиритtхъ села, които влизатъ въ ограничената по-горе 

область, както и съ гр. Орtхово. Гори въ тоя край нtма. По-обилна зеленина има около 

селищата, а така сжщо и по т~раситt източно и западно отъ Орtхово, по които се 

намиратъ орtховскитt лозя. Отдtлни дървета се срtщатъ навредъ изъ платото, главно 

гамъ, кж.дето льосътъ, който покрива почти цtлата область, е по-тънъкъ. Една отъ 

най-високитt точки на българския Дунавски брtrъ е при Орtхово. Самиятъ rрадъ е раз

положенъ на четири тераси, които ще разгледаме подробно по-нататъкъ. Той е единъ 

отъ малкото български градове съ значителна относителна височина между най-горнитt 

и най-л.олнитt му части. Тя възлиза на 180 м. при въздушна линия отъ около 1350 м. 

между пристанището и нова та най-горна махала "Хр. Богевъ", което дава срtденъ наклонъ 

отъ 1330/оо. По тази причина и улицитt, които водятъ къмъ Дунава, еж стръмни и съ 

много завои. 
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Г е о л о ж к и от н о ш е ни я. Най-старитt пластове, които се разкриватъ по брt
говетt на р. р. Дунавъ и Скътъ, се приематъ, че еж отъ сарматския катъ на миоцена. 

Tt еж отбелtзани още на времето си отъ Г. Н. Златарски - първиятъ геолоrъ, който 
е изучвалъ и то набързо тоя край ). Въ неговата геологическа карта на България 

(1: 300,000) е означено, че тt афльориратъ на западъ отъ rp. Орtхово. На изтокъ отъ 
града, та чакъ до Островската равнина е представенъ льосътъ да стига до равнището 

на Дунава. Въ петрографско-геоложката скица, приложена къмъ студията на Г. Бончевъ, 
Скалитt въ Орtховско2) е представенъ върху сарматския и плиоценски катъ, та следъ 
това идва дилувиумътъ. Сжщитt отношения еж запазени и на изтокъ отъ Орtхово. 

Сжществуването на плиоценъ при Орtхово Златарски е допускалъ, тъй като, бележи 

той, на брtга на Дунава при тоя градъ често се намирали Congeria subcarinata Deshз). 

Отъ профила ( обр. 1 ), който снехме подъ черквата "Св. Богородица" отъ дtсно 
на rолtмото свлачище, което се намира въ тая часть на гр. Орtхово, може да се види 
добре какви еж стратиграф

скит-в отношения на намира

щитt се подъ льоса пластове. 

Най-отгоре има тънъкъ поч

венъ слой, подъ който въ 

предната близка до брtга 

часть се намира гнtздо отъ 

смъкнатъ льосъ. Подъ него 

идва дебелъ пластъ жълто-

кафява, на мtста червеникава 

r лина, следъ което следватъ 
пtсъци, дебели 5- 6 метра. 

Мt,РКА-ХОРИ30НТАЛНА: ВЕРТИКАЛНА= 1: 4 

z 
3 
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Обр. 1. Профш1ъ презъ дtсната страна на дола намиращъ се на 

западъ отъ църквата Св. Богородица 

,; 
7 
8 
9 
1() 

1. льосъ; 2. глина; 3. п'Всъци; 4. конгломератъ; 5. пЪсъци; 6. сиви мергели; 7. варо
викъ ; 8. мерrели съ тънки прослойки варовикъ; 9. п'Всъ1tи; 10. черу1·1честь варовикъ. 

Tt се сtкатъ отъ дебелъ до 0·80 метра конr ломератенъ пластъ. На други мtста 
той не е споенъ и представя хоризонтъ отъ дребенъ чакълестъ материалъ . . Презъ тия 
пtсъци се забелязватъ сжщо така 2- 3 тънки глинени прослойки. По-нататъкъ идватъ 

сиви мергели, а подъ тtхъ дебелъ до 3- 3½ м. варовикъ съ где по-тънки, где по-дебели 
прослойки отъ пtсъкъ и мерrели. Подъ него се намиратъ пакъ бtлезникави пtсъци съ 

значителна дебелина, които лежатъ на дебелъ пластъ черупчестъ варовикъ, който стига 

до водитt на Дунава. Върху последния се намиратъ пристанищнитt постройки, митни

цата и пр. Проф. Г. Бончевъ въ споменатата си работа дава подобенъ профилъ западно 

отъ гр. Ор·вхово, безъ обаче да прави по-опредtлено разграничение, кои пластове еж 

плиоценски и кои сарматски. Въ горнитt лежащи · надъ черупчестия варовикъ пtсъци 

еж намtрени при изхода на Сгъндерешкия долъ, който загражда отъ западъ града, 

останки отъ Mastodon sp. Tt се проучватъ по настоящемъ отъ проф. П. Бакаловъ. Възъ 
основа на тия останки ние приемаме, че тия пtсъци, както и всички лежащи отъ горе 

имъ пластове до льоса, еж отъ плиценска възрасть. Остава при допълнителни палеон

толожки проучвания да се опредtли възрастьта на черупчестия варовикъ, който не е 

чудно да е сжщо отъ плиоцена. Взетитt (отъ насъ образци бtха намtрейи за мжчно 

опредtлими. 

Подобни еж стратиграфскитt отношения и западно отъ Орtхово до къмъ fстието 

на р. Скътъ. При кариеритt отдолу с. Букьовци на брtга на р. Скътъ, пластоветt се 

редуватъ малко по-другояче. Следъ льоса идва пtсъкъ, следъ него пtсъчникъ, после 

1) Срв. Г. Н. Златарски - Миоценската серия въ България - Период. сп . кн. 68 (1907), стр. 715. 
2) Сп. на Бълr. ак. на наукитt - кн. XLII (1930). 
3) Г. Н. Златарски, Геология на България (Унив. биб. № 65), София, 1927, стр. 190. 



ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪ ГР. ОРъХОВО И ОКОЛНОСТЫА МУ 159 

черупчестъ варовикъ; а най-отдолу пtсъчникъ съ тънки прослойки отъ течещъ пtсъкъ. 

При цtлата описана по-горе при Орtхово пластова редица се забелtзва източно отъ 

града постепенно потъване. Това личи добре, когато се ходи по самата рtчно-абразионна тераса. 

При митницата имаме черупчестъ варовикъ, по-надолу следъ табахнитt се показватъ 

бtлезникавитt, лежащи надъ варовика пtсъци, въ които има много изворчеrа (срв. обр. 2). 
Още по -надоле се явяватъ мергелитt, които, както видtхме, еж разположени надъ тия 

бtлезн.iiкави пtсъци. Никжде, източно отъ Орtхово, льосътъ не стига до равнището на 

Дунава, както това може да се заключи отъ геоложката карта на Златарски и отъ спо

менатата сту.дия на Г. Бончевъ (стр. 53). На много мtста имаме действително смъкнатъ 

льосъ, обаче между тtхъ, както и задъ смъкнатия льосъ, добре се прозиратъ по-старитt 

пластове. 

Нашиятъ край не е останалъ незасегнатъ отъ тектонически движения. Цtлата 

редица отъ пластове при обр. 1 е наклонена съ около 5° на югъ. Предъ с. Сараево, 

при · клм. 93·300 личи дебелъ пластъ отъ черупчестъ варовикъ, наклоненъ 28° W на 
едно продължение отъ 50- 60 м. 

Върху него еж разположени въ 

хоризонтално положение дребно

черупчести варовици. 

Несиметричностьта между 

високия български и низкия ру

мънски брtгъ се дължи на про

цепъ, по който става потъването 

на румънската низина и издигането 

на севера-българската плочеста 

земя. Отъ сондажитt, които ру

мънскитt геолози еж правили на 

разни мtста изъ румънската рав

нина, е установено, че на~шращитt 

еж върху българския брtrъ тер-

М-ЬРКА - Х.ОРИ30НТАЛНА: ВЕРТИКАЛНА= 1 :4 
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Обр. 2. Профилъ презъ тераситi, източно отъ rp. Оръхово 
1. льосъ ; la. свлеченъ льосъ; 2. междульосова червеникава глина ; 3. плио
ценска глина; 4. пtсъци ; 5. мергели; 6. оаровикъ; 7. мергели съ тънкн 

прослойки варовикъ; 8. б·t;лезникави пtсъци , 

циерни и кредни пластове се достигатъ въ Румъния на различна, стигаща до 800 м., 

дълбочина, която расте отъ западъ къмъ изтокъ1 ). Това пропадане е ставало посте

пенно и чрезъ стжпала, като най-напредъ е потънала източната часть, а по-после 

и западнитt части. При Орtхово то ще, да е отъ съвсемъ младо геологическо време, 

защото се сtкатъ и плиоценскитt пластове. Линията на разсядането се намира на 

нtколко клм. на северъ отъ дtсния, българския брtгъ2) . Постепенното отдръпване на 

последния се отдава на ерозионната дейность на рtката, за което еж благоприят

ствували, както силно духащитt къмъ тая посока вtтрове, така и многото материали, 

които се донасятъ и наслагватъ отъ голtмитt румънски рtки, съ което водитt на 

Дунава се отмtстватъ на дtсно3). 

В о д на м р еж а и в о до но с н и х о р из о н т и. На пжтника, който пристига 

откъмъ Червенъ-брtгъ, прави впечатление безводието въ тоя край. Само тукъ-таме се 

вижда по нtкой кладенецъ, чиято високостърчаща кобилица неволно ни подсtща за 

дълбочината му. Навъртащитt се наоколо му коне и рогатъ добитъкъ, както и по изго

рtлата трева ни напомнятъ за степь. И действително, тоя край отдавна е причисленъ 

1) L. М r а z е с . Quelques remarqucs sur le cours des rivieres en Valachie. Anuarulu. museu\ui 
de Geologia. Bucuresti, 1899, стр. 67. 

2) Та мъ, стр. 69. 
3) Тамъ, стр. 79, еж.що А. S u р а n, Grundziige der Pl1ysischen Erdkunde, VI изд., Leipzig, 

1916, стр. 754. 
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въ нау•шата книжнина, както по климатичнитt си отношения, така и по нtкои особени, 

степни видове въ растителната си покривка къмъ степната область. Прехвърлите ли 

обаче високото льосово гърбище надъ Орtхово и навлtзете въ града, ще ви направи 

впечатление изобилната растителность, въ която е потъналъ той и въ най-сухото време на 

годината. Въ цtлия разг лежданъ отъ насъ жгълъ, тукъ именно, при неговата най-висока 

часть, излиза най-много вода изъ лежащитt подъ льоса пластове. 

Въ гр. Орtхово, върху чиито хидроложки отношения можахме да се спремъ по

надълго се различаватъ две богати съ вода ивици. Това еж голtмиятъ Сгъндеришки долъ, 

който загражда отъ къмъ западъ града, и падината, почти въ центъра на града, по която 

върви ул .• Ив. Вазовъ" и която свършва съ голtмото свлачище, западно отъ черквата 

• Св. Богородица". Сгъндеришкиятъ долъ, като по-дълбокъ, прорtзва нtколко страти

графски хоризонта и дава възможность да се различатъ нtколко водоносни нива. Пади

ната по у л. "Ив. Вазовъ" представя по-младъ стадий, отъ това, което сега е Сгъндеришкиятъ 

долъ. Ако човtшка ржка не би се намtсила, тя би се развивала и би достигнала сжщото 

положение. Въ нея нtма извори, но затова пъкъ къмъ нея еж прикрепени мнозинството 

отъ кладенцитt въ Орtхово, което добре проличава отъ приложената карта, на която 

тt еж нанесени. 

Като вземемъ предъ видъ всички извори и кладенци, въ и около града, могатъ 

да се различатъ седемъ водоносни нива : 

I. Като първо водоносно ниво се явява между льосовиятъ г линестъ пластъ, върху 

който ще се спремъ подробно по-нататъкъ. Въ него еж изкопани ха знитt на нtкои кла

денци (при обр. 4 това еж · кладенцитt 6 и 7). Той задържа водата, която се просмуква 
отъ горнитt части на льоса. Затова льосътъ въ съседство съ него е извънредно влаженъ. 

На мtста, кждето водата си е намtрала по-низко убежище, този глинестъ пластъ 

както и льосътъ върху него, еж сравнително сухи. 

II. Второто водоносно iшво е въ льоса, който се загражда отъ червената 
между льосова глина и отъ плиоценската жълточервена глина. Най-голtмиятъ отъ изво

ритt на това водоносно ниво е Лtтнишкия изворъ (срв. обр. 3). Всички кладенци въ 

горната часть на споменатата падина черпятъ водитt си отъ него. Тtхъ населението 

нарича т а л 6 к ли в и кладе н ц и, защото водата въ долнитt части на кладенцитt е 

размtсена съ размитъ льосъ. Водата на тоя хоризонтъ е силно варовита 1). 

III. Трето водоносно ниво представя самата плиоценска глина, върху която 

лежи льосътъ. Тя съвсемъ не е така непропусклива, както обикновено се считатъ 

глинитt. Въ горнитt и части се движи много вода. Мtстнитt хора еж добре запознати 

съ воднитt жилки изъ нея. За това ще да благоприятствуватъ, както съставътъ и (тя 

спада къмъ пtсъчливо-варовититt глини), така и льосовитt кукли, що се срtщатъ въ 

горнитl, и части, които, както това вече е доказано, у лесняватъ подобна цирку лация2). 

Извори, които да водятъ началото си отъ нея, нtма. Водитt на кладенцитt, имащи 

хазната си въ нея, еж лоши за пиене. 

IV и V. Следващиятъ водоносенъ хоризонтъ еж нам~1ращитt се подъ плиоценската 
глина плиоценски пtсъци. Последнитt иматъ най-голtмо хидрОЛО)lfКО значение за 

гр. Орtхово. Отъ тtхъ извиратъ най-много извори съ голtмо значение за водоснабдя-.. 
1 ) Интересенъ е въ това отношение следниятъ фактъ. Преди нъколко години водата на 

чешмитъ, които се подхранватъ оrъ ·лътнишкия и :шоръ, започва постепенно да н ~ малява. докато 
пресъхва съвсемъ Потръсватъ nричинитъ и установявюъ, че трh\битt широки 8 см. и сложени около 
преди 50 години, еж запълнени съ варовита утайка до толкова, че за ~юдата остава да тече въ празд
нина широка колкото моливъ . 

2
) Срв. Hans Vatter, Eine Grundwasserst11die im Lossgeblet des Sundgaues Stuttgart 

1919, стр. 34. 
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ването на 1·рада. Тtзи пtсъци въ сжщность се д·l;лятъ отъ намиращия се въ срtдата 

имъ конг ломератенъ пластъ на две водоносни нива. Отъ горното ниво идатъ водитt на 

Лtтнишката чешма, а отъ долното на Шестт·l;хъ чешми. Водата на кладенцитt, които 

иматъ хазнитt си въ пtсъцитt, се счита добра за пиене. Въ нtкои отъ тtхъ, по 

изключение, тя не се пие, било че се явяватъ мазнини, било че тя е оцвtтена като 

денатуриранъ спиртъ. 

,., Отъ тия пtсъци извиратъ сжщо и водитt на Реджеповата чешма и на тая подъ 

болницата1 ). Отъ тtхъ еж водитt на Микуцовия изворъ, на чешма Кешишлъка, на 

Агасийскат,r чешма и пр. 

VI. Шестиятъ водоносенъ катъ еж бtлезникавитt пtсъци. Извори отъ тtхъ има 
по самия дунавски абразионенъ брtгъ, източно отъ града, като това личи отъ обр. 2. 

М-ЬРКА- ХОРИ30НТАЛНА : ВЕРТИКАЛНА= 1:3 

Обр. 3. Профилъ презъ Сгъндеришкия долъ. 
Уеловниrt знаци еж ежщиrt, каквито еж и на обр. 1 и 2. 1. Топъ-баиръ; 2. долъ Станьовецъ; 3. Шееттвхъ чешми; 

4. Лt.тнишката чешма; 5. Л'Бтнишкиятъ изворъ. 

VII. Последниятъ най-доленъ водоносенъ катъ е подъ черупчестия варовикъ, на 
който лежи митницата. На това мtсто билъ изкопанъ кладенецъ, отъ който станало 

ясно, че подъ тоя варовикъ се намиратъ измtсени чакъли и пtсъци. Много добре 

личало, че водитt на кладенеца идвали отъ бptra, а не отъ къмъ Дунава. 

Отъ измtрванията на температурата на водитt на кладенцитt и на изворитt, 

колкото и малко и недостатъчни да бtха тt, пролича, че най-топли еж водитt на 

втория водоносенъ хоризонтъ (льоса, заключенъ между rлинитt - 14° срtдно), по

студени еж тия на кладенцитt въ плиоценската глина (срtдно 13·8°), най-студени еж 

водитt на пtсъцитt (срtдно 13.4°).7) 

Въ тоя край изобилни води излизатъ и при голtмитt долове, въ които еж 

разполож_ени селата Селановци и Лtскdвецъ. До последното село се намира rолtма 

старинна чешма, чиито води, по всtка вtроятность, ще еж използвани и отъ старото 

римско селище Variana, което се е намирало близо до нея. 

Чрезъ много сондажи и продължителни наблюдения е доказано, че въ льосовия 

теренъ подземната вода има вълнообразно протичане. Отъ тия изследвания е установено 

сжщо така, че ако едно льосово възвишение се издига на непропусклива или слабо 

пропусклива заравнена основа, подземната вода ще има форма на възвишение съ 

наклонъ, стиrащъ до 100/о, благодарение на съпротивлението което воднитt частички 

срtщатъ въ льосовата маса3). Тъкмо това обстоятелство ни обяснява сравнително 

1) Понеже изворитt, на тия две чешми не еж защитени отгоре съ глинестъ пластъ, който да ги 

пази отъ замърсяване и примt.сванс съ атмосферн11 води, тt, се замжтватъ често и замърсяватъ, 

поради което еж опасни за пиене. 

2) Интересенъ е следниятъ случай: воаата на Лtтнишкия изворъ, измt.рена при самата 

r,1ава, бt, 13·8°. Водата обаче на чешмата на ул .• Опълченска•, една отъ тритt, чешми, които взематъ 
водитt, си отъ тоя изворъ бt, 18·8°. Тази голt.ма разлика се дължи единствено на плиткопоставенитt, 
а на моста върху Сгъндеришкия до.1ъ и съвсемъ на открито поставенитt тржби. 

3) Напs Vatter, посоч. съч., стр. 26 и 27. 
Юбил. еборн.'~:-проф. А,_ Иширковъ 21 
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изобилнитt води, що изтичатъ отъ горнитt водоносни хоризонти при гр. Орtхово, 

дори и следъ продължителна суша. Отъ дванадесеттtхъ познати намъ кладенци въ тоя 

край по платото, извънъ тия на гр. Орtхово, само единъ има хазната си въ плиоценската 

глина ; отъ останалитt половината еж талокливи, т. е. иматъ хазнитt си въ долния 

льосовъ катъ, а другата половина въ междульосовия глинестъ пластъ. Споредъ сведения, 

дадени ни отъ г. Бохачекъ, всички кладенци по платото с. и. отъ Селановци, на брой 

повече отъ 20, еж талокливи. 

Морфоложки отношения 

Л ь о с о в а покри в к а. Цtлата повръхнина на Ор·t.ховския край въ така посоче

нитt граници е заета отъ льосъ. Той е отнесенъ само на н·l,кои мtста покрай Дунавския 

брtгъ, вследствие на което тамъ еж разкрити по -старитt материали плиоценскитt 

глини. Tt личатъ най-добре при низката тераса, която се простира между селата 

Лtсковецъ и Селановци. Дилувиални чакълнн материали се показватъ само върху възви

шението Остра могила, което се намира източно отъ последното село. Подъ льоса, въ 

цtлата часть източно отъ OptxJвo се намиратъ плиоценски глини съ значителна дебелина. 

Въ западната часть обаче къмъ селата Букьовци и Сараево, последнитt изтъняватъ, 

доколкото за това може да се заключи отъ профилитt, които се откриватъ .при р. Скътъ, 

като дори на мtста льосътъ лежи направо връху пtсъци или пtсъчници. 

Въ Орtховско льосътъ е съ сжщитt особености, каквито ни еж описани и 

отъ други по-далечни страни, както е случаятъ съ Китай, класичната льосова страна, 

чиито льосови земег ледки еж ненадминато обрисувани отъ майсторското перо на голt

мия географъ Фердинандъ фонъ Рихтхофенъ. Льосътъ и тукъ представя еж.щата сиво

жълтеникава, порозна, и лесно трошлива маса, съ отвесна цепителность, Богатъ е въ 

долнитt си части съ варовикови конкреции, наричани льосови кукли, резу лтатъ на 

излужването на варовика му. Орtховскиятъ льосъ се дtли на две неравномtрни части 

отъ 2 - 2½ м. дебелъ охрозно-червеникавъ пластъ, съ голtмо значение, както 
видtхме това, за хидрологията на тоя край. Този пластъ може да се проследи въ 

горната часть на голtмитt долове при Орtхово, Лtсковецъ и Селановци. Намира се 

на надморска височина, колебаеща се между 135 и 140 м., което ни показва, че се е 

образувалъ почти на равна или слабо вълниста повръхнина. Той ни представя стара 

земна повръхнина, която се е образувала по време, когато натрупването на льоса е 

престанало или отслабнало, поради което атмосферилитt еж успtли да разтворятъ и 

излужатъ най-горната му часть. По състава си той спада къмъ групата на льосовитt 

глини (Lбss lehme), въ които намиращиятъ се варовикъ е излуженъ. Тази е причината 

въ него, а особено подъ него да се намиратъ много и то значително голtми льосови 

кукли. Долниятъ намиращиятъ се подъ r линестиятъ пластъ льосъ е дебелъ отъ 8 до 
10 м. Льосовитt кукли изобилствуватъ въ орtховския льосъ. Tt се намиратъ въ 

долнитt части на горния катъ льосъ, въ между льсовия пластъ, въ долния льосовъ катъ, . ; 
гдето еж най-голtми (мtрени еж кжсове до 10 клг. тежки) и най-после въ горнитt 

отдtли на плиоценската глина. 

Льосовата покривка въ тоя край спада къмъ неразкжсанитt льосови покривки, 

тъй като само въ крайщата й еж отнесени части отъ нея. 

Единъ отъ въпроситt, на които обърнахме най-голtмо внимание, е опредtлянето 

дебелината на льоса. Този въпросъ е неуясненъ въ научната ни книжнина. Покойниятъ 

професоръ по геология Г. Н. Златарски, комуто дължимъ едни отъ nървитt по

подробни сведенин за J1ьоса въ Дунавска България , пр~,~зъ съобщава, че льосътъ при 
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Орtхово .се издига около 200 до 250 м. надъ дунавската гладчина" 1 ). Първото отъ 

тия числа преминава, както въ научната така и въ учебната ни книжнина. То сжще

ствува и до сега въ учебника "География на България" отъ Д. Костовъ (издание 

1928 rод. стр. 114). Въ посмъртното съчинение на Г. Н. ЗJ1атарски .Геология на България" 
(1927 r., стр. 218) е отбелtзано, че най-rолtмата дебелина на льоса надминава въ 

Орtховско и Ломско 150 м. Тtзи оценки навtрно се намиратъ отъ проф. Г. Бончевъ за 
rолtми, тъй като въ труда си .Седиментнитt скали въ Бълrария" 2) той пише, че най

rолtмата дебелина, която последниятъ достига въ страната ни, е 60 м. Въ студията си ,, 
"Скалитt въ Орtховско" той не опредtля по -точно дебелината му при Орtхово. Съоб-
щава само, че. тукъ льосътъ е по-дебелъ отъ 50 м. (стр. 69). Тази цифра позволява да 

се допустне значително по-голtма дебелина, съ което профилътъ, който той дава на 

бptra на Дунава, източно отъ Орtхово, кждето отъ водното ниво до повърхнината на 

платото еж представени петь тераси, изцtло въ льосъ, може да намtри известно 

оправдание. 

За да добиемъ вtрна представа за тия отношения, ние построихме профила, 
даденъ на обр. 4, като продължихме профила отъ обр. 1 и го прекарахме презъ бога-

'1 ЪРКА - ХОРИ30НТАЛНА : ВЕРТИКАЛНА = 1:3 

Д!:JНАВЪ 

Обр. 4. Профилъ презъ източната часть на rp. Орtхово. 
Условнитt знаци еж сжщиrt, каквито еж и на обр. 1 и 2. - 1. митница; 2. църква Св. Богородица; 3. кладенецъ 
на Славе Хр. Моновичъ; 4. Шоповиятъ кладенецъ; 5. общински кладененъ въ м'Бстностьта "Пустото лозе"; 6. общински 

кладенецъ nодъ Циганската махала; 7. кладенецъ лодъ Новата махала. 

тата съ клад,енци падина, по която минава у л. "Иванъ Вазовъ" и презъ льосовото 

rърбище надъ гр. Орtхово. Нужнит-t, ни точни данни при нtкои точки добихме чрезъ 

съпоставяне измtренитt отъ нашия Воененъ географски институтъ по нивелаченъ начинъ 

височини на църквата "Св. Богородица" (97·85 м.) и на в. Капитаница (225·70 м.), съ 

изм·tренията на мtстната градска нивелация, отъ която взехме надморската височин::~ на 

отворитt на нtкои кладенци, които се 'намиратъ въ посоката, въ която прокарахме 

профила. Отдtлно си отбелtзахме колко тt еж дълбоки и въ какви материали се намира 

хазната имъ (т. е. тази най-долна часть на кладеница, въ която се събира водата му) . 
Особено полезни ни бtха кладенцитt 4 и 5 отъ този профилъ. Първиятъ наричанъ 

• Шоповиятъ кладенецъ" се указа, че има дъното си на надморска височина отъ крж.rло 

126 м. Хазната му е изкопана въ жълтеникава плиоценска глина. Вториятъ кладенецъ, 

намиращъ се въ мtстностьта "Пустото лозе", общинската управа мислила да направи 

съ помпа, за да се снабди съ по-изобилна вода цtлата горна махала. За тази цель той 

е билъ изrраденъ съ дебели бетонни пръстени, като достигнали вода на 71 /2 м. въ 

между льосовия r линестъ пластъ. Следъ като издълбали малко повеL1е, пръстенитt 

почнали да потъватъ, едновременно обаче наставяли отгоре нови такива, та по този начинъ 

се получила дълбочина отъ 16 м. Отъ 5 години вече, откакъ еж изоставени работитt 

1) Г. Н. Злат ар ски, Материяли по rеоло1ията и минералогията на България, Пер. 

сп., кн. VI (1883) стр. 62 
2J Сбор. на Акад. на наукитt, т. Vll (1917), стр. 22. 



16 1 П/НЧО СТ. ГУНЧЕВЪ 

oкoJIO КJiаденица, пръстенитt, тежещи 100 тона, не еж потънаJiи повече. Понеже отво

рътъ на този кJiаденецъ се намира на 142 м. надморска височина, то изJiиза, че тt. еж 

се cпpt.Jiи на 126 м. надморска височина, т. е. еж.щата, каквато е и при "Шоповия 

КJiаденецъ". Ясно става, впрочемъ, че отъ тази височина на горе нt.маме пJiиоценски пJiа

стове, а само диJiувиумъ, представенъ тукъ отъ Jiьосови насJiаги. Това се подкрепя и 

отъ другитt КJiаденци, изкопани въ тая посока. Понеже срiщната височина на гърбището 

надъ гр. Орt.хово е около 210 м., то и срtдната дебелина на Jiьoca ще е около 

84 - 85 м. Най-голt.мата негова дебелина ще възлиза при в. Капитаница (225·7 м.) на 

около 100_ м. Понеже, почвайки отъ Видинъ та до Свищовъ, това е най-гоJit.мата над

морска височина покрай Дунавския брt.гъ, то тукъ следователно е едно отъ мt.стата, 

гдето льосътъ е най-дебелъ, а може би, едно послешно проучване ще покаже това, 

мt.стото въ България, кждето той е най-дебелъ. Тази дебелина не би трt.бвало да ни 

очу два. На еж.щата почти 

географска ширина е из

мt.рена отъ проф. Gorja
пovic въ областьта Срt.мъ 

при Фрушка гора, 90 м. 

дебелина на наслагания 

тамъ льосъ1 ). 

Гол·l,мата дебе-

лина на льоса му позво

лява да прояви нt.кои отъ 

особеноститt си. Въ него 

се срt.щатъ дълбоко из

дълбани пжтища (Hohl
wege ), най - значителенъ 
ОТЪ КОИТО е ТОЗИ ПОДЪ 

старата циганска махала, 

който води къмъ запад

нитt. лозя на гр. Орt.хово. 

Той е дълбокъ между 8 
и 11 м. (срв. обр. 5). 
Срtщатъ се еж.що, гдето 

Обр. 5. Дълбоко вдълбанъ въ льоса пжть подъ старата Циганска 

махала въ rp. Орtхово. 

наклонътъ позволява това, и дълбоки 20-30 м. долове съ отвесни стени. Подъ ста

рата кула, западно отъ Орt.хово, можахме да наблюдаваме два малки, 110 типични льосови 
кладенци, съ каналоподобенъ изходъ откъмъ долния ииъ край, извеждащъ въ малъкъ 

долъ разклонение на Сгъндерешкия долъ. 

Долини. Въ ороrрафския преrледъ споменахме, че въ тоя засегнатъ отъ насъ 

жrълъ нt.ма долини, които въ северна посока да отиватъ къмъ Дунава. Сж.щес1вуващитt 

голtми долини се напжтватъ къмъ р. Скътъ въ з.-с . з. посока (Ковачеля напр.), или 

къмъ р. Дунавъ въ и. или с. и. посока (Лt.сковскин и Селановския долъ), конто следъ ~р·r,

хово завива къмъ ю. и. Причината за това разположение е несъмнено широкото льосово 

rърбище надъ тоя градъ, чиито води се втичатъ въ две противни посоки, къмъ Дунава 

и къмъ по-низката южна часть, отъ кж.дето почватъ и споменатитt. долове. Гърбището 

не е още прорtзано. Значително напредналъ е въ това отношение само Сrъндериш

киятъ долъ. 

1) D. G о r j а n о v i с, Morfoloske i hidrografske prilikt: srijemskog lesa. Гласник reorpaфcкor 

друштва, Беоrрад, свезка 5 (1921), crp. 21. 
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Т е р а с и. По засегнатия отъ насъ Дунавски брtгъ навредъ могатъ да се раз

личатъ три тераси. Първата се издига на нtколко метра надъ срtднитt води на Дунава. 

Тя се особено добре очъртава между гара Сараево и гр. Орtхово, благодарение на 

дебелата банка отъ черупчестъ варовикъ. Въ тая часть тя е висока и укрепена съ стена, 

поради минаващата отгоре и тtснолинейна ж. п. линия. Източно отъ града, гдето долнитt 

части на брtга еж отъ меки, лесно рушими скали, тя е по-низка и се залива отъ висо

китt води на Дунава. На много мtста тази тераса е допълнително повишена отъ смък

натитt отъ по-горнитt части материали, главно льосъ, които навсtкжде почти еж обхва

нап, отъ едра растителность. 

Надъ нея се издига по цtлото продължение на брtга, отъ гара Сараево до 

Островска;а низина, втора тераса, значително по -висока отъ първата. Тя е най-висока 
западно отъ Орtхово, а най- низка 

източно, къмъ овощния разсадникъ 

и Островската низина. Тази разлика 

въ височината и ~е дължи изключи

телно на постепенното потъване на 

плиоценската серия, което добре се 

забелtзва източно отъ града. На най

голtмо протежение рамото на тера

сата е въ плиоценскитt глини, върху 

които на повечето мtста има смък

натъ льосъ, съ малка дебелина. По 

този начинъ · еж се създали извън

редно благоприятни почвени и хидро

ложки условия за развиване богата 

растителность . Поради това тази те

раса има най-голtмо стопанско зна

чение. На нея еж всички лазя, овощни 

градини, а сжщо и часть отъ нивитt 

на гр. Орtхово. 

Между втората и най-горната 

тераса, която е самата днешна повръх-
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Обр. 6. Развитие на българския Дунавски брtгъ въ Орtховско 
1. льосъ; 2. междульосова глина; 3. плиоценска глина; 4. плиоценски 

ntсъци; 5. разни други пластове. 

нина на платото, е започнало на нtкои мtста образуването на трета тераса, както това може 

да се забележи отъ обр. 2. Пжтьтъ, кой,то Дунавскиятъ брtгъ при Орtхово е преминалъ, 
за да достигне до това си положение е скициранъ на обр. 6. Представени еж по-важнитt 

фази на развитието му и то значително близки една до друга, за да се избtгне прtко

м·l,рно удължаване на скицата. Брtгътъ на западъ отъ Орtхово е въ фаза IV, а на 

изтокъ преобладава фаза V. Тая скица ни дава представа за начина на образуването на 

тия тераси. Първата е резултатъ на рtчно-ерозионната дейность, а втората, както и тре

тата еж типични дену дационни тераси. За образуването имъ е особено благоприятству

вало отвесното цепене на льоса, който поради това си свойство е отдръпвалъ постепенно 

на вжтре отвеснитt си стени. Изглежда, че по време на отлагането на льоса, може би, 

на горния льосовъ катъ, на нtкои мtста срtдната тераса се е била вече оформила. До 

това заключение дойдохме по-късно, и затова не сме успtли да го провtримъ. 

Такива еж, схематично представени, отношенията на брtга на Дунава между 

Скътъ и Островската низина. Въ самия гр. Орtхово тия отношения се вече промtнятъ. 

Тамъ вмtсто три имаме четири тераси, като между споменатитt първа и втора тераса 

се вмъква нова такава. На първата, най-низката тераса се намира пристанището, гарата, 

митницата, а еж.що и разни складове и ханове. Тя има надморска височина между 30 и 



166 ГУНЧО cr. ГУНЧЕВЪ 

40 м. На втората тераса се намира околийското управление, елекрическата централа, 

църквата "Св. Богородица", гимназията, държавната болница. Висока е между 72 и 102 м. 
На третата тераса съ надморска височина 106- 130 м. е общинското управление, чита

лището, църквата "Св. Георги " , пощата. Четвъртата тераса, това е повърхнината на ш1а

тото, е съ значителенъ наклонъ. За това и височината и е между 140 и 21 О м. На нея 

н·l;ма важни обществени здания, като изключимъ казарменитt помtщения, които еж раз

положени както на третата, така и на четвъртата тераса. По последната еж по-беднитt 

квартали на града. Това разпредtление на четири тераси продължава на изтокъ до дола 

"Попова крешка". Още по на изтокъ отъ него, както и на западъ отъ Сгъндеришкия 

долъ, тераситt еж три. Върху първата тераса при гр. Орtхово се издигатъ други две 

малки отъ смъкнати материали, върху които ще се сnремъ по-нататъкъ. Втората opt-

Обр. 7. Изгледъ отъ rp. Оръхово. 
На 11реденъ планъ е Сгы1дери111киятъ долъ , съ обрасналото въ акации свлачин.1.е при Станьовецъ . Внждатъ се 

добре третата терас а съ Общинското упраuление (най-отлtво) и четвъртата тераса (повръхнината на платото). 

ховска тераса се е образувала чрезъ постепенно понижаване на предната часть на тре

тата тераса. Причината за това, както ще изяснимъ, е бавното, а на . нtкои мtста и бързо 

придвижване на плиоценската глина. 

3 е м н о п о в р ъ х н и д в и ж е н и я и м о р ф о л о ж к о т о и м ъ з н а ч е н и е. На 

приложената карта на земноповръхнитt отношения въ rp. Орtхово еж означени споредъ 
данни, дадени ни отъ г. Вл. Бохачекъ, бавно и бързо придвижващитt се мtста въ . 
чъртата на града. Тtзи данни той е добилъ чрезъ сравняване резултатитt на старото 

пронивелирване на града съ тия на новото, направено отъ него презъ 1928 11'! Отъ 

картата личи, че втората тераса е заета изключително отъ бавно придвижваща се 

повръхнина, всрtдъ която се намиратъ огнища на по -бързо придвижване. Тя е 

насочена на с . -с .и . къмъ р. Дунавъ. Другата по-малка область на придвижване е насо

чена на западъ къмъ Сгъндеришкия долъ. Тя закача въ придвижването си и часть отъ 

втората тераса. Картата ни показва еж.що, че цtлата движеща се повръхнина се състои 

само отъ плиоценска глина, върху която тукъ-таме се намиратъ островчета отъ льосъ, 

който е смъкнатъ отъ по-високитъ мtста и допълнително пренаслаганъ. Това е само 

по себе си красноречиво указание. Въ специалната научна литература еж описани много

бройни случаи на срутвания, свличания, земноповръхни пълзения и хлъзгания, вследствие 
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на глинитt, които както е известно еж отъ младо геологическо време. Въ Италия, стра

ната въ Европа, въ която ставатъ най-много такива земноповръхни движения (Bodenbe

wegungen), тt се дължатъ на плиоценскит-t rлини.1 ) Отъ наблюдения въ природата и 

отъ опити въ лабораториитt е установено, че силно пропити съ вода глини моrатъ 

безъ какъвто и да е особенъ потикъ, да започнатъ да се придвижватъ ). Такива дви

жения най-често ставатъ, когато се прорtже въ процеса на долиннообразуването водо

носенъ хоризонтъ, поради което г линитt еж постоянно влажни, а при изобилни дъждоне 

и силно пропити съ вода. На морфоложкото значение на тоя видъ свлачища W. Репсk 

е дори отдtлилъ специална подглава - Rutschungen iш Grundwasserhorizoпt - въ кни

гата cl't Die Morphologische Analyse (Stuttgart, 1924 стр. 84--85). Причинит-t, проявитt 
и особеноститt на земноповръхнитt движения при гр. Оръхово ще можемъ да разбе

ремъ добре, като разгледаме последователно отдtлнитt елементи, които еж необходими, 

за да се появятъ тt. 

Плиоценската глина, която следва непосрtдно следъ m,oca, има физически 

свойства добре познати на населението въ Оръховско. Тя пог лъш,а извънредно много 

вода, въ резултатъ на което разширява обема си, скашква се и, когато има за това 

възможность, протича. При голъма суша тя се така много спича, че съ rолъма мжка се 
копае съ търнокопъ. Издълбаването на кладенци при това u състоя1-111е е истинско 

изтезание. Нарича се обикновено к л и с а в и ц а, но поради всички тия u свойства 
мъстното население употр·tбява и румънското наименование как ат у л ъ а л ъ дра к у л ъ 

(дяволски лайна), което ясно говори за теглата, които тя му причинява. 

Другото необходимо условие за свлачища въ r линитt, именно изобилна подпо

чвена вода, така еж.що е на лице въ Оръховско, което проличава отъ по-рано казаното 

за водоноснитt хоризонти. Намиращето се надъ гр. Оръхово широко льосово гърбище 

съ срtдна дебелина 80- 85 м., поглъща по-голъма часть отъ валежитt, които поради 

регулиращата роля, която играе междульосовиятъ глинестъ пластъ, не стиrатъ до пJJио

ценската глина веднага, а постепенно. По тази причина водитъ на кJJаденцитъ, които 

изобилствуватъ въ тая глина, както това личи отъ приложената карта, се намаляватъ 

само следъ продължителна суша. 

Третото условие е известенъ, ако и малъкъ наклонъ на пJJастовет·t. W. Репсk намира, 

че силно кишави маси могатъ да се придвижватъ при наклонъ отъ 5°, та дори и малко 

по-малъкъ.3) Ако малкиятъ 5° наклонъ на пластоветъ, които еж подъ тая глина не бtше 
къмъ югъ, а къмъ северъ, нашиятъ дунавски брtгъ въ тая си часть щtше несъмненно 

да бжде по -низъкъ и чрезъ широка тераса значително отдръпнатъ навжтре, тъй като 

глината и лежащнтt подъ нея пъсъци щtха' да бждатъ отнесени много по-лесно. Усло

вия за придвижвания на плиоценската глина въ Оръховско се създаватъ, когато послед

ната се прорtзва отъ долинки. Съ това подземнитt води отъ високитъ хоризонти 

намиратъ естественъ изходъ. Около него се напоява широка ивица отъ плиоценскитt 

глини, съ което се създаватъ условия за придвижването имъ къмъ долинката. В с и ч ки 

мъст а на бърз о п рид в и ж в а не, к о и то им а ме в ъ О р t, х о в о, с ж п р и

крепен и към ъ дол и н ки, в ъ които през ъ ц t, лот о врем е на r оди на та 

струи вода. Обаче и бавно придвижващата се часть не е насочена изцtло въ една 

посока. Всtко бързоподвижно огнище, т. е. всtко свлачище има своя зона на влияние 

въ границитt на която бавно движещата се повръхнина е насочена къмъ него. Най-ясно 

1) Е. Kayser, LehrЬuch der allgemeine G . olugie, 111 изд., Stuttgart, 1909, стр . 335. 
i) Срв. G. В r а u n, ОЬеr BodenЬtwegungen (Опечат. отъ XI JahresЬericht d. Geogr. Gcsell. 

zu Greifswald, 1908, стр. 4). 
3) W. Penck Mыpho\ogische Analysc, стр. 84. 
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за това ни говорятъ пукнатинитt на кжщитt, Tt еж обикновено успоредни или съот

ветствуващи на свлачищата. Въ тия мtста, близки на Дунавския брtгъ, гдето подзем

нитt води намиратъ изходъ не на самия него, а чрезъ друга малка долина, разклонение 

на водеща къмъ него голtма долина, какъвто е конкретно случаятъ съ мtстото около 

голtмия Сгъндеришки долъ, еж се създали · условия за сравнителенъ стабилитетъ. 

Старата кула, строена споредъ Ф. Каницъ презъ II в. следъ Христа1 ), намираща се на 

западъ отъ тоя долъ, съ нищо не личи да е измtю-1ла първоначалното си положение. 

Стабилитетъ показва и подобната на полуостровъ часть на третата тераса, на изтокъ 
отъ Сгъндеришкия долъ, така наречениятъ Топъ-баиръ, върху който се намира общинското 

упраяление. Подземнитt води не отиватъ изобилно до края му, а подхранватъ тукъ 

нtколко изворчета, що се показватъ въ дола Станьовецъ, западно отъ тtсния провлакъ 

който го свързва съ останалата часть на третата тераса, а еж.що и многото кладенци 

намиращи се отъ дветt страни на у л. "Ботевъ". 

Движението на плио

ценската глина се затруднява и 

отъ обстоятелството, че подъ 

нея не се намира твърда скала, 

а пtсъци, които не могатъ да 

дадатъ устойчива и гладка по

върхнина за плъзгане. Затова 

при движението си глината 

сграбчва части отъ п·t.съци, 

като сжщевременно изпълва из

празненитt мtста. По този на

чинъ въ втората тераса тя е 

измtсена на много мtста съ 

пtсъцитt, което проличава като 

се проследятъ прорtзит-t. на 

кладенцитt. При движението си 

г линитt повличатъ съ себе си и 

лежащия върху тtхъ льосъ. 

Последниятъ, поради свойстве-

ната му цепителность въ от-

Обр. 8. Тераска отъ смъкватъ льосъ при Зелена-бара, 
въ източния кра!I на Оръхово. 

., ' 

вестни стени, се постоянно руши и наслага върху по-долнитt части, отъ които чрезъ 

придвижванията на глината, или чрезъ други денудационни фактори се отнася. Смъкна

титt на първата, абра зионната тераса, отъ свлачищата или отъ пороитt материали, ако 

еж малко, се отнасятъ отъ голtмитt води на Дунава, ако еж въ по-голtмо количество 

и тtсно прилtпени къмъ брtга, тt образуватъ малки тераски, които се задържатъ за 

дълго време (срв. обр. 8). Върху имъ дори се изграждатъ кжщи. На такава тераска се 

намира махалицата Хаджи Димитъръ. Втората тераса, върху която е застроен<\,, понасто

ящемъ голtма часть отъ града, се сравнително късно заселва. Стариятъ центъръ на 

Орtхово е билъ на третата тераса, около площада предъ читалището и по ул .• Левски". 
Следъ като се създава пристанището, то става притеrателенъ центъръ поради оживената 

търговия, която е ставала презъ него, и много кжщи се правятъ на издигащата се 

отгоре му втора тераса. Съ застрояването й, условията, които еж благоприятствували 

придвижването на глиненитt пластове се значително измtнятъ. Шосиранитt и калдър-

1) F. Kanitz, Donau- Bulgarien, 11 изд., 11 т. (18 )2 r.), стр. 171. Г-нъ В. Миковъ, уредникъ при 
Народния музе!I намира, че кулата е отъ но-късно време; градена е следъ Х в. 
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мисани пжтища, настланитt съ плочи дворове, заетата отъ разни постройки повръхнина, 

оставятъ съвсемъ малко мtста, въ които валежитt да се попиватъ отъ r лината, а отъ 

друга страна блаrоприятствуватъ лесно повръхно оттичане. Прииждащит-1, отъ по-далечни 

части подземни води навлажняватъ сравнително по -малко глината, защото се дрениратъ 

чрезъ много кладенци по тая тераса. Затова и имаме всички основания да мислимъ, че 

придвижванията въ бавноподвижната част~, еж значително по-слаби, отколкото преди 

застрояването на терасата. Това ни показва отъ друга страна какви мtрки трtбва да се взематъ 

за да се оrраничатъ тt още повече, а именно: 1. дренажъ въ всички пунктове, въ които се 
показва вода, 2. павиране и добро оттичане на всички улици и открити мtста, 3. укре

пяване ifa всички свободни мtста чрезъ дървета, което се е указало отъ направенитt 
до сега засаждания много благотворно. 

Отъ изложеното става ясно, че земноповръхнитt движения въ Орtхово еж 

предиспонирани отъ описанитt свойства на плиоценската глина. Tt еж предизвикани 

обаче отъ постепенното 

образуване на долини, 

чрезъ което откритата 

отъ страни и постоянно 

влажна глина се лесно 

плъзга, а силно напоена 

протича, като повлича 

съ себе си и лежащи 

отгоре й материали. 

Споредъ твър

де подробнатата кла

сификация на земнопо

връхнитt придвижва

ния, изработена въ 

чуждата научна книж

нина1), бавнитt при

движвания нъ Орtхово 

спадатъ къмъ рода на 

подхлъзванията, по-спе-

циално къмъ глинести

тt течения (Schlamm-

Обр. 9. Изходъ на свлачището намиращо=се западно отъ църквата 
• Св. Богородица". 

на· преденъ плаt1ъ е първата тераса, а надъ нея се вдига втората тераса. 

strбme), а бързо движещитt се части к·ь.мъ свлачищата (Rutschuпgen). 

Въ обърната J<ъмъ Дунава бавнодвижещата се часть различаваме петь свлачища . 
Най-западното е това 1rодъ пожарната J<Оманда, следъ него идватъ малкото свлачище на 

ул .• Княжевска", свлачището на северъ отъ ул .• Ботевъ" и на западъ отъ църквата 

• Св. Богородица", свлачището подъ болницата и най-източното - свлачището Зелена 

бара. Въ другата бавнодвижеща се часть, обърната къмъ СгъндершJ<ия долъ, се разли

чаватъ три свлачища: въ дола Станьовецъ, въ МиJ<уцовия долъ и подъ Шесттtхъ чешми. 

Най-голtмо отъ всички тия свлачища е това на западъ отъ църJ<вата .Св. Бого

родица". То се явява като непосрtдно продължение на богатата съ вода падина, по 

J<оято .минава ул. ,,Вазовъ". Увеличава се бавно, както отъ страни, така и въ горната 

си часть. На западната му страна, близо до гимназията е имало джамия, която сега е 

изцtло е разрушена. Промtнитt добре изпъкватъ като се сравни това мtсто въ стария 

планъ на града отъ 1901 год. съ сегашнитt отношения. Изходътъ на това свлачище е 

1) Срв. О. В r а u n, nосоч. съч., стр. 6, 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 22 
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надъ митницата. Той се· вижда на обр. 9. Свлtченитt материали еж на опредtлена висо
чина, по-низка обаче отъ намиращитt се отъ дветt му страни части на брtга. Тя се 

опредtля отъ най-горния варовиковъ пластъ (7 на обр. 1), който сега служи като 

основа на свлачището. Всички намиращи се надъ него пластове: льосътъ, глина та, пtсъ

цитt, голtма часть отъ мергелитt, въ границитt на падината еж отнесени, като на 

мtстото имъ еж натрупани други донесени отъ горе материали, главно глина. Варови

ковиятъ пластъ е прор1,занъ само отъ гол·вмото поточе, което минава въ западната му 

часть; въ другитt части той стои непокжтнатъ, почти до изхода на свлачището. Това 

ни посочва, при подходящи условия, бждещата сждба на втората тераса. Отъ нея ще 

се изнесатъ всички меки материали, за да остане само варовиковата подложка. Цtлата 

срtдна часть на свлачището, гледана отъ къмъ западъ, гдето поточето открива 

профилъ презъ нея, ни напомня на ледникъ, по начина по който глинеститt маси еж 

насочени къмъ по-долнитt 

части. Този паралелъ се 

още повече усилва, тъй 

като следъ дъждовито 

време въ срtдата и по 

крайщата на движещата 

се маса се показватъ ре

дици отъ твърди мате

риали: парчета, керемиди, 

тухли, камъни, дървета, 

които съответствуватъ на 

срtднитt и крайни морени 

на ледника. Всички тия 

особености на тоя видъ 

свлачища еж познати и 

описани въ научната книж

нина. Предложено е било 

дори, поради тtхъ, наиме-

нованието земенъ ледникъ, 

което обаче не успtва 

да си пробие пжть. 

Обр. 10. Изrледъ къмъ старата Циганска махала, разло~ожена на 
изкуствено издълбани тераски. 

Надъ нея е падината на rол1;мо срутюце, причинено отъ изваждане на варо

виковн стрtхи, издава111и се въ С1ъндеришкия долъ. 

При внезапнитt и бързи свличания, които ставатъ само , следъ проливни дъж

дове, еж се разрушавали кжщи, при което е имало и човtшки жертви. П рtснопаметенъ 

е случаятъ съ Сукнаровата кжща, намираща се при свлачището на ул .• Княжевска" 
Презъ юлий 1918 год., следъ поройни дъждове, тя се събаря изцtло и подъ развали

нитt и намиратъ смъртьта си тогавашнитt и обитатели. 

Къмъ всички тия земноповръхни движения, трtбва да причислимъ и срутищата -
предизвикани отъ човtшка дейность. Въ границитt на гр. Орtхово rолtми cpyтиUJifl има 

въ Сrъндеришкия долъ, които датуватъ отъ преди 53 години. Презъ 1880 год. когато 
се е правило срещуположното на Орtхово румънско пристанище Бекетъ, Орtхсвскиятъ 

общински съветъ разрешилъ на румънцитt, като на наши освободители, да извадятъ каме

ненъ материалъ отъ издаващитt се въ Сгъндеришкия долъ голtми варовикови стрtхи 
срещу заплащане само на 15 пари кариерно право. Още при работенето започватъ да се 
срутватъ материали, което продължило и по-късно. Едно отъ голtмитt срутища, надъ 

старата циганска махала личи на обр. 10. То, както и останалитt, е вече закрепено, 

тъй като всички малко устойчиви материали еж се вече смъкнали. Румънцитt продъл

жаватъ следъ това ваденето на материали въ мtстностьта .IllивapQвoтQ" - 3 KJ\M, западно 



ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪ ГР. OPt.XOBO И ОКОЛНОСТЬТА МУ i'il 

отъ Орtхово, гдето сжщо така има голtмо срутище, причинено отъ тtхната работа. 

Подобни по-голtми или по-малки срутища има при всис1ки други кариери въ Орtховско : 
при тия около село Сараево и гара Сараево, при с. Букьовци и пр. Нtкжде, както е при 

кариерата до 97 клм. на тtсно-линейката, има хубави стжналовидни пропадания въ льоса, 

всл_едствие на лишаването му отъ опора съ изваждане на лежащитt подъ него твърди 

материали. 

Всичко изложено до тукъ ни показва, че стабилитетътъ на преднитt, близки до 

Дунава части на Орtхово може лесно да се наруши отъ малки на г ледъ външни при

чини. J!,a да се избtгне 

това до колкото е въз-

можно, трtбва къмъ спо-

менатитt по-горе мtрки 

за ограничаване на при

движванията да се добави 

и забрана на копането на 

варовикъ, пtсъци, глина 

и пр. въ чъртата на града. 

Шосето, което 

почва отъ пристанището 

и надъ града се разкло

нява къмъ Вратца и Чер

венъ-брtгъ, е претърпtло 

въ продължение на по- Обр. 11. Стжп~ловидни проnаuания въ льоса срещу Лtтнишкия изворъ. 

следнитt 60 години много 
промtни, предизвикани било отъ подвижностьта . на терена, било -да се направи съ по

малъкъ наклонъ. 

Придвижването на повръхнината на Орtхово има и по-далечни стопански после

дици, независимо отъ щетитt, коитр нанася на отдtлI-iитt граждани. Тъй като въ широ

китt срtди се мисли, че цtлата площь на тоя градъ се движи бавно къмъ Дунава, то 

за това на орtховци не се отпущатъ ипотечни заеми срещу постройкитt имъ, съ което 

се много затруднява благоустройството на града. 
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Physisch-Geographische Untersuchungen in der Stadt Orehovo und ihrer Umgebung. 
In der vorliegenden Arbeit betrachten wir die physischgeographischen Verhaltnisse in 

dem Dreiecke zwisфen den Fliissen Skat, vom Dorf Bukjovci abwarts, der Donau und der allu

via!en Niederung von Ostrov. Nach einer kurzgefassten orographischen Obersicht behandeln 

wir die geologischen Verhaltnisse in dieser Gegena. Die altesten Schichten sind Pliozan, worauf 

sich Dtluvium, hier von einer dicken Lossdecke vertreten, befindet. Oie Fig. 1, 2, 3 und 4 

ste\len geologische Pюfile von verschiedenen Stellen des Donauufers landeinwarts dar. Die 

Pliozanserie bei Orehovo ist 5° nach S geneigt. Die Asymmetrie 1wischen dem bulgarischen 

und dem rumanischen Doпauufer ist auf eine Verwerfung, an der die Rumanische Niederung 

absank und das Donau-Bulgarische Tafelland sich erhob, zuri.ickzufi.ihren. Bei Orehovo stammt 

diese Verwerfung aus junger 1;eologischer Zeit, da sie die Pliozanschichte11 abschneidet. 

Infolge der Lossbedeckung ist die GegenrJ. an der Oberflache wasserarm. Bei Orchovo, 

dessen hydrologischen Verhaltnisse wir eingehender betrachten, unterscheidet man 7 wasser

tragende Horizonte, die das ilppige Gri.in, in das die Stadt gebettet ist, begilnstigen. Weiter 

behandeln wir die Lossdecke. Еш wichtiges Merkmal in i~r ist eine 2- 2.5 m dicke Schicht 

von Losslehm die sie in zwei ungleiche Teile zerlegt. Der unter dem Lehmband liegende 

Loss ist 8-10 m. stark, der ilberlagernde wesentlich machtiger. Ober die Starke der l,oss

decke bei Orehovo, an welcher Stelle sie als am machtigsten in ganz Bulgarien gilt, gibl es 

verschiedeпe Angaben. Damit wir uns ein geпaueres Bild darilber macheп konnen, haben wir 

das Profil in Fig. 4 dargestellt. Die Hohenwerte wurden aus den Nivellements des BuJgarischeп 

Militar-Geographischen Instituts uпd пасh vorgenommener Korrektur aus den Messungen der 

Stadt Ori:Jl1ovo gewonneп. Vоп letzteren hаЬеп wir die Hohe der Offпungeп der Brunnen 

genommeп, die in der Richtuпg liegeп, iп welcher wir das Profil (Fig. 4) gezogen haben. 

Auf diese Weise hаЬеп wir festgestellt, das die oberste P!iozaпschicht - die Pliozaп.tone -

еiпе Hohe von са. 126 m. il. М. ereicheп. Von dort aus erhebl sicl1 l ,oss iп einer Starke 

von са. 85 m. als machtiger Rilckeп ilber der Stadt. Am sta1keste11 ist der l,oss bei der 

Kuppe Kapitanica (225. 7 m.) - са. 100 m. 

Weiter betrachteп wir ausfi.ihr]icher die Terrassen, die sich am Doпauufer befiпden, 

in der von uпs durchforschteп Gegeпd. Die erste, die niedrigste Terrasse, erl1ebl sich bls 

10 m. ilber das Mittelwasserniveau der Оопаu. Westllich von Orehovo hat sie Kalke als 

Unter]age. Die Terrasse ist durch fluviatile Erosion eпtstanden. Darilber erhebl sich еiпе 

zweite Terrasse - durch Denudation entstaпden - die westlich von Or l10vo ат hochsteп 

ist. Ostlich von dieser Stadt beginnt ihre Hohe abzunehmen. Zwischen dieser, Ietztern Ter1asse 

und der obersten Terrasse, die die wirkliche Oberflache des Tafellandes darstellt, hat an 

eiпigeп Stellen die Entstehung einer dritter Terrasse begonneп . Der Eпtwicklungsgang dieser 

Terrassen ist schematisch in Fig. 6 dargestellt. 

In den Stadtgrenzen vоп Orehovo bemerkt man deutlich 4 Terassen: I = (in Meeres

hohe) 30- 40 m., Il=72-102 m., III = 106-130 m., IV = 140- 210 m; das ist die Ober

flache des Tafellandes. Die zweite Terrasse von Orehovo ist durch eine allmahliche Ernieder

ung des Vorderteils der dritteп Terrasse entstanden. Die Ursache dafilr siпd BodeпbewegungeQI. 

Auf der beigelegten Karte siпd samtliche Stelleп, wo Jangsame oder schnelle Bodeпbewegungeп 

iпnerhalb der Stadtgrenzen vorliegen, dargestellt. Auf dieser Karte ist sichtbar, dass a\le Boden

bewegungen an die Pliozaпtoпe gebundeп siпd. Alle Nester schneller Bewegung befiпdeп 

sich dicht an kleinen Fliissen. Ferпer behande]п wir ausfilhrJich die Vorgaпge, auf welche 

a\ le diese Bewegungen in den Pliozantonen zurilckzufi.ihren siпd, vоп welchen einige von der 

Art der Schlammstrome uпd die anderen Rutschungen sind. Wir weisen auf die Massregeln 

hin, die getroffen werden milssen, damit die von den Bodenbewegungen verursachten Material

schaden, unter welchen die Beo lkeruпg leidet, beseitigt werdeп. Die wichtigste wirtschaftliche 

FoJge davon ist, dass die Stadtbewohner keiпe Hypotheken auf ihre GeЬaude bekommeп konпen. 

Gunco Guncev 



Искърски проломъ като Старо-планинска граница 
отъ П. Делирадевъ 

~ 
По въпроса за границата между западната и срtдната (центраJiна) части на 

Стара-пJiанина еж се напJiастиJiи противоречиви мнения, които ни напомнятъ доскорошнит-1; 

противоречия по границата между PиJia и Родопитt. 

Преди стотина години е биJiа спорна въобще западната граница на древния 

Хем у с ъ. Вtкове подредъ се е cмtтaJio, че веJiиката баJiканска пJiанина, която, подобно 

на А пени нит t и Пирин е и т t, даде името на цtJiия поJiуостровъ, се е простирала 

чакъ къмъ Адриатика. БJiаrодарение научнитt изследв1Ния _ на голtмия reoJiorъ и пжте

шественикъ Ами Б у е, Стара-пJiанина бt поставена въ нейната естествена -граница -
източно отъ Тимокъ. 

СJiедъ освобождението, отъ когато започнаха да се изграждатъ научнитt основи 

и на бъJIГарската родна география, отъ практически и дидактически съображения се 

наJiожи нуждата да се подtJiи неизмtримо дъJIГата за нашитt понятия пJiанина на части. 

Пъкъ и преди това голtмиятъ виенски reoJiorъ То у л а, който години на редъ изучва 

въ геоложко отношение нашата пJiанина, внасяше напрtчно и надJiъжно дtлене, така 

необходимо за системното изучване и опознаване на голtмитt nJ1а~-1ински комплекси. 

Първоначално тази подtлба се направи, така да се каже, съ налучкване, тъй като 

народната номенклатура не е могла, поради огромностьта на обекта, да ни даде линиитt 

на такова едно дtJiение. По стопанска нужда и мtстенъ усетъ народътъ ни е даJiъ по

частични подtлби на планината и ги е нарекълъ иJiи по името на нtкои Jiиченъ връхъ 

ИJIИ по това на срtдищното населено мtсто (най-често), като Мургашъ планина, Чипровска 

планина, Берковска nJiанина, Златишка планина и пр. 

А да се налучка естествената граница между Западна и Срtдна Стара-пJiанина, 

при наличностьта на рtдкия по своята красота и чу денъ по своята мощность Искър ски 

пролом ъ, не е било трудно. Затова и първиятъ български професоръ по география 

А. И ш и р к о в ъ, въ съг Jiacиe ~ъ общия географски усетъ на самораслитt преди него 

български географи (чужденци и нашенци), прие тази проJiука като естествена граница 

между дветt основни части на планината - Западна и Срtдна. И даде на тази граница 

научна мотивировка. 

Още въ своя П р и н о с ъ к ъ м ъ г е о граф и ята на к н я жест в о Б ъ л г а р и я, 

печатанъ въ Периодическо списание, кн. 68 - 1908 г., който приносъ дъJirи години 

сJiужи за основа на много обработки и трудове по бъшарската география, проф. Иширковъ 

ни каза по този въпросъ: 

- "Възъ основа на орографски и тектонски отличия, които ще изтъкна свое

временно, дtлимъ Стара-планина на три дtJia: западна Стара-пJiанина, отъ Черноглавъ 

до Искърски проJiомъ; ср·l;дна Стара-планина, отъ И~кърски проломъ до Демиръ-капия 

и източна Стара-планина, отъ Демиръ-капия до морето" ( стр. 389). 
А да приеме тази межда, както самъ споменава, проф. Иширковъ не се е ржко

водиJiъ само отъ орографски съображения - голtмата физико-географска стойность на 

проJiома сама по себе си, а и отъ тектонскитt отJiичия на теренитt, които пресича 

проJiомътъ. Въ главата Искър ски пролом ъ той ни дава картината на тtзи от JI и чия. 
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- "Характерно за западна Стара-планина е обстоятелството, дето интензитетътъ 

на сдиплянето ослабя твърде много къмъ Искърски проломъ; диплитt ставатъ по-плоски, 

че пластовет·13 верукано, триасъ и юра, които на запалъ еж силно сдиплени, лежатъ въ 

Искърския проломъ почти хоризонтално. Въ източната страна на пролома захваща нова 

група отъ дишш; тtхната ядка е еж.що палеозойска. И диплитt на изтокъ отъ Искърски 

проломъ ставатъ по-плоски, колкото се приближаватъ до него, което показва, че и тукъ 

интензитетътъ на сдиплннето е билъ по-слабъ. Освенъ това диплитt отъ дветt страни на 

Искърския проломъ не еж насочени едни къмъ други, а се разминаватъ: първитt (запад

нитt) еж. отклонени къмъ северъ, а вторитt - къмъ югъ. Околностьта на сегашния Искър

ски проломъ станала тектонска граница между две групи дипли, дето предпермското и 

олигомиоценското сдипляния намэ.лили свон интензитетъ. Тукъ имаме снишена зона, 

конто е благопрингствувала да се прокара Искърскин проломъ, който образува сега най

лична граница между Западна и срtдна Стара-планина" (стр. 397 и 398). 
Тъй добре обоснованата за тогавашното състояние на науката граница между 

дветt части на планината се пренесе въ редица географски съчиненин, помагала и 

общи речници. 

Тукъ ще спомена само нtкои отъ съчиненинта, въ които е усвоена искърската 

граница за напрtчната подtлба на планината. 

Въ r е о графски речник ъ за Българин, Македония, Добруджа и Поморавин 
отъ }К. Ч а н к о в ъ се казва : 

-"Стара-планина се дtли на три части: западна, срtдна и източна" (стр. 284). 
А въ стълбеца за Западна Стара-планина се понсннватъ границитt: 

- " Тн се простира отъ р. Тимокъ до Искърски проломъ" (стр. 124). 
Сжщата гранична линия намираме въ Е н циклоп еди че ски речник ъ на 

Касъровъ (стр. 2322); въ детското четиво Стара-планина отъ Р. Косевъ и пр. 

Тектонскитt предпоставки за искърската граница проф. А. Иширковъ заемаше 

отъ изследванинта и трудоветt на сръбския проф. И. Цв и и ч ъ, който схвана пролома 

като "структурна низина" (вижъ Die Tektonik der Balkanhalblnsel, 362-16). 
Съ геологинта и петрографинта на сж.щия проломъ изчерпателно се занимава и 

първинтъ ученъ работникъ въ родната ни геология проф. Г. З л ат а р с к и. Въ сту динта 

му П р и н о с ъ к ъ м ъ г е о л о г и я т а н а И с к ъ р с к и я п р о л о м ъ о т ъ С о ф и я д о 

Романъ и съседнитt му предtли той приема, наистина, че главната конструк

тивна сила за образуването на пролома е ерозията. Обаче не отрича участието и на 

чисто тектонични елементи : 
. "Не отказвамъ, че тукъ е могла и незначителна нtкоя пукнатина върху повърх

ностьта или нtкоя му лда да у лесни и приготви пж. тя на водното течение; но тукъ 

нtма, па и не могатъ да се съзратъ, следитt на нtкои забележителни пукнатини или 

дислокации, по които водит-13 на Искъра еж. могли да се запж. тятъ къмъ Дунава" ( стр. 20)· 
Но въпрtки тtзи различия по тектонскитt основи на Искърски проломъ, 

смtташе се, че въпросътъ за границата между дветt старопланински дtла или части е 

разрешенъ въ окончателна и неоспорима форма. Обаче единъ отъ най-добритt поз(а
вачи на западнитt и срtднитt дtлове на Стара-планина геологътъ д-р ъ С т. Бончев ъ, 

сега професоръ по геология, още презъ 191 О година, като че хвърли пжтьомъ едно 

съмнение отъ гледището на неговата дисциплина върху научната стойность на тази 

граница. Въ обширната си студия Геолог и я на западна Стара-планина, печа. 

тана въ кн. кн. 3 и 4 на Труд о в е на Б. Пр. Д-во, той се спира и на въпроса за гра

ницата на Западна Стара-планина - обектъ на научнитt му изследвания. Обаче категорично 

и окончателно мнение не дава. Отъ материалитt, съ които той работи, се вижда, че 

за него източната граница на Западния Балканъ е източно отъ пролома, обаче въ 
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първата глава отъ първата часть на студията му, посветена на силура въ Искърското 

дефиле и съседнитt му мtста, казва: 

-- .Моятъ добъръ приятель г-нъ Аллахверджиевъ презъ миналото лtто пръвъ 

случайно е попадналъ върху ясни граптолити въ околностьта на Бухово въ Uентралния 

Балканъ" (стр. 34 отъ ки. 3.) 
Поставеното въ Uентралния Балканъ с. Бухово се намира въ южнитt подножия 

на планината между Искърски проломъ и Араба-конакъ. 

И въ втората часть на студията си д-ръ Ст. Бончевъ еж.що така не разрешава 

ооставения отъ него въпросъ за границата въ окончателна форма, макаръ че е открилъ 

специална глава по този въпросъ - Граници на западна Стара-планина 

(ки. 4, стр. 3 и сл). 

По интересуващия ни въпросъ тамъ е казано: 

"Безспорно, западна Стара планина започва отъ долината на р. Тимокъ, дето 

крайщата на дветt и северни гънки (антиклинали), а именно западобалканската и предъ

балканската се снишаватъ (s'eпnoyent) подъ утайкитt на срtдния тимошки неоrененъ 

басейнъ, за да излi,затъ отново, първата като _ планина Топижница (1210 м.) и втората -

северно отъ Зайчаръ, при с. Търновецъ ". 
А специално за източната граница на еж.щата планинска часть казва: 

"На изтокъ западна Стара планина, споредъ повечето автори, свършва съ Искър

ския проломъ. Съ опредtлянето на източната граница ще се занимаемъ на друго мtсто ". 
И така проф. д-ръ Ст. Бончевъ подхвърли на съмнение стойностьта на Искърски 

проломъ като вж.трешна старо-планинска rр_аница, безъ обаче да оnредtли и научно да 

мотивира друга. Подразбираше се само, че той клони къмъ една друга граница, източно 

отъ пролома. А като напуснемъ орографската позиция и подиримъ друга въ доста чуж

дата за старитt ни географи геология, поrледътъ ни неусtтно пада надъ Араба-конашкия 

nроходъ като гранична линия между дветt старо-планински части. 

И тази граница почва да се явява все по-често въ географската ни книжнина, 

било като успоредица на искърската, било като изключителна межда, както е въ учеб

ника на Д. Костовъ - Г е о r р а ф и я на Б ъ л r а ри ~- Тамъ се казва : 
.Западна Стара-планина. - Тя се простира, като дж.га отворена · къмъ 

Дунава, въ югоизточна посока, между р. Тимокъ и Арабаконашката седловина" ( стр. 26- 27). 
Че има и друго мнение никакъ не се и споменава. 

Въ сравнение съ Искърски проломъ, който п р о р t з в а в с и ч ки r ъ н к и 
на Стара-планина от ъ С@ фий с к о пол е дори д о последната тек то

н и ч на в ъ л ни ч к а, наречена отъ проф. д-ръ Ст. Бончевъ Ма р кова анти клин ала, 

задъ Червенъ-брtгъ, о р о r р а ф скат а стойност ь на А р а б а-к о н а к ъ, к ат о 

гранична линия е доста съмнителна. Тя има значение на такава само за 

цент р а л но-ба л к а н с кат а а н т и к л и н а л а, стtстнена между дветt съседни 

депресии - Орханийска и Камарска. Тази антиклинала фактически преминава и въ тритt 

географски части на веригата - западна, срtдна и източна, тъй като започва отъ 

Емине, следи отъ близко билото на планината чакъ до в. Мургашъ и продължава въ 

западна посока до къмъ Uарибродъ. За друrитt· антиклинали (гънки) арабаконашката 

граница е безъ значение. Пъкъ и хидрографски тя е подъ режима на Искъра. Както 

Бе бре ж ъ на северъ отъ превала, така и водитt отъ К а м ар с к о по ле се движатъ 

отъ притегателната сила на Искъра nредъ и въ самия проломъ. 

Добре очертаната въ Араба-конашкия п р е вал ъ граница_ се изгубва въ Орха

нийската хлътнатина. Оттукъ, по която линия и да тръгнемъ, все въ Искърски проломъ 

ще се намtримъ: при Звtрино, Ребарково, Мездра, Романъ или Червенъ брtгъ. А такава 

една вжтрещна граница се превръща въ сложна верига отъ имена и, което е още по -важно, 
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r уби с в о ята r е о r р а ф с к а п р е r лед но с т ь, т. е. своето главно предназначение. 

Несъобразена съ елементарнитt ороrрафски и хидрогеоrрафски изисквания като вжтрешна 

граница на единъ сложенъ планински комплексъ, научната обосновка на арабаконашката 

граница е въ противоречие и съ главнитt елементи на мtстния геоложки строежъ, при 

всичко, че нейнитt привърженици я изтъкватъ тъкмо като граница съ огледъ къмъ изво

дитt на регионалната геология. 

Научна обосновка на арабаконашката граница ни даде проф. Ж. Радев ъ въ го

лtмия си геоморфоложки трудъ - Източна Стара планина и долината на 

Камчия, университетско издание (19.26 r.). 
А и по-рано въ студията си Черти отъ морфологията на Западна Стара 

Планина, печатана въ .Български туристъ" презъ 1922 r. (кн. 10 и сл.) проф. Ж. Радевъ 
отрече Искърски проломъ като вжтрешна старо-планинска граница. Ето какво се казва 

по този въпросъ въ спомената студия: 

.Предметъ на моитt бележки ще бжде този дtлъ отъ Западна Стара Планина, 

който се простира отъ пролома на р. Искъръ до сръбската граница. Рtка Искъръ пре

сича снагата на Западна Стара Планина почти при нейното най-широко мtсто. Въ 

много отъ учебницитt по отечествена география проломътъ на рtката се взема за 

източенъ предtлъ на Западна Стара Планина, обаче такава подtла не почива на никакви 

географски факти. Геоморфологичнитt белези отъ дветt страни на пролома еж съвсемъ 

еднакви. Долината на р·l,ката въ това мъсто нtма тектониченъ, а чисто ерозивенъ про

изходъ. И rеотектоничнитt линии отъ двег!, страни на пролома еж еднакви ; тt непо

ср·l,дствено, безъ да правятъ нtкакви пресичания или особени извивки, преминаватъ отъ 

западъ къмъ изтокъ. Геолоrичнитt материали, прес-1,чени само отъ ерозивната работа 

на рtчнитt води, следватъ така еж.що, безъ да се промtни тtхното ниво и съставъ, 

отъ едната къмъ отсрещната страна. По-стари автори туряха за източна граница на 

Западна Стара Планина Арабаконашката седловина, И наистина, ако трtбва да се огра

ничава тази часть на Стара Планина, ще трtбва да се дири границата тъкмо около 

тази седловина. Тамъ става едно измtнение на rеотектоничнитъ линии, а еж.що и на 

геологическитt материали и като последица на това имаме съвсемъ различни земнопо

върхни форми на изтокъ и на западъ отъ посочената Арабаконашка седловина. Изли

зайки отъ това положение, напълно основателно е да се изразимъ, че рtката Искъръ 

пресича снагата на Западна Стара Планина " ( стр. 56.) . 
Ощо по-аргументиранъ е проф. Ж. Радевъ въ полза на арабаконашката граница 

въ по-новата си геоморфоложка работа и къмъ първитt си аргументи (безъ да ги при

повтаря) притуря нови изъ областьта на геодинамиката. По този начинъ той поиска, и 

много основателно, да обоснове едно чисто географско подраздtление на планинската 

верига съ единъ новъ тектониченъ възг ледъ, споредъ който образуването на Стара

планина (разбираме последното терциерно нагъване) е станало на части nодъ напора 

на различни по посока и интензитетъ тангенциални движения. 

,, Въ Западна Стара-планина, казва проф. Ж. Радевъ, тамъ дето става най-сил

ната торзия, еж и най-високитt дtлове на планината. Пакъ тамъ при процеса на надJ:. 
плюването е действувала една тангенциялна сила - именно отъ страната на предземието, 

отъ къмъ Дунавската столова земя. Ролята на задземие иматъ планинитt на Витошката 

еруптивна твърдина, Краище и продължението на родопската маса къмъ Морава. Отъ 

предземието танrенциялното предвижване е насочено къмъ юrъ и юrо-западъ, Вследствие 

на това става полtгане на гънкитt почти навсtкжде къмъ северъ, а покрай това става 

надхлъзване на полегналитt гънки едно върху друго". 

А nо-нататъкъ: 

.Въ тази (срtдната П. Д.) часть на Ст.-планина, именно отъ Арабаконашката 

-:едловина и Орханийското хлътнало поле на изтокъ, та дори до Вратникъ (Демиръ 
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Капия), ролята на предземие играе тази земя, която се включва между южно българскитt 

подбалкански полета и снагата на Родопи и Рила. Тукъ тангенциялната сила иде откъмъ 

южната страна на планиската верига" ( стр. 29 и 30). 
При тази тектонична картина много основателно бихме могли да поставимъ 

предtла между дветt надлъжни части отъ веригата тъкмо при Араба-конакъ, ако тждtва 

се намира и тектонската граница между дветt противуположни тангенциялни движения. 

Тогава тази граница би имала несъмнено геотектонска стойность, въпрtки орографскитt 

и недостатъци. 

Но тъкмо геотектоникътъ ни проф. д-ръ С т. Бон ч е в ъ отрича тектоничната 
' ' основа на занимаващата ни гранична линия, на която я слага проф. Ж. Р ад е в ъ 

Въ студията си - За щ о на За п ад на С та р а п л а Ii и на с ж . с т р ъ м ни 
с е в е р н и т t с к л о н о в е, а на С р t д на т а - ю ж нит t? - ни дава изчерпателни 

отговори на гt.зи питания, между които засtга въпроса и за надиплянето на планината. 

" ... за сега нtмаме друго по-вtроятно и по-правдоподобно обяснение на нагъ

вателния процесъ - ако,. наистина, руската плоча е причинила нагъването и пр. на 

Стара-планина, то тя съ грамадната си маса е действувала едновременно и върху 

Западната и върху Срtдната и Източната Стара-планина, както и върху съседнитt имъ 

Карпати, Кримъ и Кавказъ. Следователно, въ никой случай не може ни за мигъ да се 

приеме, че силата, която е нагънала Западна Стара-планина е имала противоположна 

посока на оная, която е нагънала Срtдната; или пъкъ, че въ едина случай силата е 

?Ила носена отъ масата, действуваща откъмъ северъ, другата - откъмъ югъ. Еди н ъ 

и сжщъ натискъ съ една исжщаобща посокаепричинилъ нагъването 

и на Запа ·дна и на Ср. tдна Стара планина, пъкъ безъ съмнение и 
на Източна".1) 

Сжщитt мисли относно тектониката на интересуващата ни планина проф. д-ръ 

Ст. Бончевъ разви и въ популярната си статия Строеж а на планини т t в ъ Българи я.2) 

На сжщия въпросъ той се спира и въ главата К р ат к и данни з а т е к т о

н и к ат а н а · Б а л к а н и д и т t въ книгата си О б я с н е н и е н а л и с т а Ц а р и б р о д ъ 

отъ геоложката карта България - Университетска библиотека No 100. (1930 r.) 
"Въ тектонско отношение Балканидитt, взети като цtло, се състоятъ отъ две 

части, съвсемъ различни помежду си, както по възрасть, тъй и по петрографскигt. си 

свойства: стари, силно нагънати и метаморфозирани терени, много пжти излагани на силна 

ерозия - отъ една страна и мезозойска ( отчасти и старотерциерна) обвивка или мантия 

- отъ друга" 

"Първата часть - това еж стари ядки отъ архайски и палеозойски скали, било 

утаени, било еруптивни, едни отъ които еж били за пръвъ пжть нагънати още следъ 

архайкума (Лаврентийско планинообразувание), други следъ горния Силуръ (Каледонско 

планинообразувание ), а трети следъ долния Пермъ (Херцинско планинообразувание)". 

За краткость авторътъ нарича тtзи ядки херцински, понеже последното нагъване 

е дало, изглежда, най-важния обликъ на строежа имъ. Наброява шест ь ядки, отъ 

които къмъ нашия въпросъ има прtко и r лавно отношение втората или Му р r а ш кат а 
ядка, наречена по в. Мургашъ, който заема срtдищно мtсто въ нея. Въ източната си часть 

се състои главно отъ архайски скали. съ гранитни и диоритни маси, въ срtдата отъ 

силурски лиски, а въ западна - r лавно отъ карбонски утайки. 
,, На западъ тя започва съ два клина при Годечъ и при Раниславски (на картата Шери

фовъ) ханъ на шосето София-Ломъ и постепено се разширява къмъ изтокъ, като пълни страната 

1) Годишникъ на Соф. Универ., физика-мат. факу.нетъ, за 1926 - 27 r. кн. 3, стр. 174 и сл. 
2) сп. Природа, год. 29, кн. 9 и 10, 1929 r. 

Юбил . сбори. проф. А. Иширковъ 23 
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между с. Искрецъ и с. Царичина, с. Жиленъ и Ромча подъ Курило, с. с. Осеновлакъ 

и Бухово, Правецъ и Буново. Отъ нея се състоятъ Златишката и Калоферската планини 

съ върховетt Паскалъ, Веженъ, Чафударица, Юмрукчалъ (2372) и Мара-Гедикъ до Ка

демлия надъ Голtмо село" (стр. 17). 

Топографски къмъ еж.щата ядка принадлежала и областьта между Елисейна -
Звtрино - Новачене - Етрополе - Осеновлакъ - Лtсковъ-долъ и Оплетня на Искъра, 

макаръ тя въ сж.щность да е часть отъ Берковската (западнобалканската) антиклинала, 

тъй като е отдtлена отъ последната съ мезозойската обвивка между Оплетня и станция 

Лакатникъ. Затова и авторътъ поставя източната граница на третата - Б е р к о в с к о

Ч и п р о в с кат а ядка въ самия проломъ между с. Ц tрово и ст. Лакатникъ и приписва 

на сж.щия въ този му пунктъ гранична тектонска и петрографска фунция, каквато има и 

спрямо Марковата антиклинала. 

Значи и по отношение на тектонскитt конструктивни ядки, положението на 

арабаконашката граница не стои по-добре. Не е отъ моя компетенция да 

пра в я крит и че ски преценки на двата г е от е т к о н ски възглед и, така 

противуrюложни и отричащи се единъ други. Но щомъ като възгледътъ на геоморфолога 
пр~ф. Ж. Радевъ се оспорва отъ геотектоника проф. д-ръ Ст. Бончевъ, ще трtбва да 

се приеме, че при сегашното състояние на домашната ни геология, не може да става дума 

за окончателна обосновка на арабаконашката граница отъ гледището на локалната 

тектоника. И въ книгата си за Рила 1) и тукъ отново трtбва да подчъртая мисъльта, че 

интерконтинентални геоложки явления, като верижнитt планини отъ Атлантика до Кав

казъ и по-нататъкъ, не могатъ да се обуславятъ отъ изолирани локални фактори. 

Но като оставимъ настрана спорния въпросъ за нtкогашната тангециална сила, 

която е обуславяла планинообразувателнитt процеси въ границата на Стара-планина и се 

задоволимъ съ преценката на ясно изразенитt г е о л о ж к и р е л и к в и, пакъ нtкакви 

о с обе но убедителни довод и въ полза на араба-конашката граница нtма да 

намtримъ. Такива реликви еж. антиклиналнитt, които съставлятъ скелета на планината. 

Срещу легендарния брой на гънки, за които се говори въ нашитt учебници по 

география, проф. д-ръ Ст. Бончевъ отбелязва четири главни антиклинали, съ които 

Искърски проломъ е въ непосрtдственъ допиръ: т р и т t с е п р е с и ч ат ъ о т ъ не r о, 
а четвъртата започва отъ неговия дtсенъ брtгъ - отъ в. Ма р к о в а м о ги л а, по 

чието име нашиятъ ученъ е назовалъ и цtлата крайна старо-планинска гънка. 

Западно-балканската анти клин ала започва отъ · Тимокъ, пресича про
лома при неговия лакътъ (с. Лакатникъ) и се изгубва въ Орханийската депресия. 

За централно-балканската антиклинала вече споменахъ по-рано. Тя 

еж.що се сече отъ пролома, както и Б t л о г р ад ч и ш кат а или п р е д ба л к а н ска т а, 

която се простира откж.де Връшка-чука до Търновско. 

Дветt главни антиклинали - западно-балканска и централно-балканска се з а с р t
щ ат ъ и р аз мина ват ъ въ планинската зона отъ Му р г а ш ъ и О р х а н и е докж.де 

Цар и брод ъ - Берковица. Нtмаме, следователно, една повсемtстна тектонска граница, 

която да ни послужи и за географски предtлъ за приетото дtление на Стара-~ланина 
на части. Още по-малко такава роля може да играе Араба-конашката седловина, която 

факт и че ски д t л и с а м о ц е н т р а л н о-ба л к а н с кат а а н т и к л и на л а, б е з ъ да 

с ъ з да в а г р а ни ч ни от н о ш е н и я к ъ м ъ д р у г и т t, к о и т о с ж. в ъ н ъ о т ъ н е й

н а та сфера. 

Обърнемъ ли се пъкъ къмъ петрографския съставъ на планината, пакъ никаква 

здрава опора не бихме могли да намtримъ въ подкрепа. 1-щ араба-конащката 11одtлба, 

1) П. Делирадевъ, Рила, т. 1, стр. 261, 
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Никакви аргументи въ нейна полза не ни дава и геоложката възр 1сть на конструктив

нитt материали - на скалитt отъ дветt страни на превала. А щомъ като сме 

изправени предъ този нанизъ на геоложки факти и съображения, не ни остава нищо 

друго, освенъ пакъ да се върнемъ къмъ орографската стойность на дирената географска 

граница за напрtчното дtлене на сложната планинска верига. А речемъ 1ш да направимъ 

това обратно движение, ние неминуемо ще спремъ на онази очебийна граница, която 

длетото на хилядилtтията е дълбало въ снагата на планината и която е еднакво осеза

телна и за географа-философъ и за най-обикновения наблюдатель, т. е. - вълшебния 

Иск~ р ски пролом ъ, на който се спрt преди тридесеть години първиятъ български 

географъ-професоръ А. И ш и р к о в ъ, която граница има и неоспорими геологически 

преимущества предъ Араба-конашката седловина. Пъкъ и не случайно водитt на 

Искъра еж пробили своя дивенъ проломъ точно въ тази чупка на веригитt на Стара

планина. И много вtроятно е, че диренитt тектонски процепи, каквито сигурно е имало, 

еж. изличени отъ длетото на вtковtчната ерозивна дейность на искърскитt води. 

Следъ дълбоки съмнения и дълги дирения, най-после и проф. д-ръ Ст. Бончевъ 

се върна отново къмъ искърската граница. Въ най-новата си работа Образ у в а нето на 

Стара-планина, печатана въ юнската книжка на сп. Природа и на у к а, т. г., той казва: 

"Стара-планина -се дtли по нейното протяжение на три части : Западна, отъ 
Връшка чука до живописния Искърски проломъ, който е една типична пропаднала 

долина (единъ много сложенъ "грабенъ"); Срtдна или Централна - между тоя проломъ 

и прохода Вратникъ надъ Сливенъ и Източна чакъ до морето". 

Значи и по отношение научнитt и практически потрtби на геологията отъ 

областни (регионални) подtлби на голtмата планина, Искърски проломъ добива еж.щата 

стойность, каквито има той и спрямо орографията. Безъ да смtтаме научнитt дирения 

и прения по този сложенъ въпросъ за окончателно приключени, ще трtбва да приемемъ, 

че като гранична линия Искърски проломъ има всички предим·ства. 



Мадара - Матора 

' отъ Д. Дечевъ. 

1. 
Археологическитt паметници, които бидоха открити въ Мадарското землище, ни 

показватъJ че то е било обитавано и въ античнитt вреl\':lена 1) и въ по-старата българска 

епоха2). За съжаление въ тия паметници не се срtща името му, а съвременната тtмъ 

книжнина не ни дава никакви сведения, които ни биха позволили да го отъждествимъ 

съ нtкое споменато въ нея селище. Догадкитt на Шкорпилъ, Абоба-Плиска, Извtстiя 

русскаго археолог. института въ Константинополt Х (1905) стр. 25, Описъ на старинитt 
въ Черноморската область II, стр. XIII-XIV и ByzantinosJavica IV 1 (1932) стр. 127, че 
Мадара съвпадала съ гетската крепость Burziavo у Eutrop. VI 10 или съ тракийския 

градъ даоu,:;-оа6а у PtoJ. III 10, 6, еж лишени отъ всtка доказна сила3). Тъй еж.що не е 

убедително и предположението му, Byzantinoslavica, ц. т., стр. 127-128, че въ днешното 
име Ма.дара е заттазено названието на старобългарската крепость Mouvopccya, resp. 
MouvMypa или Мо6лорауа, която се споменува въ времето на царь Симеона4). 

За пръвъ пжть се отбелязва, както изтъква Аврамовъ, Юбилеенъ сборникъ 

Плиска-Преславъ III, стр. 169, Ма дар а въ турскитt хроники отъ края на XIV вtкъ, 
които ~писва_тъ завземането на североизточна България отъ турцитt, и то въ формитt 

Ма d r а, Ма t е r а, Ма d i r а и Ма r r а 5) (вижъ LeuncJavius, Historiae Musulmanae Turco
rum~ de monumentis ipsorum exscriptae libri XVIII, Francfurti 1591, стр. 268 и 269), отъ 
които първата и третата отразяватъ несъмнено днешното общоупотрtбително име Ма.дара. 

По-сетне Евлия-Челеби въ своето пж.туване изъ България презъ 1652 г. споменя еж.щото 

име въ формата Карам ад ар а (вж. Гаджановъ, Периодич. списание LXX, 1909, стр . 608), 
гдето Кара- представя турската добавка къмъ общоупотрtбителната форма Ма дар а. 

И най-сетне въ Resume geographique de !а Grece et de Ja Turquie d'Europe, par G. А. М., 

citoyeп grec, orne d'une carte p11r М. Perrot, Paris 1826, р. 408-410, се споменя Мадара 
като мtсто, обитавано изключително отъ жени, чиято развала била пословична. Съ 

1) Вж. Филовъ. Изв. на археолог. друж. Il (1911), стр. 85-97; Поповъ, Изв. на археолог. 

-друж. III (1912) стр. 103-104; Велковъ, Мадара, Водачъ за старинитt, стр. 6-7; Шкорпилъ, Byzan
tiпoslavica IV 1 (1932) стр . 103-115, 123-124. • 

2) Вж. Фехеръ, Наип11сътъ на Мадарския конникъ, стр. 13 и сл.; Миятевъ, Изв. на арх . 
инст. V (1928;-1929) стр. 249 и сл.; Велковъ, Мадара, Водачъ за старинитt, стр. 9 и сл.; Шкорпилъ, 
Byzantiпoslavica IV 1 (1932) стр. 115 и сл. 

З) Иречекъ, Пжтувания по Бъл~·ария, превелъ Арг~ровъ, стр. 867-868, отъждествява гра

дището - □ри с. Костена-рtка (Кемикче-дере) съ Burziavo, а Кацаровъ, Кlio XXII (1928), Heft ½, стр. 
84, смtта заедно съ Tomaschek, Die alten Thraker II 2, стр. 70, че дcx;ouo8cx;ucx; съвпада съ днешния 

·Разrрадъ .. 
4) За крепостыа Mouv/Jp&.1 c:t яж. Златарски, История на българската държава презъ срtднитt 

вtкове 1 2, стр. 300, бел. 4. Отъ Mouv8p&.1c:t, resp. Mouv8&.1 pc:t (Mouл8p&.1c:t е поrрtщно предаване на 
формата Mc;uvap&.yc:t) би могло да се по1учи въ по-ново' време Мждаrра или Мждрага, но не и Ма.
дара. Въ всtки случай старобълr. ж въ Шуменско, гдето се намира Ма.дара, не се вокализира на 

. новобълrарски въ а (вж. Mladenov, Geschichte der b11Igar. Sprache, стр. 321). 
5) Очевидно М а r r а прецставя погрtшно предаване на формата М а d r а. 
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последния фактъ се обяснява, гдето въ Шуменъ и околностьта думата "мадарка" има 

обидно значение (вж. българския преводъ на пасажа отъ споменатата по-горе книга, 

който ни дава Милетичъ подъ заглави ето "Амазонкитt въ Мадара" въ в. "Миръ" 

отъ 21. януарий 1925 r., No 7376), а въ Габрово съ старинния изразъ "това не е Мадара" 

се отблъсква нtщо, което не е редно 1 ). Тукъ принадлежи и изразътъ "мат ара", съ който 

въ Търново се означава изобщо лекомислена жена1). Въ всtки случай rурскитt бейове 

въ Шуменско, които еж пропилtвали често цtлото си състояние по лекитt жени въ 

Мадара, еж имали достатъчно основание да нарекатъ това селище I<арамадара, т. е. 

Мадара, която почерня и прави нещастенъ попадналия въ нея човtкъ. 

Единъ опитъ за обяснение на общоупотрtбителната форма М ад а р а ни дава 

Аврамовъ, ц. с., стр. 143-144. Изхождайки отъ разказа на Зосима IV 5, че римскиятъ 

пълководецъ отъ скитски пр :)Изходъ Модаръ (Моо&р'У); wv µе11 lx. ·и'} ~o:crtлEtou 'tWV 1;xu
&wv уеvощ;) въ 379 г. билъ унищожилъ до кракъ проникналитt въ Тракия варвари, като 

се втурналъ срещу тtхъ отъ единъ равенъ и покритъ съ земя хълмъ, който се прости

ралъ надлъжъ и ималъ въ подножието си обширна равнина, и отъждествявайки тоя 

хълмъ съ Мадарското плато, Аврамовъ твърди, че нtкогашната Мадарска крепость 

била тъй наречена по името на току-що споменатия пълководецъ за споменъ на пора

жението, което билъ нанесълъ на варваритt. Обаче фактътъ, че името Мадара, ако и 

съ малко по-друго ударение, се срtща на нtколко мtста въ сегашната или нtкогашната 

гръцка езикова область, изключва всtко свързване на Мадара съ името на римския пъл

ководецъ Модаръ и опровергава предостатъчно и безъ това несигурното само по себе 

си отъждествяване на споменатия отъ Зосима връхъ съ Мадарското плато. 

Съ гръцкото Мо:оаро:, както ни показватъ по-подробнитt модерни гръцки карти, 

се означаватъ за сега: 1) планината въ Аркадия между Триполисъ и Димицана, 2) пла

нината въ Кинурия между Леонидионъ и Кипариси, 3) планината въ западната часть на 

островъ Критъ, известна еж.що нодъ името у Acr1tpa ~ouvlf, т. е. "Бtли ридове", 4) пла
нината въ Мала-Азия, не далечъ отъ античния Пергамонъ. При това трtбва да забележа, 

че последнитt две планини поради своята просторность въ сравнение съ първитt две се 

именуватъ и Maolipц;, което представя новогръцкото множ. число отъ Мао&ра. Очевидно 

нашата Ма дар а въпрtки различието въ ударението е едно и еж.що название съ гръц

кото Maolfpa и затова обяснението, което се дава за значението на тая гръцка дума, 

ще важи а priori и за нашата Мадара. 
Въ старогръцки, както и въ новогръцки често прилагателнитt отъ женски родъ 

по а-склонение съ отдръпване на у дарението отъ последния слогъ върху предпоследния 

се превръщатъ въ абстрактни сжществителни. Така отъ прилагателнитt въ женски родъ 

ПО а-склонение ex3·plf "неприятелска", хо:х~ "лоша", wxplf "бледна", ~Ev't:~ "топла", 
1tixplf "горчива" се произвеждатъ абстрактнитt сжществителни ЁХ&ра "вражда", xlix'Y) 
пllОШОТИЯ", wxpo: пбледность", ~Ev't:'Y) "жарь" и 1ttxpa "горчивина". При това тия сжществи
телни могатъ да иматъ и конкретно значение, какъвто е случаятъ, напр., съ критскитt 

думи µaлlixo: "мекость" и хо:ле.1tа "трудность", отъ които първото може да означава и 

мекото, т. е. прtсно сирене, а второто - скалистъ, следователно негоденъ за работа теренъ3). 

Това ни кара да приемемъ, че въ новогръцкото Мао&ро: (въ множ. число Мао&рЕ~) се 

1) Лицаrа, които си служатъ съ тоя изразъ, не моrатъ да дадатъ никакви сведения за про

изхода му. Обаче тt твърдятъ, че Ма.дара въ случая не означава мандра. 
2) Вж. Панчевъ, Допълненl!е на българския рtчникъ отъ Н. Геровъ, стр. 204: .,Мат ар а 

(Търново), с. ж. мастия, мъстия. Гиди мжтерж неннж. Мсб. XVI-XVI 406". 
3) Тъй като женскиятъ родъ отъ прилаrателнитt, отъ които еж произведени тия сжществи

телни, гл11си за сега само µа.ла.к'lj и xa.лsit'lj, то Hatzidakis, Einleitung in die neugriech. Grammatik 1892, 
стр. У6 смtта, че въ крайната имъ гласна -:1. се крие остатъкъ отъ дорийския диалектъ, 
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крие абстрактното сжществително, образувано отъ прилагателното µixoixp6q, въ женски 

родъ µixoixpa, което въ старогръцки означава: 1) "разливащъ се" и 2) "плешивъ", а въ 

новогръцки има само второто значение1 ). Съ ог ледъ къмъ това Mixoa,,ix като абстрактно 
сжществително би могло да означава : 1) "разливане" и 2) "плешивость ". Отъ тия две 

значения очевидно само второто и то въ конкретния смисълъ "Плешивецъ" или "Гола 

глава" подхожда за означаване на планина. Сравни селището въ Б-t,лоградчишко .Пле

шивецъ", върха въ Котленско . Плешивица", Старо-планинския връхъ .Гола глава" (на 

северъ отъ София), планината .Голо бърдо" въ Радомирско и т. п. 2 ). Затова и Hatzidakis, 
Ein\eituпg in die neugriech. Grammatik 1892, стр. 96, отъ гдето взехъ наведенит-1, по-горе 
примtри за произведенитt отъ прилагателни абстрактни сжществителни, твърди съвсемъ 

основателно, че планината въ западната часть на Критъ, която въ древностьта била 

известна подъ името Лe:ux.i "ОрУ), се нарича сега Mixoapix, въ множ. число MixMpe:;, поради 
плешивия характеръ на нейнитt върхове, които впрочемъ еж образувани отъ варовици 

и еж лишени отъ храсте и гора, та наподобяватъ плешивата глава на човtка 3). Това 

обяснение на името на критската планинэ. Mxoipix, въ множ. число Mixo:ipe:;, подхожда и 
за останалитt едноименни гръцки планини, които по-горе споменахъ, понеже и тt еж 

образувани или отъ варовици4) или отъ кристалинни шисти и гранитни блокове5 ), които 

тъй еж.що не благоприятствуватъ да се развие обилна растителность. Впрочемъ, гръцкото 

име Mixoapix въ смисълъ на "Плешивецъ" ни напомня названието на единъ отъ най

високитt върхове на Стара-планина у Theoph. Sim. 98 Kix),~oµ,ouv·щ, т. е. Mons Calvus 
" Плешивъ връхъ", очевидно тъй нареченъ, понеже се издигалъ надъ растителната зона 

(вж. Oberhummer, Pauly-Wissowa Realencyclopadie VII, стр. 2223, който е склоненъ да го 

отъждестви съ Юмрукчалъ ). 

Що се отнася до Мадарското плато, което изцtло се състои отъ пtсъчници6), 

то е окарстено и лишено отъ гора главно въ тая часть, която се намира надъ голtмата 

пещера и извора на Мадарската рtка7 ) и надъ която се е издигала нtкога Мадарската 

крепость8). Обаче надъ тоя за сега окарстенъ теренъ, както ме поучиха Р. Поповъ 

и Ст. Бончевъ, е имало по-рано пластъ отъ пръсть, който е позволявалъ да вирtятъ 

1) Глаrолътъ µ0:80:ю .разливамъ се, разлагамъ се, капя", който с ,,държа индоевр. коренъ 

m а d-.мокъръ съмъ, капя" (вж. Walde, Vergleichendes Worterbuch der indogerm. Sprachen II 
1927, стр. 231), съотнесенъ къмъ косата, добива значението .оплешивявамъ, nлешивъ съмъ•, което съ 
течение на времето е изтикало останалитt му значения. Сжщото важи и за произведеното отъ него 

прилагателно µо:~о:р6~, което въ по-сетнешно време означава само • плешив ь". 
2) Съ липсата на храсте и гора се обяснява и названието на карстонитt върхове въ Бtло. 

градчишко .Глама", което застжпва .гол ма• и е обра1увано отъ прилагателното .голъ". 
3) Вж. Biirchner, Pauly-Wissowa Realencyclopiidie XVII, стр. 2209-2210 s. Лst1xrx 'Ор'У). 
4) Такъвъ е случаяrъ съ аркадската Малара, чийто оrроменъ пирамидаленъ връхъ е изцtло 

плешивъ, а сжщо и съ кинурската Мадара, чието високо плато е напъшо окарстено и чиито отвесни 

стени достиrатъ височина нtколко стотици метра (вж. Philippson, Der Peloponnes, Berlin 1892, 
стр. \12 и 186). 

5) Отъ такива шисти и блокове се състои планината Мадара въ областыа на античния 

Перrамонъ (вж. Blanchard, Asie occidentale 1929, стр. 89 и 90). 
6) Вж. Цанковъ, Върху ценомана въ североизточна България, Списание на бълr. геологи

ческо дружество, III (1931 г.), стр. 37 и CJI. 

7) Докато рtката, :1а която стана тукъ дума, е означена въ руската триверстова и еано

верстова карта, а сжшо и въ австрийската генералшабна карта, съ названието М ад е р а, самото 

селище е отбелязано съ името Ма дар а . Най-горното течение на Мадарската рtка е бнло наричано 

отъ турцитt порааи разnоложенитt no него воденици Де р мен ъ - дере (вж. Шкор11илъ, Byzanti 
noslavica, ц. т., стр. 88). 

8) Неfiнитt следи сега се ка;jватъ „Градътъ• (вж. картата .Мадарски жrълъ" у Шкорпилъ 

Byzantinoslavica, ц. т., стр. 68). 
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храсти и гора. Ето защо названието на нашата Мадара въ смисълъ на .Плешивецъ" "би 

трtбвало да стои по-скоро въ връзка съ издигащитt се отвесно надъ това село и надъ 

Кюлевча стени на пл~тото, които напомнятъ плешива глава, нежели въ връзка съ 

окарстената му часть. При това не трtбва да се забравя, че поради отвеснитt стени и 

исполински скали, съ които се отличаватъ споменатитt по-горе гръцки планини самитt 

имъ обитатели еж. произвели отъ названието имъ Ма,о&ра, сж.ществителното Ма,оа,р&<;; въ 

смисълъ на .голtмъ камъкъ", .исполинска стена" 1 ). А несъмнено издигащитt се отвесно 

стени на Мадарското плато откъмъ Мадара и Кюлевча могатъ да минатъ съ пълно право 

за исполинска скала. Тъй българската Мадара би могла да се осмисли не само съ името 

.Плешивецъ", а еж.що и съ израза „Исполинска скала". На въпроса, въ коя епоха е 

възникнало ~азванието на нашата Мадара, може да ни даде отговоръ фактътъ, че въ 

античностьта аркадската Ма,о&ра, се е наричала E)a,uft&crtov 15рщ;2), критската - ЛЕU'Х.!Х 

"OprJ3), а пергамската - Пtvoa,cr6t;4) и че въ началото на срtдновtковието тия имена 

еж били напълно изтикани отъ новото имъ име. Това ни дава основание да предполо

жимъ, че и нашата Мадара е била известна въ античностьта . подъ нtкое друго име, 

което е било изтикано въ началото на срtдновtковието отъ днешното название. 

Въ всtки случай гръцката дума µа,оа,рос<;; въ смисълъ на .Исполинска скала", съ 

която може напълно да се обясни значението на нашето название Мадара, ни кара да 

приемемъ, че първоначално въ него ударението е падало върху последния слогъ5 ). Обаче 

съ течение на времето е могло да се яви и второстепенно ударение върху първия слогъ, 

което е могло да изтика първичното у дарение. Тъй отъ гръцкото Ма,оа,р&<;;, което е дало 

на старобългарски М ад ар а6), се е добило прtко Мадара днешното название М ад ар а. 

2. 
Прилагателното µа,оа,р6<;; "плешивъ ", отъ което произлиза и названието М ад а р а, 

се съдържа впрочемъ и въ мtстното име 1:0 М-хо:хр611 "Плешивото", което се споменя въ 

трактата 1 О. отъ вtкъ Лt~yY)crt<;; 1tEpl 1:rj<;; crucrtoccrE(J)c; 1:w11 EV 1:'{) ПУ)у'{) 1:rj<;; 0Eo1:6-x.ou va,wv -х.а,1 

1tEp1 1:w·1 lv a,utoi'<;; yEvoµE'l(J)V &a,uµ&t(J)'I, публикуванъ въ Acta Saпctorum Novembris, 
tomus III (5-8 Nov.), Bruxellis (1910), стр. ~78 и сл. Тамъ (гл. 41, стр. 888) се раз

казва следното чудотворно изцtление. Нtкой-си Стефанъ Кацаторъ, който живtялъ въ 

столицата на Византия, страдалъ отъ болки въ бедрената кость и напразно билъ 

изразходвалъ по лtкари голtми суми. Най-сетне му се явява на сънь лtкарьтъ Кало

киръ и му казва: .Иди въ храма на Богородица, който е извънъ града (E~(J) 1:rj<;; 1t6AE(J)<;;) 
и ще оздравtешъ, щомъ пиешъ отъ аязмото!" Като се събудилъ, болниятъ си помислилъ, 

че съньтъ се отнася до аязмото въ Мадаръ, т. е. въ "Плешивото" ( 1tEp1 тr)<;; ёv 1:4'> Ma,oa,p{i> 
&yt&crµa,to<;;) и се загрижилъ, какъ може тамъ да отиде. Но после се досtтилъ, че 

по-скоро става дума за храма на Богородица върху извора (1:ov lv 1:'{) ПУ)у'{) тr)<;; E>Eo1:6-x.ou 
va,6v) и бързо се отправилъ тамъ, и като пилъ отъ аязмото, почувствува11ъ, че оздравява. 

Отъ тоя разказъ става явно, че въ 1 О. вtкъ, билъ особено прочутъ нtкакъвъ 
храмъ на св. Богородица съ своето лtчебно аязмо, който се намиралъ въ мtстностьта 

1) За това значение на µoc/Jiц;ci~ вж. Biirchner, ц. м., стр . 2209. Впрочемъ критската и пер

гамската Мадара се наричатъ не само Moc'}cipoc или МосМрв~, а сжщо и Moc~ocpci~, както личи това ·и 

отъ Biirchпer, ц. м., и Blanchard, ц. м. 
2) Вж. Baedeker's Griechenland, Handbuch fiir Reiscпde, 1908, стр 381. 
3) Вж. Besnier, Lexique de geographie ancienne, Paris, 1914, р. 427 s. Leuca и Biirchner, ц. м. 
4) Вж. Baedeker's Konstantinopel, К!einasien, Bal',aпstaaten, 1914, стр. 355. 
5) Дали употръбяваната въ Търново дума мат ар а съ у11арение на последния слогъ, 

(вж. по-горе бел. 2 на стр. 182), не ни поднася старото ударение на названието Мадара? 
6) Сравни старобълr. 3d:i;apн1a1 съ гръцкото Zocxocp(ctG, старобълг. Илн1а1 съ гръцкото 'Нл(ос~ и т. п. 
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,Ь lYiaoap6v и затова болниятъ си помислилъ на първо време, че лtкарьтъ Калокиръ го 

праща тамъ. Че тая мtстность не била близо до Цариградъ, личи отъ факта, гдето той 

се замислилъ, какъ може тамъ да отиде, и затова навtрно се е зарадвалъ доста, когато 

се досtтилъ, че съ думитt на Калокира „ извънъ града" (Е~(!) ,·7jc; 1t6),€(!);) се означава не 
толкова оня храмъ, колкото храма на св. Богородица, който билъ съвсемъ наблизу до 

града1) и му билъ достжпенъ безъ особени приготовления. 

Где се е намирало мtстото ,Ь Маоар611, не може да се разбере отъ текста на 

трактата. Обаче заслужава да се изтъкне, че камениятъ басейнъ въ терасата подъ 

Мадарскитt скали2) по своитt размtри и по своя строежъ ни напомня доста аязмото 

на цариградската църква ev tfl Пr1yf1 3), която впрочемъ е била разрушена въ 923 г. отъ 

царь Симеона и следъ това възстановена отъ императора Романа Лакапина, та въ нея 

било извършено бракосъчетанието на царь Петра съ внучката му Мария презъ 927 г . 4). 

Дали въ предславянската епоха или въ епохата, когато българитt били вече приели 

християнството, е била посветена нtкоя отъ църквитt подъ Мадарскитt скали5) на 

св. Богородица, на която е билъ посветенъ и храмътъ ev t'{) ПY)yfl, не може да се 

установи6). 

3. 
Покрай форми·гt, Ма дра и Ма д и р а, които отразяватъ изтълкуваното вече 

название Ма дар а, се явява у турскитt хронисти, чиито данни предадохъ въ началото 

на статията си, и формата Мат ера. Че въ случая не може да става дума за погрtшно 

предаване на общоупотрtбителното име М ад а р а, а за негова паралелна форма, става явно 

отъ факта, гдето часть отъ българското население около Мадарското плато - азъ имамъ 

предъ видъ селата Кюлевча и Калугерица - е означавало до освободителната война Ма.дара 

и съ името Мат ора, произнасяно съ редукция на неударното о въ у като Матура 7). 

А като се вземе предъ видъ, че българското население поне на селото Калугерица е старосе

делско 8), смtло можемъ да приемемъ, че въ названието Мат ора се крие по-ста

ринната форма Мат ера, която · покрай Ма дар а ни предаватъ турскигt. хронисти 

отъ края на 14 вtкъ. Това ни показва, че още въ епохата, която предхожда турското 

завоювание, Ма дар а е била тъй сжщо наричана Мат ера, отъ гдето въ по-ново време 

е произлtзла формата Мат ора. Очевидно, тия две форми представятъ нагаждане или 

осмисляне на неразбираемата за славянитt чужда дума М ад а р а по славянското, resp. 

1) Именно въ тъй наречената за сега мtстность Балъкла, извънъ царигращ;китt стени и 

то на запацъ отъ Силиврийскитt порти (вж. Ласкинъ, Георгiй Кодинъ, О древностяхъ Константинополя, 

стр. 32 и 33). 
2) Велковъ, Мадара, Водачъ за старинитt, стр. 26, смtта, че тоя басейнъ принадлежи на 

римската епоха. Фехеръ, Годишникъ на I lловд. библиотека 1927, стр. 160, обаче, е на мнение, че е 

строенъ отъ прабългаритt. 
3) Вж. Richter, Quellen zur byzantinischen Kunstgeschichte, Wien 1897, стр. 181 и Du Cange, 

Constantinopolis christiana 11, Lutetiae Parisiorum 1680, стр. 184. 
4 ) Вж. Златарски, История на българската държава, I, 2, стр. 465 и 534. 
5) Вж. Велковъ, Мадара, Водачъ за старинитt, стр. 22-26 и Шкорпилъ, Byzantinoslavica, 

ц. т., стр. 112-113. 
6) Иречекъ, Пжгувания по България, стр. 868, твърди, че въ Мадара ставалъ сборъ на 

св. Марина, огъ гдетv би могло да се заключи, че поне една отъ въпроснитt църкви е била посве

тена на св. Марина. Отъ направената справка се оказа, че сборъ въ Мадара е ставалъ до 1890 г . 

не на св. Марина, както твърд.и Иречекъ, а ю1 Георговъ-день. 
7) Сведенията за това дължа на 90-годишния старецъ Диньо Димитровъ отъ с. Кюлевча. 
8) За това може да се сжди по срtдновtковнитt кръстове и надгробни камъни, които 

както ме увtрява Р. Поповъ, се срtщатъ въ гробищата на с. Калугерица. Освенъ това вж. Шкор
пи.~ъ, Byzantinoslavlca, ц. т., стр. 91. 

Юбил. сбори. проф. А . Иширковъ 24 
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българското м ат е р а или м ат о р а 1) • стара", при което се допълня по смисълъ сжще

ствителното отъ женски родъ в ь с ь, в е с ь ( село, селище) или р t к а. Поводъ за това 

еж могли да дадатъ следитt отъ античното селище, които еж просжществували тамъ и 

въ славянската епоха, а еж.що и обстоятелството, че рtката, която извира подъ голtмата 

пещера на Мадарското плато е много по-пълноводна отъ останалитt рtки въ тая область, 

та е могла да бжде наречена стара. Сравни названието Стара-рtка, които се срtща на 

доста мtста2), а еж.що и нtкогашното название на Стара-планина Мат 6 ри е го р ы3). 

Впрочемъ по името на рtката е могло да бжде наречено и селището, което непосрtд

ствено се е намираJ!О до него, както ни показватъ селищата Лом ъ, Арда, Костен а

р t к а (Кемикче-дере) и т. п., които еж наречени тъй по името на съответнитt рtки. 

Нека отбележа, най-сетне, че названията М ад а р а и М а т о р а носи еж.що една 

малка рtка, която заедно съ Чауш ъ - де р е се влива южно отъ носъ Иниада (I<ара

бурунъ) въ Черно море4). На върха Кутелчето, отъ гдето извира тая рtка има старо 

градище и не особено голtми пещери, а надъ срtдното и течение, гдето се намиратъ 

тъй нареченитt Корфу - кол и би (т. е. • Колиби на върха"), мtстностьта е оскждна 

откъмъ растителность. Всичко това показва, че и тукъ имаме еж.щото съотношение 

между дветt споменати рtчни названия, каквото има и между току-що разгледанитt 

селищни имена М ад а р а и М ат о р а. 

Madara - Matora 

Der Name Ма d а r а, womit ein Dorf bei ~umen (Nordbulgarien) bezeichnet wird, 
in dessen unmittelbarer Nahe sich das berilhmte Felsenrelief aus der Zeit des ersten bulga
rischen Reiches befindet (vgl. Geza Feher, Die Inschrift des Reiterreliefs von Madara, Sofia 1928), 
erinnert uns an die griechische Geblrgsbezeichnung Ма:Мра:, bzw. Ма:оарЕ~. Die letzte verblndet 
Hatzidakis, Einleitung in die neugriech. Grammatik, S. 96., mit dem Adjektiv µа:оа:р6~ .kahl ", 
da die so benannten Geblrge kahl sind. Diese Deutung des griechischen Ма:Мра:, resp. 
Ма:МрЕ~ passt auch zu dem bulgarischen Ма d а r а. Die sich ostlich von dem Dorfe hin
ziehende hohlenreiche Felsenwand, die 80 Meter hoch ist, verleiht der Landschaft einen 
kahlen Charakter. Davon hat sicher das Dorf seinen Namen bekommen. 

Zur Bezeichnung desselben Dorfes verwendet man auch den Namen М а t о r а, worin 
augenscheinlich sich die volksetymologische Annaherung des ursprilng\ich griechischen Ма d а r а 
an das s1av. ·ш а t е r ъ, bzw. m а t о r ъ "alt" widerspiegelt. 

Sofia D. Detschew 

1) За старобълr. мат е р ъ, resp. мат о р ъ .старъ, зрtлъ", отъ което произлиза и сърбохърв. 
miltorпjak . Hauptfluss, von welchem Wasser abgeleitet wird", вж. Berпeker, Slavisches etymolog. 
Worterbuc~ II 25. 

2) Вж. Иречекъ, Пжтувания по България, превелъ Арrировъ, 1899, стр. 366, 443 и 732. 
3) Вж. Дечевъ, Хемусъ и Родопи, Годишникъ на Софийския университетъ, Исторнко-фило. 

логически факултетъ, т. ХХ\ (1925), 10, стр. 15 . 
4

) Въ австрийската генералщабна карта, както и въ тая, ИЗL!адена отъ нашия карто1·рафск11 

институтъ, ръката е отбелязана съ името М ад о р а, което очевидно представя контаминация на 

Ма дар а и М ат ора. Отъ Георги Николовъ Персе1-11111евъ, род.омъ щъ М.алко-Тъ~ново, се наr
чихъ1 че въпросната рtка се нарича и М а д а р а. 



Баrора - Бабаrора - Bagulatus 
отъ В. Н. Златарски 

Въ 65-то си (по Меурсия) писмо, адресирано до "маrистеръ Иванъ Пантехни", 

архиепископъ Теофилактъ Охридски (1091-1109), като описва пжтуването си по море 

и съобщава на адресата си, че пристигналъ въ Солунъ живо и здраво, по-нататъкъ той 

му пише, какво узна11ъ тамъ за своята епископия. "Но въ Охридъ, казва Теофилактъ, 

всичко е преизпълнено отъ страхъ. Область Мокра (Мокра е часть отъ Охридско) е 

ограбена отъ роба и отстжпника. А Баrора (това е 1:върде голtма планина, която се 

намира между българскитt и драчскит·в планини) се завзема отъ бунтовника. Съ една 

дума, на всtкжде злото се настанило". ) Тукъ подъ "робъ", "отст жпикъ" и "бунтовникъ" 

се разбира не известниятъ противникъ на Теофилакта - парикътъ Лазаръ, както нtкои 

и до днесъ приематъ, а норманскиятъ князъ Боемундъ Тарентски· ), с11едов. тукъ става 

дума за второто нашествие на норманитt на Балканския полуостровъ презъ октомврий 

1107 год. , когато Боемундъ, следъ като обсади11ъ Драчъ, на първо време има11ъ успtхи -
зав11адtлъ Арбанонъ (cer. Елбасанъ), а после за кжсо време и Дебъръ на Черни Дринъ3), 

а отъ приведеното мtсто на 65 -о Теофилактово писмо се установява, че норманитt 

ограбили об11астьта Мокра и завзели тогава и планина Багора. 

Областьта Мокра съ планина Мокра и днесъ се намира на юrо-западъ отъ Охрид

ското езеро и обхваща басейна на горна Шкумба (въ началото и). Тая область днесъ 

се придава къмъ Албания, но въ срtднитt вtкове тя е била чисто българска, както на 

това право сочи и днешната мtстна номенк11атура4). Що се отнася до планина Багора, 

то още Дюканжъ я идентифицира съ планина В а g u 1 а t u s 5 ) , за която споменува, 

Фу11керий Шартърски въ описанието на пжтя, който кръстоносното опълчение на графъ 

Хуго де Вермандуа, братъ на френския кралъ Филипа I, преминало въ 1097 rод. 6). Подъ 

влиянието на Дюканжа, очевидно, В. Г. Васильевски пише: "Ако сега припомнимъ, че 

1) М i g n е, Patrologia gr. t. 12d, col. 484 С: 't& 8s x,xt& 'Axpt8,x 1ta.vt1X cp6~ou µsсп;а. x:At ,Ь ,об 

M6xpou µipo\; (6 8s M6xpo,;tij\; 'Ахр18о\; tµfjµ,x) 1t1Xp& 't?•j 8,uлo•J x,xt &.1toa,itou лsл~raaxi (вм. лsл~ta't<XL). ·в: 8s 

В,х,ор& (оро, 1}1; IXбt'I) 1ta.µµsy1X, ¼IX( 'tO!\; B_ouл,<XpL¼OL\; ¼IX! Лupp1XXLXO[\; opSOL µsJL'tSOov) 7t1Xp1X. 'tOU &.v:a.ptr,t) cpuлa.t

'tS'l:IXL. K0t! OtJv6лw, s!1ts!v 1td.v,'IJ (вм . 1td.Vt'!)) x0txbv x0txw, €a't~pixt0tL. - Ср. митропо.штъ С им е о н ъ, 

Писмата на Теофилакта Охридски бы1rарски архиепископъ. София 1931, стр. 164- 165. Ако въгорната 
цитата изразътъ )t0t't& 'Axpt~"' може още да се преведе .въ гр. Охридъ", то вториятъ-tfJ, 'Axpt8o, 
'tµ'i)µ0t тръбва да се разбира въ широкъ смисълъ, че Мокра е съставяла часть .отъ областьта на 

Охридъ", .отъ Охридската епископия" или .Охридско•, защото Мокра не е могла да се счита часть 

отъ rp. Охридъ. 
2) Вж. В. Г. В а с и л ь е в ски , Рецензия върху книгата на 8. У с пенс к i й. Образованiе 

втораго болгарскаго царства. Одесса 1879 въ ЖМНПр. ч. 204 (1879) отдtл. 2, стр. 165-167. Митроп. 
С им е о н ъ, п. т., стр. 165-167. Съ сжщитъ епиrети Теофилактъ нарича Боемунда и въ писмото си 

до солунския митрополитъ Теофила (вж. писмо 11-о по Меурсия. М i g n е, ib. col. 376 D- 377 В. 
Митроп. Симеонъ п. т., стр. 56-57. 

3) А n па С о m п е n а, lib ХШ, сар. 5; edit. Tenbn., 11, р. 190, 4-12 
4) Такива, напр., еж: Мънастирецъ-Мокра, Страникъ, Голикъ, Слатина, Селце (горно и долно), 

Кърч:>во, Деброво, Самотина, Величани Мокра, Плешище, Требиня, Малина, Кожица и np. 
5) А n n а, edit. Bon. t. 11 in Alexiadem notae, р. 650. 
6) 311 това описание вж. тукъ по-долу. 
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Мокра ИJIИ Макра се намира сжщо на юrо-западъ отъ Охридското езеро (на еж.щата ръка 

Шкумба, на която llеЖ,И и ЕJ1басанъ), че пакъ тамъ на бllизо трtбва да се търси Ба гора 

(в·l,роятно тождествена съ Bagulatus на Фуllкерия Ш,ртърски), то за насъ ще бжде всичко 

нсно: и бJ1изостьта на норманитt до Охридъ, и страхътъ, който бt обхваналъ жите

llитt на тоя градъ" 1). Обаче, де се е намираllа тая ПJ1анина Ба г у J1 ат ъ, нито единиятъ, 

нито другиятъ не посочватъ, така че въпросътъ за мtстонахождението на планина 

Баrора и до день днешенъ остава откритъ. Ние ще се опитаме да дадемъ тукъ единъ, 

може би, задовоJ1итеJ1енъ отrоворъ на тоя въпросъ. 

Следъ жестокото поражение, което императоръ Аllексий I l{омнинъ потърпtлъ 
презъ първото нашествие на норианитt на БаJ1канския поllуостровъ (1081 - 1085) отъ 
Роберта Гюискаръ при Драчъ въ 1081 rод., .императорътъ, пише неговата дъщеря Анна, 

като изминаllъ кривинитt на прилежащитt планини и цtлата мж.чнопроходю1а пжтека 

въ течение на две денонощия, пристигна въ Охридъ. Въ тая междина той преминаllъ 

Харзанъ и се cпptllъ за малко време около тъй наречената Бабаrора (това е мжчнопро

ходима доllина)" и пр:) Тукъ изразътъ tv 'tti> f.LE'tcx.~6 трtбва да се разбира междина (рус· 

промежутокъ) отъ пространство и значи .въ разстоянието отъ Драчъ до Охридъ", защото 

междината отъ време Анна сама опредtля - две денонощия. Сжщо така въ израза 

на края: 'tEf.L1t'-~ o'cx.u,Yj o6cr~cx.i:6v icrtt, думата cx.u'tY) на пръвъ погледъ се отнася къмъ 't~'I 
xcx.лouµEVY)V Bcx.~cx.yopciv (съгласувано по ж. р.) и въ такъвъ случай би трtбало да се 

допусне, че Bcx.~cx.yopci е долина, което по никой начинъ не може да се приеме ; подъ 
'tO 'tEf.LJtO~, което означава долина на ръка между планини, се разбира тъкмо долината, по 

която е пжтувалъ императорътъ и която била мжчнопроходима поради стръмнитt и 

скалисти спускове на планинитt. Тогава подъ Bx~cx.yopci може и трtбва да се разбира 

само планина, защото около или при нея Аllексий I се запрtлъ за малко време. Че това, 

наистина, е било планина, показва втората съставна часть на името - r о р а, защото 
едвали ще се намtри нtкой, който да отрича българщината на името Бабаrора - това отъ 

една страна, а отъ друга - защото съ името "баба" се наричатъ само планини, каквато 

е, напр., Баба-планина въ Македония, която се простира сев.-изт. и източно отъ дветt 

Прtспански езера. 

И тъй, възъ основа на даденитt въ горната цитата отъ Анна Комнина географски 

имена пж.тьтъ на Алексия I се опредtля така: отъ Драчъ той потеглилъ нагоре по 

долината на р. Харзанъ (сегашна Арзенъ и Ерзенъ) и, като я преминалъ нtйде въ гор

ното и течение, презъ кривинитt на прилежащата планина J{рабе (и Керабе) се спусналъ 

въ долината на р. Шкумба и нагоре по долината на тая ръка (това е .цtлата мж.чно

проходима пжтека "), която и днесъ е твърде мж.чнопроходима по липсата на прокарани 

пжтища, после по пжтя на изтокъ презъ Струга дошълъ въ Охридъ, следов. планина 

Бабагора тръба да се търси въ басейна на горна Шкумба. 

И наистина, като имаме предъ видъ: 1. че единъ отъ върховетt на планинската 

верига, която върви отъ северъ къмъ югъ между горнитt течения на р. р. Дtволъ и 

Шкумба и западно отъ областьта Мокра, се нарича и днесъ Гора Топ ъ (Gora Тор 2379 м.); 
2. че въ севернитt склонове на тая верига, именно тамъ, дето р. Шкумба прави своята 

чупка отъ северо-западна на юга-западна посока, се намира и днесъ селище на име 

Баби я (Babla, Bablahani); 3. че тая планинска верига съседи непосрtдно съ областьт а 

Мокра, и 4. че м·kтностьта по юго-източнитt склонове на еж.щата верига, севрно отъ 

1) 8. Г. Васильевски, п. т., стр. 167. 
2) А n n а, liЬ. IV, сар. 8; edit. Teubn. !, 152, 20-25 : 6 /je ~xaiл.вil~ toil~ §лt1µoil;; tiiiv 1ta:pa:

xвiµevwv opiiiv ха:! 1tci.1a:v t7)V Ma~xtov ci.tpa:1tov av /ju:! vux&11µepot~ ~tв~вл&ыv xa:ta:л.a:µ~civвt t7)V 'Ахр(8а:. av 
8е tiji µEtct~tl tbv Xxp~ciY1)V 8tвл.&wv хе,:! µtxpov 1tEp! t"YjY xa:л.o~µev11v Bc,:~c,:yopa.v eтxpa:tEpYp:t~ (teµ1tc,~ i,·c,:ut-q 
Ma~a:t6v aat,) xt:\.. 
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горното течение на р. Дtволъ, западно отъ ез. Маликъ и южно отъ планина Мокра, и 

днесъ се нарича Го р а1 ) - ние дохождаме до заключение, 1. че тъкмо тая планинска 

верига въ срtднитt вtкове носила име Баба го р а'); 2. че императоръ Алексий I е 

направилъ почивката си (се запрtлъ) за кратко време при посочената чупка на р. Шкумба 

по севернитt склонове на Бабагора; 3. че тая планина е и Теофилактовата планина 

Ба гора, защото тя се намира тъкмо между българскитt и драчскитt (т. е. днешнитt 

западно -албански) планини, и 4. че подъ думитt на Теофилакта, какво • планина Багера 

Мtрка 1 :400,000, хоризонтали 11резъ 400 м. 
(По картата на Н. Louis, Die neue Karte von Albanien, 1 : 200,000, Berlin 1928). 

се завзема отъ бунтовника", трtбва да се разбира, че норманитt еж завзели тъкмо 

прохода по Бабагора планина и вече заплашвали непоср-t,дно rp. Охридъ. Едвали може да 

се отрече, че Теофилактъ, като охридски архиепископъ, ще да е познавалъ добре гео

графията на своята архиепископия, особено Охридско, но въ случая ние даваме 

1) Вж. Австрийската карта на Балканския полуостровъ л. 38° 41 ° Elbasan. 
2) На Австрийската карта нtма д11дено общо име на тая планинска верига; само западнитt 

склонове на северната й часть носятъ името Mali Pollsit, очевидно по името на днеш. селище Polisi 
въ по,штt на ш1анината. Сжщо така и въ новата карта на Албания отъ Н . Louis - Die neue Karte 
von f\lbaпien, 1:2000,000 Berlin 1928 - тази планина нtма едно общо име. Вж. прИ1южената тукъ карта. 



190 В. Н. ЗЛАТАРСКИ 

предимство на Анна Комнина и приемаме името Бабаrора, защото то напълно отговаря, 

както видtхме, на запазенитt стари географски имена, като• при това допущаме, че или 
Теофилактъ, който е известенъ като rонителъ на всичко българско, нарочно е изпускалъ 

първата сричка "ба", за да премахне българщината на това име, или пъкъ издательтъ 

на Теофилактовит-1, писма, като е смtтналъ въ ржкописа за поrрtшно повторена 

първата сричка, поради това я изпусналъ. Може би, при едно по-добро и научно издание 

на Теофилактовитt писма тая rрtшка ще се изправи, и хвърленото тукъ върху т·l,хния 

авторъ подозрение ще се окаже неумtстно. 

Нека сега разгледаме, дали изказаната отъ Дюканжа и възприета отъ В. Г. 

Васильевски идентификация на планина В а g u I а t u s съ Ба r о р а, респект. съ Б а б а r о р а 
е възможна, а оттука и приемлива. 

Фулкерий Шартърски, който се е намиралъ въ споменатото кръстоносно опъл

чение, разказва, че като излtзли на албанския брtгъ при Драчъ и преминали българ

скитt области презъ стръмни планини и пусти мtста, кръстоносцитt пристигнали до 

бързата рtка Д t вол ъ, на чийто брtгъ тt се разположили на лаrеръ, и тамъ се спрtли 
за една само нощь. "Страшни планини се издигаха отвсtкжде предъ насъ, въ които 

никакъвъ животъ не се мtркаше. Сутриньта обаче, щомъ се сипна зора, при звука на 

тржбитt, ние бързо поехме нашия пжть съ изкачване на планината, която наричатъ 

Ба r у л ат ъ. После, като оставихме планинскитt мtста подире си, ние стигнахме най

сетне до рtка, която се казва В ар дар ъ • . . Следъ като я преминахме, на следния 

день ние разпънахме нашитt палатки предъ градъ Те с ало ни к а, изобилващъ съ всички 

блага1 )". Колкото и да е бедно горното описание съ географски имена, все пакъ ·отъ 
него ясно сгава, че пжтьтъ на кръстоносцитt е билъ насоченъ отъ Драчъ за Солунъ, 

и несъмнено тt еж се движели по главния, тъй нареченъ Via Ignatia пжть: Драчъ -
Елбасанъ - Охридъ - Битоля - Воденъ - Солунъ, защото така близу до Солунъ 

и така скоро тt еж могли да преминатъ р. Вардаръ (на следния день следъ преминава

нето), само ако тt еж се движели по Via Ignatia. Спирката и нощувката, за която 

съобщава Фулкерий, кръстоносцитt еж направили на равнината при р. Дtволъ тамъ, 

дето тоя се сближава съ р. Шкумба. На другия день тt рано тръгнали по долината на 

последната рtка презъ Елбасанъ и по пжтя за Охридъ се изкачили на планината 

Баrулатъ, т. е. тt вървtли по пжтя, който, за да избtrне обикалянето по чупката на 

р. Шкумба, минавалъ по севернитt склонове на Бабагора презъ днеш. село Бабия, и се 

спуснали на пжтя за Струrа-Охридъ; тоя пжть, или по-право пжтека и днесъ още 

сжществува. Въ сжщия смисълъ трtбва да разбираме и израза на Теофилаката, че нор

манитt "завзели планина Баrора," т. е. т·I, завзели пжтя по севернитt склонове на пла

нина Баrора, респек. Бабаrора, едничъкъ, който водtлъ отъ Дtволъ въ Охридъ. 

Следъ направенитt тукъ разяснения по разr ледвания въпросъ едвали може да 

има съмнение, че Ба ба r о р а на Анна Коминна, Ба r о р а на Теофилакта Охридски и 

В а g u 1 а t u s на Фулкерия Шартърски еж една и сжща планина. 

1J F u 1 с h е r i i С а r n о t е n s i s Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem. 
Вж. В о n g а r s, Gesta Dei per ·Francos. t. 1. Hannoviae 1611 р. 386, 18-33: Itaque L:ulgarorum regio
nes, per montium praerupta et !оса satis deserta transivimus. Demonis ad flumen rapidum сит veni
mus omnes, quod sic аЬ incolis terrae vocitatш.... Tunc juxta ripam castra nostra motati sumus, 
et ibl una nocte pausavimus. Montes vasti nobls undique praeerant, in quibus nemo incola parebat. 
Mane quidem aurora clarescente, classicis sonantibus, iter nostrum arripuimus, conscendendo montem, 
quem В а g u 1 а t u m nttncupant. Postea vero montanis postpositis, tandem pervenimus ad flumen, quod 
vocatur В а 1 d а r i u s ... Quo transito, sequenti die ante urbem Thessalonicam, bonis omnibus habun
dantem, tentoria tendimus nostra. - Че nодъ Demonis flumen трtбва да се разбира р. Дtволъ, вж. 

В. Н. 3 л ат ар ски, Де се е намиралъ гр. Дtволъ въ Изв. на Истор. Д-во, кн. V tl 922), стр. 54. 



Народни повtрия отъ древно и ново време 
отъ Гавр. И. Нацаровъ 

I. 

Днесъ много учени подърщатъ мнението, че тракийскиятъ царь Р е с ъ (I~hesos), 

чиято трагична сждба е разказана въ Илиадата ' ), е билъ първоначално тракийско божество. 
Френскиятъ ученъ Р е r d r i z е t ) дори изтъкна, че Ресъ прилича доста на известния 

тракийски конникъ (херосъ), който е изобразенъ въ многобройни релиефи, намtрени въ 

населяванитt отъ древнитt траки области 3). 

Между известията на античнитt писатели за Реса и неговия ку лтъ, важно мtсто 

заема легендата, която съобщава Филостратъ 4). Филостратъ, който е живtлъ въ първата 

половина на III в. сл. Хр., е билъ добре запознатъ съ култоветt на хероитt въ областьта 

на Тракия и М. Азия и съ народнитt легенди, разказвани за тtхъ 5). Ще при

ведемъ буквално неговия разказъ за Реса : "Трtбва да се запознаемъ и съ дtлата на 

тракиеца Ресъ. За тоя Ресъ, когото Диомедъ уби при Троя, се разказва, че живtе въ 

Родопитt и много негови чудеса се славятъ въ пtсни. Казватъ, че той отглежда коне, 

въоржженъ като войникъ и се отдава на ловъ. Че хероятъ се намира на ловъ, поличава 

отъ следното 6) : г лиганитt, сърнитt и другиятъ дивечъ на планината отиватъ на купчини 

по две и по три при жертвеника на Ресъ ; тогава ги принасятъ въ жертва, безъ да ги 

връзватъ, понеже сами доброволно се подлагатъ на ножа. За него сжщо се разказва, 

че прогонва заразнитt болести отъ областьта. Родопитt еж гжсто населени и около 

светилището има много села." 

Особенъ интересъ представя съобщението на Филострата, че дивитt животни 

драговолно идватъ при жертвеника на Реса, за да бждатъ заклани като жертва. Това е 

едно вtрване, което е било твърде разпространено въ древностьта ; много примtри за 

него еж събрани отъ О. W е i n r е i с h 7); ще съобщимъ тука само нtколко отъ т-tхъ. 

Самъ Филостратъ 8) разказва еж.щото чудо за светилището на Ахила въ островъ Левка 

(Фидонизи, срещу устието на Дунава): когато нtкой посети острова и отиде да при

несе жертва въ светилището, жертвеното животно доброволно дохажда, за да бжде заклано. 

Плутархъ въ животописа на Пелопида (г л. 12) разказва следното : Преди битката при 

1) Х 434 сл. Ср. Г. И. Кацар о в ъ, Изв. на Истор. друж., XI-XII 132. 
2) Cultes et Mythes du Pangee, 20. Ср. G. К а z а r о w, Realenc. der klass. Altertumswiss. 

Sup pl. III 1147. 
3) Ср. по-подробно G. S е u r е, Rev. d~ Philol. LIV (1928), стр. 107 сл.; С а s s о n, Macedonia, 

Thrace and Illyria 248. 
4) Heroikos III 16, i,. 680 
5) Ср. S. Е i t r е m, Symbolae Osloenses VIII , стр. 1 сл. R о h d е, Psyche, 11 350. 
6) Когато Ресъ се намира на ловъ въ гората, преследваниятъ отъ него ливечъ се изплашва 

и отива самъ при неговия жертвеникъ. По тая поличба почитателигt на бога познаватъ, че той е на 

ловъ. Ср. Seure, ц. м, 121. 
7) Studien zu Martial, 133 сл. 173. - - М. N i 1 s s о n, Griech. Feste 16, 58, 437. Е i t r е m, ц. м. 44. 
8) Heroic. 20, 38. Arrian, ~eripl. Pont. Eux. 34. W е i n r е i с h, 135; Е i t r е m, 44. J. То 1 s t о i, 

Rev. arch, 1927 II, 20\. To4cтQI\ привежда и руски успоредцци къмъ това повtрие. 
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Левктра между спартанцитt и тиванцитt (въ 371 r. пр. Хр.) Пелопидъ, предводительтъ 

на свещената тиванска дружина, сънувалъ сънь, който му причинилъ rолtмо безпо

койствие. Работата се състояла въ следното. Въ полето на Левктра се намирали rробо

ветt на дъщеритt на Скедасъ (тъй нареченитt Левктриди), които едно време, обезчестени 
отъ спартански гости, се самоубили 1) и били поrребени тука. Баща имъ, който се оплакалъ 

въ Спарта, безъ да получи удовлетворение за това безбожно д·J,,ло, прокълналъ спар

танцитt и се самоубилъ надъ гроба на дъщеритt си. Много оракули порж.чвали на 

спартанцитt, да се пазятъ отъ Левктрийското отмъщение; обаче малцина обърнали вни

мание на това, толкова повече, че оракулътъ не билъ ясенъ: мtсто съ сжщото име 

(Левктронъ) имало и въ Лаконика и въ Аркадия; освенъ това, тая случка станала дълго 

време преди битката при Левктра. И така, на Пелопида се присънили дъщеритt на 

Скедасъ, които плакали предъ гробоветt си и проклинзли спартанцитt; сжщо му се 

явилъ и самиятъ Скедасъ и му поржчалъ да принесе въ жертва на дъщеритt му една 

руса мома, ако иска да спечели победа въ предстоящата битка. Смутенъ отъ тоя сънь, 

Пелопидъ повикалъ военачалницитt и rадателитt да се съветва съ тtхъ. Едни отъ тtхъ 

били на мнение, че трtбва да се изпълни порж.чката на Скедаса; други пъкъ били 

противъ, понеже никой боrъ не би моrълъ да одобри такава варварска и ужасна жертва. 

Дветt страни още се препирали и самъ Пелопидъ се чу дtлъ, какво да прави, когато една 

девствена кобила, която избtгала отъ стадото си, изтичала предъ стана и се спрtла 

предъ тtхъ. Лъскавата и червена грива, гордата и стойка и силното и цвилене привлtкли 

вниманието на всинца. Гадательтъ Теокритъ веднага се досtтилъ и к1залъ на Пелопида: 

"ето твоята жертва, щастливи човtче, нtма защо да търсишъ друга девица; вземи тая 

жертва, която ти праща самъ богъ". И кобилата била отведена при rробоветt на девицитt 

дето била принесена въ жертва. - Едва ли може да се съмняваме, че тая легенда първо

начално не е била фиксирана исторически и тепърва по-късно е била свързана съ битката 

при Левктра. 7-) 

Друга подобна легенда разказва сж.щиятъ Плутархъ. 3) При обсадата на rp. 
Кизикъ отъ Митрадата Понтийски (7 4/3 г. пр. Хр.) 4) се случило следното. На праздника 

на богиня Персефона, кизикенцитt, като нtмали черна крава, която да пожертвуватъ на 

богинята, както било обичай, поднесли и една направена отъ тtсто крава. Тр·J,,бва да 

се забележи, че свещената крава, която била опредtлена за жертва на богинята, се нами

рала на паша заедно съ другия добитъкъ на срещуположния брtrъ.5) Обаче въ сжщия 

день тая крава се отдtлила отъ стадото, преплувала къмъ град¼ и самичка застанала при 

жертвеника, за да бж.де принесена въ жертва. 5а) 

Въ християнско време ни пренася легендата за единъ светия отъ П е да х т о е 

(Хераклеополъ, въ Илдизъ-даrъ, М. Азия), на която неотдавна посвети едно хубаво 

изследване Fr. С u m о n t 6). Легендата се отнася къмъ времето на преследването на 

1) Споредъ Хепорh. Hell. 6, 4, 7. 
2) Подробно е разгледана тая легенда отъ Р f i s t е r. Realenc. der klass. Altertumswiss. III 

А 465; сжщо Р fi s t е r, Reliquieпkult 1 308. Ср. R о s с h е r, Lex . Mythol. 11 2018; IV 988. 
3) Plut. Lucull. 10. 
4

) За това събитие ср. G е I z е r, Realeпc. XIII 386. N i е s е, Gruпdriss der rom. Gesch. 5о изд. 218. 
5) Кизикъ лежалъ на островъ Арктонесъ, който е съвсемъ близо ло бptra на Пропонтида. 
5а) Въ биографията на Лукула rл. 24 Плутархъ разказва следното : Когато Лукулъ миналъ 

Ефратъ, еана OTh посветенитt на персийската Артемида крави, които пасли тука свобо,1но и мноr·о 

мжчно могли да бждать уловени за жертвоприношение, доброволно отишла при единъ, посветенъ 

на Артемида камъкъ, застанала съ наведена глава, като че ли била вързана и се предложила Лукулу 

да бжде пожертвувана. Ср. W е i п r е i с h, ц. м. 138. 
6) Byzantion VI 521; ср. S. Reinach, Rev. агсh. 1932 1 151.-Гръцкиятъ текстъ на леген

дата у Papadopulos-Kerameus, Aпalecta Hierosolym. Stachyologias т. IV 252 ; ср. Acta Saпctorum, 
юли т. IV р. 219. 
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християнитt отъ императора Диоклетиана. Тогава въ монастиря на Педахтое живtлъ 

съ ученицитt си полскиятъ епископъ (хорепископъ) Атеноrенъ. Римскиятъ провинциаленъ 

управитель Филемархъ пратилъ войници да уловятъ Атеноrена, но понеже не го намtрили въ 

монастиря, тt откарали при управителя въ Себастея неговитt ученици, които веднага били 

затворени. Когато на другата сутринь светията се върналъ въ монастиря и не намtрилъ 

ученицитt си, той дълбоко се наскърбилъ. Но, когато обикалялъ изъ двора, сърната, която 

била отгледана тамъ отъ малка, се приб;~ижила къмъ него, колtничила, цtлунала ~рака та 

му и му съобщила съ човtшки гласъ за сждбата на ученицитt му. Атеногенъ се 

зарадвалъ, благословилъ сърната и веднага отишелъ въ Себастея. Тамъ той застаналъ 

предъ жилището на управителя и го прокълналъ. По запов·l;дь на последния, Атеногенъ 

билъ уловенъ и откаранъ въ тъмницата при ученицитt си, които той благословилъ и 

одързостилъ, за да изтърпятъ мжкитt, които имъ предстояли. На другия день тt били 

изведени предъ управителя, който имъ заповtдалъ да . принесатъ жъртва на боговетt. 

Когато тt отказали, Филемархъ запов·l;далъ да ги мж чатъ и обезг лавятъ. И светията 

билъ подложенъ на мжчения, но измолилъ отъ управителя да бжде отведенъ въ мона

стиря и тамъ да умре. Когато се приближилъ до монастиря, посрtщнала го сърната и 

колtничила предъ него; тогава светията се помолилъ Богу да позволи, щото това 

животно и неговото потомство никога да не изпада въ ржцетt на ловци, а отъ ней

ното потомство да бжде донасяна ежегодно една рожба, която да бжде пожертвувана въ 

негова паметь и за слава на Бога. Въ монастиря светията се помолилъ Богу, слепъ което 

билъ обезглавенъ и погребанъ тамъ. Въ деня на неговата мжченическа смърть (17 юли), всtка 
година, сърната дохажда въ храма съ едно сърне и въ момента когато се чете евангелието, 

тя се доближава до алтаря, пада на колtне, оставя сърнето и си отива. Сърнето бива 

принасяно въ жертва и изядано за слава на Бога и на светитt мжченици. 

Не ще се спираме тука върху анализата на легендата, която дава С u m о n t. 
Той изтъква между друго, че обичаятъ да се жертвува сърне въ паметьта на светията 

е езическа преживtлица, която лесно се обяснява. Въ старо време ловцитt имали обичай 

да жертвуватъ дивечъ на богинята-покровителка на дивитt животни, която гърцитt 

наричали Артемида, кападокийцитt - Ма, перситt - Анаитисъ. Вtроятно и селянитt 

на Понта имали обичай да уреждатъ свещенъ ловъ, който завръшвалъ съ угощение при 

храма на споменатата богиня. Можемъ да предполагаме, че въ свещената ограда на све

тилището въ Педахтое отглеждали сърни, за които вtрвали, че въ началото на пролtтьта 

поднасятъ своитt сърнета на богинята-покровителка на животнитt и растенията. 

Свещениятъ характеръ на елена е засвидетелствуванъ и отъ монетитt на Кападокия 

и на Понта; така напр. върху опакото на монетитt на Митрадата Евпаторъ е предста

венъ пасещъ еленъ.1) Въ нtкои релиефи на сирийския богъ Долихенъ, богътъ е изобра

зенъ изправенъ върху бикъ, а придружаващата го богиня стои върху сърна. Така е 

представена богинята и върху единъ бронзовъ релиефъ отъ с. Ясенъ (Видинско ), който 
обнародвахъ неотдавна.1 а) 

Легендата за св. Атеноrенъ, която изложихме по-горе, ни наиомня ролята, която 

играе еленътъ и въ нtкои запазени у насъ предания. Преди всичко тукъ се отнася 

преданието, свързано съ развалинитt на Еленската църква при Пирдопъ. 2) Ежегодно 

въ деня на праздника на цръквата (Св. Илия), когато околното население се стичало 

тука на молитва, единъ еленъ слизалъ отъ планината и доброволно се предавалъ на 

1) Заслужва внимание обстоятелството, че въ релиефитt на тракийския конникъ, въ които 

хероятъ е представенъ, че се връща отъ 'ловъ, обикновено той държи въ дtсницата си сърна. 
1а) К а z а r о w, Jahrcsh. des Osterr. arch. Inst. XXVII 168. 
2) Мутафчиев ъ, Изв. Бълr. арх. друж. V 80. За църквата ср. и В. F i 1 о w, Gesch. der 

altbulg. Kunst 1, 3. 

Юбил . сборн. nроф. А. Иширковъ 25 
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калугеритt, които го принасяли въ жертва. Обаче случи ~о се единъ пжть, че еленътъ 

много закъснtлъ; когато най-после пристигналъ, той билъ облtнъ цtлъ въ потъ и пtна, 

понеже идtлъ отъ далеко. Калугеритt, безъ да оставятъ умореното животно да отпо 

чине, веднага го заклали, и отъ тогава никакъвъ елепъ вече не дохаждалъ за праздника. 

Сжщата легенда чухъ презъ 1930 г. въ с. Баткунъ (Татаръ-пазарджишко); 

интересно е, че и тя е свързана съ параклисъ, който се намира на "Еленъ-връхъ" не

далечъ отъ селото. Обаче тая легенда е разпространена и по други мtста въ България . 

Така напр . на Айля -баиръ при с. Българска Левка (Свиленградско) се коли курбанъ на 

Илинъ-день; разказва се, че едно време на тоя день единъ голtмъ еленъ дохаждалъ 

самъ и доброволно слагалъ главата си на земята, за да бжде принесенъ въ жертва. 1 ) 

Въ с. Чипровци има оброчище, "Св. Рангелъ ", дето всtка година дохаждалъ 

еленъ отъ Бtло-море, изпращанъ отъ Св. Архангелъ, за да бжде принесенъ въ жертва. 

Единъ пжть еленъть билъ закланъ у~оренъ; тогава се чулъ гласъ отъ съседната гора, 

че еленъ вече не ще дохажда при братята и монастирътъ ще бжде разрушенъ. Юго 

западно отъ с. Синитьово (Т.-Пазарджишко) върху единъ ридъ има черковище .Еленина 

чер кова", дето старото насаление принасяло въ жертва еленъ; една година последниятъ 

билъ закланъ уморенъ и отъ тогава еленъ вече не се явявалъ. Сега на 21 май по старъ стилъ 
(Св. Костадинъ) населението ежегодно заколва на еж.щото мtсто като курбанъ единъ 

невпр·tганъ юнецъ и устройва угощение. 1 а) 

II. 

Въ едно свое твърде интересно изследване проф. Fr. D б 1 g е r 2) разгежда поста

новлението на синода въ Елвира (Испания), издадено въ началото на четвъртия вtкъ, 

въ което съборнигБ отци забраняватъ да се хвърлятъ монети въ кръщелния купелъ, 

за да не се помисли, че се продава светото таинство кръщение. 

За обяснение на тоя обичай Дьолгеръ привежда известия отъ антични писатели, 

отъ които се вижда, че сж.ществувалъ обичай да се жертвуватъ монети на рtки и 

извори. Тия известия се потвърждаватъ и отъ архелогически находки при извори въ 

разни страни; Дьолгеръ е изброилъ нtколко отъ тия интересни находки 2а). Тукъ ще 

прибавя, че подобни находки не липсватъ и у насъ. Така напр. при каптирането на 

водитt въ Айтоскитt бани, се намtриха остатъци отъ старата римска баня; въ пtсъка 

на самия изворъ се откриха 3000-4000 антични монети, които еж били хвърляни отъ 

посетителитt на банигt3). Такива монети се откриха и при каптирането на минералнитt 

извори въ Кюстендилъ4). Но тоя обичай е запазенъ и у насъ дори до ново време. 

Въ Св. Врачъ (Петричко) има единъ гьолъ нареченъ Мир 6 то; следъ окж.пване 
въ банята, нtкои отиватъ тамъ, носейки съ себе си сж.дъ ( обикновено кратуна 

или тенекия), съ който гребатъ вода, поливатъ се съ нея• три пж.ти, хвърлятъ следъ това 

еж.да въ водата и си излизатъ безъ да се обърнатъ. По нtкога хвърлятъ въ водата и 

ионети5). Пари се хвърлятъ и въ прочутия изворъ "Глава Панега ", близо до който преди 

1 ) Ив. Велковъ, в. Зора отъ 3. VII. 1932 rод. 
1а) Сведенията за Чипровци и Синитьово дължа на Г-нъ Ив. Батаклиевъ ; легендата за 

Синитьово въ по-кратка форма съобщава и С т. 3 ах ар и е в ъ, Т.-Пазарджишката кааза 74. 
2) Antike und Christentum, т. III, стр. 1 сл; 149 сл; 222. 
2а) Ср. и Не r z о g, Arch. fiir Religionswiss. Х 220 сл. 

з) Ф и лов ъ, Изв. Бълr. Арх. друж. 1 216; Archaol. Anzeiger НН 1, 349. 
4) Й. И в а но в ъ, Изв. Арх. друж. VII 71. 
5) За тоя обичай узнахъ при посещението си въ Св. Врачъ презъ 1930 r. Ср. Н. Му ш м о в ъ, 

в. Миръ, бр . 9019 (30. VII. 1930). 
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години се откри светилище на Асклепия1 ), а еж.що и на други мtста, дето има аязмо; 

света вода, жива вода, както казва народътъ. 

Изобщо култътъ на водата, който въ древностыа е билъ широко разпространенъ, 

сж.ществува и до днесъ 1 а). И въ тоя случай можемъ да констатираме, че култоветt се 

държатъ яко и се запазватъ дълго време; дори и да се е промtнило населението, на 

което еж. принадлежали първоначално, дори да еж. били разрушени съответнитt светилища, 

старитt богове не умиратъ, макаръ и да отстж.пватъ на заденъ планъ. 2) Нека припомня 

тукъ за светилището, посветено на Нимфитt и на Афродита, което преди години се 

откри между Каснаково и Клокотница (Хасковско) при единъ изворъ3); и днесъ тоя 
изворъ се смtта като "аязмо". Ежегодно на праздника Възнесение Господне околнитt 

селяни дохаждатъ тука на съборъ. Около 1 км. източно отъ с. Шахларе (Татаръ-Пазарджишко) 

не далечъ отъ брtга на р. Тополница, се намира изворъ; тукъ идватъ болни отъ трtска, 

пиятъ вода и се миятъ, за да се изц·l;рятъ; до извора има брtстъ, по дънера и клоноветt 

на който болнитt окачватъ късчета отъ дрехи, нишки и пр. Въ извора хвърлятъ и монети4). 

Близу до тоя изворъ се намtри презъ 1927 г. една бронзова статуйка на богиня Изида, 

отъ което се вижда, че изворътъ е билъ таченъ и въ · римско време. 
Въ древностыа на божествата, които давали помощь или изцtрение, били 

принасяни жертви, понtкога пари. Въ диалога на Лукиана .Лъжелюбецъ "5) се разказватъ 

чудни истории за статуята на коринтиеца Пелихъ (който билъ лtкарь); при всtко 

новолуние поднасяли на тая статуя оболи (монети) .• Въ краката и, четемъ у Лукиана, 

лежатъ много оболи, а други монети, нtкои сребърни, били прилепени съ восъкъ върху 

бедрото и, еж.що и сребърни плочици, т. е. оброчни дарове, които нtкои подарявали 

или давали като награда, за дето той ги изцtрявалъ отъ трtска." Веднага си спомняме, 

че обичаятъ да се лешпъ монети върху и·кони, е запазенъ и у насъ до днешенъ день. 

1) До б р у с ки, Археол. изв. на Нар. музей 1 4. 
1а) Ср. В r ii с k ne r у Chantepie de !а Saussaye, Lehrb. der Religionsgesch. 4о изд. 11 520. 
2) Ср. L е h m а n n На u р t, Griech. Gesch. стр. 101, (Gercke-Norden, Einleit. in die Altertums

wiss. т . III). М, N i 1 s s о п у Chantepie de !а Saussaye, Religionsgesch. 4о изд. т. Il 313; The Minoan-
Mycen. Relig. 2. • 

3) до брус ки, Мсб. XVI-.X VII Ii5; К а I i п k а, Ant. Denkm. in l. ulgarien бр. 190. 
4) G. К а z а r о w, Arch. Anzeiger 1927,323; Arch. fiir 

0

Religionswiss. ХVШ 583. Ср. В.Мико в ъ 
С. Хисаръ, стр 13. Му ш м о в ъ, Изв. арх. Инст. V 328. 

5) Philopsudes 20. Ср. D о 1 g е r ц. м. 19. 
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Religiose Volksbrauche aus dem Altertum und der Neuzeit. 

1. Zu der von Philostratos erzahlten volkstiimlichen Legende, dass die Waldtiere 
sich freiwillig zum Opfer an dem Altar d~ Rhesos stellten1), weist der V. auf einige Paral
lelen aus Bulgarien, z. В. die Legende, die mit den Ruinen einer aus dem VI. Jahrh. n. Chr. 
stammenden, am Fusse des Haemus in der Nahe der Stadt Pirdop liegenden Кirche verbunden 
is(), die die Ortsbevolkerung "Elenska cerkva", d. h. Кirche des Hirsches nennt. Man erzahlt, 
dass alljahrlich am Tage des Heiligen Elias, als die Bev6\kerung zahlreich zur genannten Кirche 
wallfahrte, ein Hirsch zur bestimmten Stunde aus dem Geblrge herunterkam, um sich freiwillig 
den Geistlichen als Opfer zu stellen. Eines Jahres kam aber der Hirsch mit grosser Ver
spatung an und zwar ganz ermildet und mit Schweiss und Schaum bedeckt. Er wurde sofort 
hingeopfert, ohne ihn ausruhen zu lassen. Seitdem erschien am Tage des He1ligen Elias kein 
Hirsch mehr. 

Dieselbe legende hat der V. im Jahre 1930 im Dorfe Batkun am Fusse der Rhodopen 
gehort, und zwar wieder mit einer Kapelle verbunden, die sich am "Elen-vrch" (Hirschgipfel), 
nicht weit von genannten Dorfe, befindet; aber auch in anderen Orten Bulgariens wird sie 
erzahlt. In diesem Zusammenhang erinnert der V. an die Legende des Heiligen Athenogenes 
von Pedachtoe, die neulich von F r. С u m о n t in musteigilltiger Weise behandelt worden 
ist (Byzantion VI 521). 

2. In seiner schonen Abhandlung "die Milnze im Taufbecken" (Antike und Christen
tum II1 1) hat F r. D 61 g е r auf die Milnzenfunde in antiken Heilquellen aufmerksam 
gema ht. Im zweiten Teil seiner Abhandlung stellt der V. einige Milnzenfunde aus bulgarischen 
Heilquellen zusammen und weist darauf hin, dass diese Sitte, Milnzen in Quellen hineinzu
werfen, sich in Bulgarien Ьis auf den heutigen Tag erhalten hat (vgl. Antike und Christ. III 151). 

fiawril Kazarow 

1) V gl. О. W е i n r е i с h, Studien z11 Martial 133, 173; М. N i 1 s s о n, Griech. Feste 16, 58, 
437, Е I t r е m, Symb. Osloenses VII1 44. 

2) Bull. soc. arch. Bul~. V 8Q 



Приносъ къмъ изучване планинския климатъ на България 
отъ Н. Т. Нировъ 

Ако върху климата на низкитt населени мtста въ България е необходимо още 

много да се работи, за да се получи една по-изчерпателна характеристика, съ още 

по-голtмо основание може да се каже това за климата на нашитt планини. Причинитt трtбва, 

до голtма степень, да се търсятъ въ недостатъчния брой на планинскитt метеорологични 

станции и въ липса на непрекжснати и паралелни наблюдения. Най-ценна и най-голtма 

работа въ тази область е извършена отъ Ст. Стайковъ, който въ своята докторска дисер

тация1) е отдtлилъ три глави (стр. 27-52) върху вертикалното разпредtление на темпера
турата, прег ледъ върху режима на снtговетt въ България и върху температурнитt 

инверсии. Въ книгата на П. Делирадевъ „Витоша" отдtлътъ върху климата на Витоша 

е написанъ отъ П. Пауновъ. 

Презъ последнитt години условията позволиха да се обърне по-голtмо внимание 

върху изучване физиката на по-високитt атмосферни пластове и освенъ специалнитt 

аерологични наблюдения на службата за времето при Дирекцията на въздухоплаването, 

отъ Дирекцията на метеорологията можаха да се инсталиратъ редица нови високопланински 

метеорологични и дъЖJJ.омtрни станции, отъ които следъ време се очаква да се получатъ 

ценни резултати. Въ това отношение заслужава да се спомене метеорологичната станция 

при хижа .Мусала" (2389 м.), която започна да функционира на 1 ноемврий 1930 год. 

и метеорологичната наблюдателница на в. Мусала (2925·4 м.), която се построи въ 

връзка съ така наречената „ Юбилейна полярна 1932/33 година", и която за сега е най

високата обсерватория не само въ Балканския полуостровъ, но и въ цtлата източна 

половина на Европа отъ SonnЫick (3106 м.) насамъ. 

Презъ 40-годишна редовна метеорологична служба въ България еж функ

ционирали следнитt метеорологични и дъждомtрни станции съ надморска височина 

надъ 1,000 метра (указанията за надморската височина еж приблизителни; само височинитt 
на Чамъ-кория, хижа • Му сала" и в. Мусала еж точно установени отъ Военния географски 

институтъ): 

Петроханъ, 1,400 м., отъ 1892 до 1913 год. първокласна станция (1900, 1901 и 
1902 г. еж непълни), отъ 1923 г. до сега ( срtдата на 1933 г.) дъждомtрна станция. 

Рилски-манастиръ, 1175 м., отъ 1892 до 1910 г. третокласна, отъ 1924 год. до 
сега четвъртокласна. 

Чепеларе, 1105 м., отъ 1897 до 1917 г. второкласна (1912, 1913 и 1916 год. 
непълни), отъ 1930 г. до сега дъждомtрна. 

Ситняково, 1704 м., отъ 1905 год. до сега третокласна. 
Чамъ-кория, 1340 м., отъ 1898 до 1905 г. (съ малки прекжсвания) и отъ 1930 г. 

до сега третокласна. 

Витоша - "Тинтява", 1735 м., отъ 1924 год. до сега третокласна. 
Витоша надъ "Тинтява", 1800 м., отъ 1906 г. до 1915 г. дъждомtрна и четвърто -

класна, но нередовна и несигурна. 

1) S t. D, Starkoff, Beitrage zur Klimatologie von Bulgarien. TemperaturvertP.ilung. Berlin, 191'1. 
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Витоша - Боерица, 1700 м., отъ 1929 г. до сега третокласна. 

Юндола, 13f)0 м., отъ 1929 г. до сега четвъртокласна. 

Лtви Искъръ и Бtли Искъръ, съответно на 1485 и 1500 м., отъ 1929 г. до сега 
четвъртокласни. 

Qсогово, 1640 м., отъ 1930 г. до сега четвъртокласна. 

Хижа "Мусала", 2389 м., отъ 1930 ,г. до сега второ и първокласна. 

Наблюдателница "Мусала", 2925·4 м., отъ 1 августъ 1932 г. първокласна съ 

ежедневни еднократни отчитания, отъ ноемврий 1932 год. съ всtкидневни трикратни 

отчитания. 

Пашмакли, 1010 м., отъ 1914 г. до сега дъждомtрна. 

Сарж-Гьолъ, 1960 м., отъ 1924 г. до сега дъждомtрна. 

Св. Никола, 1394 м., отъ 1930 г. до сега дъждомtрна. 

Бег лика при Батакъ, 1530 м., отъ 1930 г. до сега дъждомtрна. 

Отъ този списъкъ се вижда, че метеорологичнитt данни на планинскитt станции 

въ България за сега еж още. много "релативно нехомогенни" въ смисълъ на нееднакъвъ 

брой на години и нееднакви периоди на наблюдение1 ). Поради войнитt въ една голtма часть 

отъ тtзи станции е трtбвало да бждатъ преустановени наблюденията -- петроханската е 

била разрушена отъ чуждото нашествие презъ 1913 г. - а следъ това тtхното възстано

вяване се натъкна на голtми затруднения отъ финансово естество и поради липса на 

надежденъ персоналъ. Особено трtбва да се съжалява за Петроханската станция, възоб

новяването на която се има предвидъ при подходещъ случай. По-голtмата часть отъ 

останалит-в станции еж възстановени или открити едва презъ последнитt две- три години 

и поради това въ тtхъ липсва достатъченъ брой наблюдения. При това положение е 

доста трудно да се редуциратъ наличнитt резултати отъ наблюденията къмъ единъ 

еднакъвъ периодъ, а освенъ това, по понятни причини, тази евентуална редукция ще има 

много малко реални елементи. Само по отношение на температурата, по едно щастливо 
обстоятелство, имаме хомогенни, напълно отговарящи на изискванията отъ теорията и 

практиката данни, оставени отъ незабравимия д-ръ Ст. Стайковъ въ неговата докторска 

работа и получени възъ основа главно на петь отъ изброенитt станции - Петроханъ, 

Чепеларе, Рилски манастиръ, Чамъ-кория и Ситняково. За останалитt станции ние ще 

дадемъ само резултатитt отъ последнитi, две- три години като допълнение на картината 

и поради интереса, който нtкои отъ тtхъ представляватъ, като първи сигурни наблюдения 

на една значително по-голtма надморска височина. За другитt метеорологични елементи 

ние сме се постарали да дадемъ едни по-близки до хомогенностьта данни, като сме спо

менали изрично случаитt, когато това, по една или друга причина, ни е било невъз

можно да сторимъ. 

Ако нашата малка страна, заемаща едно малко парче отъ северния умtренъ 

поясъ между 41 и 44 паралелелъ, бtше само една равнина, въ нея не можеше да се 

очакватъ голtми климатически промtни въ хоризонтална посока, макаръ че въ южнитt 

й крайгранични мtста щtше пакъ да се проявява влиянието на Срtдиземно море, а по 

крайморието - това на Черно море, докато останалата по-голtма часть щtше да има 

единъ преходенъ срtдноевропейски-источноевропейски континенталенъ климатъ. Обаче 

нейнитt планини, които раздtлятъ и пресичатъ страната главно въ посока изтокъ-западъ, 

съ своята сравнително голtма надморска височина, измtнятъ значително климатичния 

образъ на България, като създаватъ области съ типиченъ високъ планински климатъ, а 

сжщевременно служатъ и като климатична граница на равнинитt. 

1) К. Кир о в ъ, Годишенъ ходъ на температурата въ България и неговитt особености. Сбор

никъ на Бъдг. акаuемия на наукитt, ки. XXIII, 1928. 
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И ние съ rолtмо удоволствие използваме случая да поднесемъ на високоуважемия 

юбиляръ, проф. А. Иширковъ, на многозаслужилия изследователь-географъ, на приятеля 

на роднитt балкани и на родната метеорология, една малка климатична скица на бъл

гарскитt планини, въ знакъ на уважение и признателность. 

Атмосферно налtrане 

Известно е, че барометричното налtгане при обикновенитt атмосферни условия на 

низкитt заселени мtста има изобщо малко климатично значение; обаче при една по-голtма 

промtна на надморската височина, каквото ни се предлага при изкачване на нашитt 

планини, този метеорологиченъ елементъ се налага като единъ важенъ климатологиченъ, 

физиченъ и физиологиченъ факторъ. 

Съ дългогодишни наблюдения върху атмосферното налtгане въ високитt мtста 

разполагаме само за станцията Петроханъ. Както се спомена, наблюденията въ хижа 

"Му сала" се водятъ отъ 1 ноемврий 1931 г., а на в. Мусала отъ 1 октомврий 1932 г. 

насамъ (наблюдения съ живаченъ барометъръ; съ анероиденъ барометъръ и барографъ 

наблюдения еж правени отъ 1 августъ 1932 г. насамъ ). За да се добие една представа за 
измtнението на атмосферното налtгане въ България съ промtната на надморската височина 

и главно за негJвия годишенъ ходъ, въ следващата таблица еж дадени срtднитt стой

ности въ нtколко станции, добити възъ основа на различенъ брой години - Варна 

1896- 1916 г. , София 1896- 1925 г., Самоковъ 1902- 1911 г., Петроханъ 1903- 1912 г., 
а хижа "Мусала" и в. Му сала само за една година - отъ декемврий 1931 г. до 

ноемврий 1932 г., респективно отъ 1 августъ 1932 г. до 31 юлий 1933 г. Явно е, че 

така полученитt резултати не еж .релативно хомогенни" и не могатъ да служатъ за 

прецизни сравнителни изучвания, но предвидъ на факта, че атмосферното налtгане 

не подлежи на голtми абсолютни колебания презъ отдtлнитt години, тt все пакъ биха 

дали една представа за режима на атмосферното налtгане въ нашитt високи планини. 

Колкото до годишния ходъ на този елементъ, той и при тtзи .нехомогенни" данни би 

се проявилъ съ достатъчна яснота ( съ изключение на едногодишнитt наблюдения на 

хижа .Мусала" и на в. Мусала). 

Таблица 1. 

"' xfrF :,: 

Станция 
;: . 

1 II III IV V VI VII VIII IX о ::Е 
u ~ &5~ 

Варна ..• 762·6i 760·41 1 757•8
1 

757·81 757-21756·71 757•91 1 

761·8
1 

761·81 761•9
1 

35 758·9 760·3 759·6 

София ..... 550 716·31714~ 713·3 712·~1 713·41 71451 716·01 716·41 715·8 715·51 714-6 713·6 713·8 

Самоковъ ... 950 681·8: 678'7 678·9 678) 680•0! 680·51631·31 682·0 6828 682 616~0·7 680·2
1 

680·6 

1 1 1 645·41 646·3i 647·11 Петроханъ. . • 1400 643·9 641·6 642·1 1641·7 644·71 647·1 646·6' 643·71 643·7 644·5 

572·9:1 564·~ 
1 

Хижа • Му сала" 2394 566-2 567·5 571·1, 573·1 571·9 576·5 576-7 573"8 572-4 5671 571 ·2 

Върхъ Мусала. 2925 530·51527·61 531 ·0 1 529} 532·11 533-7 538·5 1538·4 - -·-·· 537-4 

1 · 11 1 1 1 

Отъ таблица 1 следва, че атмосферното налtгане въ България отъ най-низката 

(морско ниво) до най-високата й точка (в. Мусала 2925 м.) се движи срtдно между 

762 и 530 милиметра (редуцирани само на 0° С), т. е. съ една вариация отъ 30°/ 0 въ 
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сравнение съ налtгането на ~юрско ниво. Споредъ Hann1) България лежи въ една ме

ждинна антициклонална область при срtдно годишно атмосферно налtгане, редуцирано 

на о0 С, морско ниво и нормална гравитация, отъ 762 до 762·5 м. м., така че конста

тиранит-t въ табл. 1 срtдни промtни на атмосферното налtгане въ различнитt мi,ста 

на България се дължатъ почти изключително на разликитt въ тtхнит-t надморски 

височини. На една отъ най-високитt метеорологични станции въ Европа, обсерваторията 

Vallot подъ Мопt Вlапс, 4359 м., срtдното атмосферно. налtгане е около 447 м. м., а на 

най-високата наблюдателница въ свtта, на върха Misti (Южна Америка), 5850 м., налt

rането е около 378 м. м., т. е. около два пжти по-малко отъ налtгането на морското ниво. 

Интересенъ е годишниятъ ходъ на атмосферното налtгане. Отъ таблица 1 се 

вижда, че въ низкитt станции (Варна, а еж.що и Бургасъ, Пловдивъ, Плtвенъ" ) и др.) 

максимумътъ се случва презъ м. януарий, а минимумътъ - презъ м . .юлий или юний; въ 
по-високитt станции (София, Самоковъ, а еж.що и въ Образцовъ чифликъ, Габрово и др.) 

най-високо е срtдното налtгане на месецитt октомврий, сеnтемврий или януарий, а най

низко - на м. априлъ; въ най-високитt станции (Петроханъ, а еж.що и хижа "Мусала", 

макаръ и не много мtродавна) максимално е налtгането презъ месецитt авrустъ или 

септемврий, а минимално - презъ февруарий, мартъ или априлъ. Това обръщане съ 

увеличаващата се надморска височина на максимума отъ зимнитt къмъ къснолtтнитt и 

раноесенни месеци, а на минимума отъ лtтнитt къмъ къснозимнитt и ранопролi;тни 

месеци е характерно и за другитt страни (на Zugspitze 2964 м. и SonnЫick 3106 м. мак

симумътъ се случва презъ м. августъ, а минимумътъ - презъ м. февруарий, докато въ 

съответнитt имъ низки станции най-високо е налtгането презъ зимнитt месеци, а най

низко - презъ лtтнитt или пролtтни месеци). Тази пром·tна въ настжпването на екстрем

нигt стойности на · атмосферното нал ·tгане въ високитt мtста е резу лтатъ отъ термични 
влияния: презъ nо-топлит-t месеци, следствие разширението на приземнитt въздушни 

пластове се причинява притокъ на въздушни маси въ по-голtмитt височини, а отъ тамъ 

и по-голtмо атмосферно налtгане и издигане на баричнитt повърхнини на ниво; презъ 

по-студенигt месеци се случва обратното - падане на повърхнинитt на еднакво атмос

ферно налtгане въ по-гол·tмитt височини. Отъ комбинацията на тtзи термични влияния 

съ общата атмосферна циркулация и общата барична конфигурация надъ Югоизточна 

Европа се получава констатираниятъ въ таблица 1 годишенъ ходъ. Това заключение се 

потвърждава и отъ факта, че редуциранитt на морско ниво стойности на атмосферно 

налtгане и въ низкитt и в_исокитt станции проявяватъ своя максимумъ презъ м. януарий, 

а своя минимумъ - презъ м. юлий (Гл .• Климатичната скица на България" стр. 52). Нехо
могенностьта на резултатитt отъ наблюденията не позволява едно по-подробно анализи

ране на полученит-t данни, но въпрtки това може да се забележи, че, както въ низкитt 

така и въ високитt станции сжществува единъ вториченъ максимумъ (презъ яну&рий) и 

минимумъ, които даватъ на срtдния годишенъ ходъ на атмосферното налtгане характеръ 

на една двойна вълна. Явно е, че този вториченъ максимумъ има динамиченъ характеръ; 

въ това отношение ще бждатъ интересни резултатитt отъ дългогодишнитt наблюдения 

въ станциит-1, при хижа .Мусала" и на в. Мусала. Споредъ Кlenge1, цитиранъ отъ Huber,З) 

би трtбвало да се очаква, че този вториченъ максимумъ при дългогодишни наблюдения 

ще изчезне за височини отъ около 2850 м. и нагоре. 

1) J u 1. v. На n n, Oie Verteilung der Luftdruckes i.iber Mittel- und Si.id Europa. Geograpl1. 
Abhandlungen von А!. Penck. Bd. II, Н. 2. 

2) К. Кир о в ъ, Климатична скица на България. Сборникъ на Бълr. академия на наукит1, _ 

kн. XXV, 1925 r. 
3) А. Н u Ь е r, Das Кlima von Zugspitze. Deнtsches Meteorologiscl1es Jahrbuch fi.ir 1913. Bayern. 
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Срtдното годишно колебание на атмосферното налtгане (разликата между срtдното 

месечно максимално и минимално налtгане) е, както се вижда отъ таблицата, въ Варна 

5·9 м. м., София 4·7 м. м. и Петроханъ 5·5 м. м. Ако се разполагаше съ по-дългогодишни 
данни и за станциитt при хижа "Мусала" и в. Мусала, сигурно тамъ щ·вха да се получатъ 

още по-голtми цифри, защото отъ наблюденията въ другитt страни е доказано, че 

срtднитt годишни колебания растатъ заедно съ височината (изключението за Варна се 

дължи вtроятно на нехомогенностьта на даннитt ). Обратното е при абсолютнитt коле

бания на атмосферното налtгане - тt намаляватъ въ по-вис?китt станции. Така напримtръ, 

въ 14-годишния периодъ отъ 1899 до 1912 г. включително, еж измtрени следнигв абсо-

лютни максимални и минимални налtгания: 

Максимумъ Минимумъ Амплитуда 

Варна 790·9 мм. на 24. I. 1907 г. 735·6 мм. на 8. I. 1912 г. 55·3 мм. 
София 739·3 

" 
691·7 

" " 
47·6 

Самоковъ 701 ·4 
" 

658·1 
" 

43·3 
" 

Петроханъ 661 ·3 
" " 

623·2 
" " 

38·1 
" 

Изобщо константираното до тукъ бързо намаление на атмосферното налtгане 

съ увеличение на надморската височина е свързано съ важни практични последствия отъ 

физиченъ и физиологиченъ характеръ. На първо мtсто : поради увеличената изпарителна 
способность, кипенето на водата в ь високитt мtста става при по-низка температура. 

Така напримtръ, ако въ Варна водата кипи срtдно при 1000 С, въ София това става 

при 98·4° С, въ Самоковъ при 97° С, въ Петроханъ при 95·4° С, хижа "Му сала" при 

92° С, а на в. Мусала кржгло при 90° С. Естествено е, че при това положение трtб

ваше да се взематъ мtрки, щото наблюдателитt на в. Мусала да бждатъ снабдени съ 

специални папинови котли, за да могатъ при изкуствено повишено налtгане да полу

чатъ по-висока температура на кипенето на водата, а отъ тамъ и по-добро сваряване 

на тtхнитt ястия. 

Намаленото атмосферно налtгане се отразява чувствително и върху гжстотата 

на въздуха. Ако при морско ниво (760·0 м. м.) тази гжстота е 1 ·2250 кгр./м3 , на 1000 м. 
(674·1 м. м.) тя е 1.1117, на 2000 м. (596:2 м. м.) - 1·0064, а на 3000 м. (525·8 м. м.) 

гжстотата вече е 0·9091 кгр. /м3• Тази намалена гжстота естествено има за следствие и 

намалението на кислорода, което пъкъ обстоятелство води къмъ характерната за висо

китt мtста планинска болесть. Обаче, изследванията показваrъ, че първитt симптоми 

на тази болесть въ планинитt се проявяватъ едва къмъ 3500 м. надморска висо 1ина ), 
така че у насъ нtма условия за нейното проявяване. Намаленото атмосферно налtгане 

въ нашитt по-високи върхове може да се отрази зле върху страдащи отъ н·вкои сър

дечни болести, активна туберкулоза и др., което обстоятелство трtбва да се има предъ 

видъ при терапията. ' 

Температурата на въздуха. 

Върху температурния режимъ на нашитt планини за сега не може да се каже 

нtщо много повече отъ даденото ~ече въ цитираната дисертация на Ст. Стайковъ, отъ 

която почти изключително сме се ползвали. За пълнота сме прибавили само даннитt за 

Витоша и хижа „ Му сала", които сме редуцирали къмъ 15-годишния периодъ на Стайковъ 
(1896-1910 г.) съответно чрезъ станциитt София и Ситняково •- Чамъ-кория, разбира се, 

съпроводени съ неизбtжната редукционна грtшка. Предъ видъ общия характеръ на 

нашето изследване, ние си позволихме да дадемъ и непубликуваната поради нехомоген-

1) J u 1. v. На n n, _ Handbнc\1 der Кli111atologie. Dritte Aufgabe, 1 Bd. S 200. 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 26 
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ность и несигурность срtдна януарска температура въ Рилския манастиръ, която, при 

липса на по-подходещи станции, редуцирахме чрезъ Кюстендилъ и Самоковъ; полученитt 

срtдни януарска и годишна температура еж заградени въ скоби, поради несигурность. 

За съжаление даннитt отъ наблюденията на в. Мусала не можаха да се използуватъ 

вследствие на краткотрайностьта на наблюденията. За сравнение, въ следната таблица 2 
еж дадени и срtднитt температури въ София и Самоковъ, а преди това само за све

дение еж дадени ср·lщнитt температури въ Райкова, Юндола, Лtви Искъръ, Б·l,ли Искъръ 

и хижа "Осогово" за тригодишенъ 11ериодъ (1929- 1932 г.). Краткосрочностьта и нехомо
ген11остьта на тtзи данни обяснява нtкои несъобразности въ тtхния годишенъ ходъ 

(февруарски минимумъ и т. н.). 

Таблица 2. 

" • "1 
-

11 

11 VII XI r:~т= о. ., :,: 

I IX 
о :s: 

!. 11 III IV V VI VIII х :. "' :r "t:,: о 
"' u u :r: 

Раl!ново 847 0·2 
1

-0·1 4-91 
7·9 13·2 16·4 19·5 18·6 14-4 9-5 4·1 -0·4 9·0 

Юндола 1350 -0·2 1-5·1 - 0·8
1 

3·7 9·9 13·8 15·4 15·3 10·9 6·8 2·5 -1·5 6·3 

Л-tви Искъръ 1485 - 2·9 - 0·31 3·9 8·9 12-4 15 5 15-1 9·7 6·5 2·1 -2·8 5·2 - 5·5 

- 0·3
1 

Б-tли Искъръ 1500 -3·1 -5·8 4-2 8·9 12·3 14·6 13·9 9·3 5·9 1 ·9 -3·1 4·9 

Осогово 1640 -2·2 .-6·2 -2·1 2·6 9-С 

1 

12·9 15·8 14·8 11 ·7 9·0 0·6 -2·7 5·3 

Таблица 3. 

16.. ~ "' V!т~II ~ о.,:,: 

VIII IX х XI XII Год. ,; "' Станции :. :s: 1 II III IV V 
"1: "' :r t:: "1: 

"'"' о ~~ 
1
:r: u u 

1 
-4·01-1·6 

1 

-0·11-3·01 4-4 Петроханъ 1400 -4·9 3·0 8·8 11·6 13·6 13·8 10·2 6·0 18-7 
1 

4·0 0·61 9·8 София. 550 -2·5 0·6 4·6 9·8 15·3 18·3 20·4 20·1 16·0 10·9 22·9 

Витоша 1736 -6·2
1 

-5·5 -3·2 1·2 6-7 9·6 13·5 13·5 8·3 4-4 -1-0
1
-3-11 3·2 19·7 

Рил. манастиръ 1175 (-2·8) -0·7 l ·81 6·0 11·6 13·7 16·0 16·0 12·5 8·3 2·5' -1-01 (7·0) 18·8 

-3·5' 
1 1 

Самоковъ 950 - 1·4 1·8 6·8 12·2 15·3 17·5 17·0 13·1 8·6 2-2 -0·9 7-4 21·0 
1 

l·O' 13·7 9·9 5·8 -0·3
1 

_2-41 4·6 Чамъ-кория 1340 -5·2 -3-7 3·5 8·8 12·1 14-4 19·6 

Ситняково. 1740 - 4·91 -3·6 -2·61 2·1 7-4 10·2 12 6 12·7 8·9 5·0 -0·11-2·81 4-2 17·6 

Хижа.Мусала• 2386 -6·9
1 
-6-7 -4·3' -2·4 2-2 4·9 9·6 8·0 6·8 4·6 -2·6 -4·31 0·7 16·5 

- 3·41 
1 

2·5' -0 51 Чепеларе 1105 -0·9 1·71 6·4 11·5 14·0 16·2 15·3 11·6 8·1 6·9 19·6 
1 1 1 1 

Освенъ общото заключение, че срtдната годишна температура пада заедно съ 

увеличаване надморската височина, отъ таблица 3 непосрtдно се вижда, че, както при 

низкитt така и при високит-1, станции, най-низка ср·i,дна температура има м. януарий. 

За най-висока температура положението е по-друго - забелязва се едно прем·l,стване 

къмъ августъ, който месецъ въ нtкои високи станции има по-висока срtдна температура 

отъ юлий (Петроханъ, Ситняково, Рилски манастиръ, Витоша и др.). Това е характерно за 
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по-високата атмосфера, кждето балансътъ между поглъщането и излжчването на топли

ната презъ л·втото закъснtва спрямо приземнитt въздушни пластове. 

Друга една характерна особеность за високитt мtста е тtхната сравнително 

по-малка годишна температурна амплитуда (алгебричната разлика между максимiлната и 

минималната срtдна месечна температура). Известно е отъ климатологията, че по-малкитt 

амплитуди характеризиратъ единъ по -умtренъ климатъ въ отличие отъ континенталния 

климатъ съ голtмит-в температурни колебания. 

Ако разполагахме съ повече годишни наблюдения върху екстремнитt температури 

въ нашитt високи станции, това заключение, по всtка вtроятность, щtше да се 

потвърди и чрезъ срtднитt абсолютни годишни колебания (Die mittlere absolute Jahres
schwaпkuпg der Temperatur), които, би трtбвало да се очаква, ще бждатъ по-малки отъ 

колебанията въ низинитt1 ). Както се вижда отъ таблица 4, която дава екстремнитt 

температури въ периода 1900-191 О г., тtзи очаквания, поради ограничения интервалъ, 

не се проявяватъ навсtкжде. (За сравнение еж дадени и крайнитt температури въ 

обсерваторията Uугшпице, 2964 м., за сжщия периодъ): 

Таблица 4. 

1 

Максимумъ и дата Минимумъ и дата Абс. коле-
бание 

София ....... 36·4 28. VII. 1909 - 25·5 11. 11. 1909 61·9 

Самоковъ ...... 34·2 16. VIII. 1908 - 25·5 23. I. 1907 59·7 

Чепеларе .. • ... 34·3 21. VII. 1902 - 28·4 23. 1. 1907 62·7 

Рилски манастиръ . . 35·5 27. VII. 1909 - 24·5 22. 1. 1907 60·0 

Петроханъ ..... 28·2 3. VIII. 1J08 - 27·7 22. 1. 1907 55·9 

Цуrшпице ...... 17'4 2. V,I. 1905 -34·6 2.I. 1905 52·0 

Вижда се отъ таблицата, че режимътъ на екстремнитt темперзтури въ Чепеларе 

и Рилски ман:,стиръ "смущава" правилностьта на колебанията съ увеличаването на над

морската височина. Все пакъ тази таблица дава една представа за границитt, въ които 

се движи температурата на въздуха въ високитt мtста. 

Както се спомена, ако се разгледа единъ по-голtмъ периодъ, ще се види по 

единъ убедителенъ начинъ, че температурнитt колебания въ низкитt и особено въ 

затворенитt полета въ вжтрешностьта на страната еж значително по-голtми; така напр., 

абсолютното колебание на температурата въ София за 40-годишния периодъ отъ 1892 
до 1931 г. достига до 70 градуса (- 31·2° С, на 16. 1. 1893 г. и + 38·8° С, на 

12. VII. 1916 г.). Въ сжщия този периодъ най-низката температура не е измtрена въ 

планинскитt станции, а въ ИхТИМ'1НЪ (- 32·2° С, на 2. 11. 1929 г.). 

За допълнение на картината, въ таблица 5 еж дадени измtренитt крайни температура 
въ шесттt планински метеорологични станции презъ годинитt 1930, 19 ,Н и 1932, за които 
имаме пълни паралелни наблюдения; за сравнение еж дадени и температуритt въ София 

и Самоковъ. (Презъ този периодъ въ Рилски манастиръ и Петроханъ не еж пра~tени 

наблюдения върху крайнитt температури). 

1) Върху реж11ма на крайнитв тем11ератури rл. работата на Ал. Славейковъ и В. Медарова 

въ .Календаръ на Дирекцията на метеорологията за 1931 година". 
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Таблица 5. 

Станция Максимумъ Минимумъ 
Абсолютно 

и дата и дата колебание 

София 36-7 16. VII. 1931. - 17·6 14. 11. 1932. 54·3 

Самоковъ. 32·0 
" " " 

-21·0 22. 11. 1932. 53·0 . 
Райкова. 32·6 17. VIII. 1931. - 18·2 2. XII. 1931. 50·8 

Чамъ-кория , 29·0 8. VII. 1931. ...:_ 21·0 7. 11. 1932. 50·D 

Боерица 28·2 16. VII. 1931. -22·0 7. II. 1932. 50·2 

Витоша. 27·2 
" .. " 

- 23·4 
" " " 

50·6 

Ситняково .. 28·0 . " " 
-22·0 

" " " 
50·0 

Хижа "Мусала" . 21·5 . " " 
-26·5 

" " " 
48·0 

Както се вижда отъ таблицата, презъ периода 1930-1932 г. намалението на 

температурното колебание съ увеличението на надморската височина се проявава много 

по-правилно. 

Обикновено най-низкитt температури въ високитt планински мtста настжпватъ 

при нахлуване на студени вълни, които носятъ студени въздушни маси отъ северенъ или 

арктиченъ произходъ. Естествено, че и въ низин,пt въ такива случаи настжпватъ голtми 

застудявания, обаче, тамъ абсолютнитt, рекордни минимални температури се случватъ 

при_ а1-1тициклонално състояние 1-\а атмосферата, когато при тихи, ясни нощи и наличность 

на снtжна покривка се създаватъ . условия за силно топлинно излжчване, изтиване на 

приземнитt пластове и натрупване на студени въздушни маси. Презъ тtзи последни 

случаи много често въ високитt планински мtста цари т. н. температурна инверсия, т. е. 

тамъ температурата на въздуха е по-висока отъ ' тази въ низинитt, защото сравнително 
по-тежкитt студени въздушни маси не могатъ да се задържатъ по върховетt, а се 

плъзгатъ по наклонитt къмъ долинигl; и равнинитt. 

Въ връзка съ споменатитt температурни инверсии идваме до единъ много 

важенъ отдtлъ - вертикално разпредtление на температурата. Както е известно, като 

се абстрахираме отъ локалнитt влияния, температурата на дадено мtсто най-общо 

зависи отъ географската широчина, географската дължина и надморската височина. За 

България първитt два фактора оказватъ много по-малко влияние отъ надморската висо

чина, която се явява особено мtродавна при планинскитt станции, кждето имаме вече 

значително по-голtми разлики. Този въпросъ особено грижливо, макаръ и съ недо

статъчни срtдства, е изследвалъ пакъ Ст. Стайковъ, който дава следнитt изгладени 

стойности на температурнитt градиенти (падането на температурата за 1 00 м.) въ 

нашитt планини: 

Таблица 6. 

~ I II III IV V VI VII VIII IX х XI XII ll год 
Западенъ Балканъ 0·34 0·46 0·66 0·73 0·7\ 0·74 0·75 0·70 О 61 0·50 0·43 0·37 0·58 

Родопи 0·40 0·47 0·57 0·62 0·68 0·76 0·81 0·84 0·78 0·60 0·44 0·38 0·61 

Рила 0·32 0·49 0·70 D-76 0·77 0-75 0·75 0·77 0·73 0·60 0·46 0·34 0·61 

Мусаленски масивъ 0·23 0·38 0·53 0·60 0·70 0-71 0·58 0·58 0·51 0·51 0·28 0·23 0-49 
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Тtзи стойности Стайковъ е установилъ чрезъ наблюде1~ията въ интервала между 

500 м. и 17 40 м. (Ситняково) надморска височина. Въ последния редъ на таблицата 

сме помtстили и резу лтатитt отъ наблюденията на хижа "Му сала" презъ двегодишния 

периодъ отъ декемврий 1930 г. до ноемврий 1932 г., сравненъ съ сжщитt наблюдения 

въ Чамъ-кория и Ситняково. Вижда се, че на по-голtма височина температурниятъ 

градиентъ въ Рила се намалява; така напримtръ, докато за интервала 500-17 40 м. 

(Панагюрище - Самоковъ - Ситняково) годишниятъ градиент~ е срtдно 0·61 градуса 

въ интервала 1340 - 2389 м. (Чамъ-кория - хижа .Мусала ") той е само 0.49 градуса 
на всtки 100 метра. 

Ако приложимъ така получения градиентъ възъ основа на установенитt срtдни 

температури въ хижа "Му сала", за връхъ Му сала (2925 м.) ще се получи срtдна го 

дишна температура - 2° С, срtдна януарска - 8·1 о С, а срtдна юлска 6·7° С. 
Друго едно интересно заключение, което може да се извлtче отъ тази таблица, 

е значителното намаление на температурния градиентъ презъ зимнигt месеци, т. е. голtмото 

забавяне въ падането на температурата съ увеличението на височината презъ зимния се

зонъ; така напримtръ, минималниятъ градиентъ презъ месецитt декемврий-януарий е 

два пжти по-малъкъ отъ максимума презъ юлий-августъ. Това е вече едно указание, 

което ни води къмъ споменатитt температурни инверсии, които въ планинитt на България 

не само не еж рtдкость, но при известни антициклонални състояния на атмосферата презъ 

зимата тt еж дори правило. Ст. Стайковъ прави своитt изслtдвания върху температурнитt 

инверсии възъ основа на наблюденията само въ Петроханъ-София и Петроханъ-Ломъ 

презъ периода 1903-1908 г. Той дава: 1) броя на днитt, презъ които срtдната темпе
ратура въ Петроханъ е по-висока отъ тази въ София и Ломъ, 2) Честотата и вtроят

ностьта на инверсиитt за различни температурни интервали и 3) продължителностьта на 

тtзи инверсии все въ сжщитt мtста; така напримtръ, срtдната дневна температура въ 

Петроханъ е по -висока отъ тази въ София за м. ноемврий срtдно 2·5 дни, декемврий 

1 ·5 дни, януарий 9·5 дни, февруарий 1 ·3 дни. Вtроятностьта за температурна инверсия 

въ сжщитt мtста е най-голtма при случаигt, когато въ София температурата на въздуха 

е между - 5·1 и - 1О·О0 С, а именно: презъ м. ноемврий 0·40, декемврий 0·31, януарий 
0·40 (за температури подъ - 10·0° С в·tроятностьта е 0·62) и февруарий 0·l 1. 

Подчертавайки важностьта на въпроса за температурнитt инверсии, ние продъл

жихме изследванията въ тази посока, като разгледахме станциитt София (550 м. ) -
Витоша (1735 м.) за 7-годишния периодъ и станциитt Самоковъ (950 м.) - Чамъ-кория 

(1340 и.) - Ситняково (1740 м.) - хижа .Мусала" (2389 м.) за двегодишния периодъ 

отъ декеивриi-1 1930 до ноемврий 1932 г. Полученитt резултати еж дадени въ следнигt 

таблици 7 и 8, които съдържатъ броя на· днитt, презъ които ср ·lщната температура въ 
по-високата станция е по-висока (инверсия) или еднаква (изотермия) съ тази въ по

низката станция. 

-~ 
1925 8 
1926 6 
1927 о 

1928 2 
1929 1 
1930 

11! 1931 
Срiщно 

Таблица 7 
София - Витоша. 

~ II III р Х 
1 о о 1 
1 о о 3 
2 о о о 

о о о о 

4 о о о 

о о о о 

о 

11 о·: о 1 
I-1 о 0·7 

XI XII 

2 6 
4 2 
6 4 
о 3 
о · о 

2 1 
1 4 

2·1 2·9 
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Макаръ че наблюденията не се отнасятъ за единъ и сж.щъ периодъ и интервалъ, 

не еж. значи "хомогенни", все пакъ се вижда, че срtдниятъ брой на "инверснитt дни" 

между София и Витоша съответствува на броя на сж.щитt дни между София и Петроханъ, 

следъ като се вземе предъ видъ по-голtмата надморска височина на Витоша. (При 

нашитt изследвания не сме взели предъ видъ корекцията на температурата вследствие 

на географската широчина поради нейната незначителность). 

Таблица 8. 

1r 11 

~ 

~ 11 IV 11 
11 11 

11 III х XI XII 

J 4 о о 3 1 6 
СамокоЕiъ - Чамъ-кория . . 

. ' 12 4 4 5 7 3 4 

. { 9 1 2 о 4 2 15 
Самоковъ - Ситняково .. 

19 6 9 3 4 7 9 

Самоковъ - хижа .Мусала• . { 
4 о 1 о 1 о 6 

12 4 4 о о 7 7 

J 15 5 4 1 7 15 14 
Чамъ-кория - Ситняково .. ' 25 14 17 3 11 10 17 

Чамъ0кория - хижа .Мусала" { 
9 3 о 1 о 7 

10 5 9 о 2 9 10 

J 6 3 2 2 1 5 
Ситняково -хижа .Мусала" 

. ' 3 6 6 о 1 7 6 

Отъ тtзи таблици и особено отъ специалното разглеждане на от дtлнитt случаи 

на инверсия моrатъ да се извадятъ много интересни и важни заключения. За сега ще се 

задоволимъ само да констатираме сравнително rолtмата честота на инверсиитt въ мtстата 

по Мусаленския масивъ и особено rолtмия брой на "инверснитt дни" между Чамъ-кория 

и Ситняково. Презъ зимата 1931/32 година (втория редъ) тt еж. били тамъ обикновено 

явление. Правятъ впечатление еж.що и сравнително честитt инверсии между Самоковъ и 

хижа "Мусала". При една разлика отъ около 1400 м. надморска височина презъ януарий 

1932 r. срtдната денонощна температура при хижа "Мусала" е била презъ 12 дни по
висока отъ тази въ Самоковъ ! Изглежда, че между Чамъ-кория и Самоковъ, на височина 
между 1340 и 17 40 м. надъ морското ниво, въ свободната атмосфера презъ зимнитt месеци 
се формира единъ характеренъ и сравнително по-постояненъ инверсионенъ пластъ. 

Валежи. 

Съ по-продължителни, паралелни и непрекж.снати наблюдения въ планинитt 

върху третия много важенъ метеорологиченъ елементъ - валежътъ разполагаме само въ 

станциитt Петроханъ и Рилски манастиръ (20 години - отъ 1892 до 1911 r.). Ситняково 
ни дава 26-rодишни наблюдения отъ 1906 до 1931 r., а Пашмакли - 17 години, отъ 
1915 до 1931 r. Едва отъ 1924 r. насамъ разполагаме съ повече хомогенни данни, 

когато се възстановиха стари и се откриха нови планински дъждомtрни и метеорологични 

станции (Петроханъ, Рилски манастиръ, Сарж.-rьолъ, Витоша, плюсъ Ситняково и 

Пашмакли). Обаче, броятъ на така полученитt станции пакъ не е достатъченъ и, ако 

искаме да добиемъ по-правилна представа за режима на валежитt въ планинитt, трtбва 
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да започнемъ едва отъ 1930 r., когато къмъ старитt, споменати вече станции, се откриха 
нови наблюдателни пунктове, които засtгатъ и другитt планини въ България : Юндола, 
хижа "Осогово", върхъ Св. Никола, "Бег лика" надъ Батакъ, Лесничейството въ "Боерица", 

Райкова, Чамъ-кория, Лtви Искъръ, Бtли Искъръ и хижа "Му сала". За това пъкъ 

така получената мрежа има неудобството, че датира отъ много скоро време - тя ни дава 

едва резултатитt отъ двегодишни наблюдения, и като се знае промtнливостьта на този, 

бихме казали, най-капризенъ метеорологиченъ елементъ - валежа, получениятъ периодъ 

се явява много недостатъченъ. Да се редуциратъ всички тtзи данни къмъ единъ и сжщъ 

по-продължителенъ периодъ се явява трудно: едно, поради неудобството на самата 

редукция на валежитt изобщо и друго, поради липсата на подходещи станции за 

сравнение. Ето защо, ние намtрихме за най-добре да се спремъ на 8-годишния периодъ 

отъ 1924 до 1931 г., къмъ който сме редуцирали резу лтатигв отъ наблюденията въ 

Чамъ-кория и хижа "Мусала" чрезъ станциитt Ситняково и Сарж-гьолъ. По този начинъ 

се получаватъ краткопериодични, но сравнителна добре разпредi,лени данни, които даватъ 

една добра първа представа. За допълнение по -нататъкъ даваме и резултатитt отъ 

наблюденията въ всички функциониращи планински станции презъ 2-годишния периодъ 

отъ декемврий 1930 г., до ноемврий 1932 r. - сжщия периодъ, за който дадохме и 

резултатит-в отъ наблюденията върху температурата на въздуха. 

Обаче, за да се добие една представа за годишния ходъ на валежа, който 

стои по-близо до нормата, както и да се види какви еж възможнитt отклонения отъ него 

при по-кжси периоди, преди всичко даваме една сравнителна таблица за валежитt въ 

Петроханъ презъ 30-годишния периодъ 1893- 1913 г. и 1923- 1931 г., въ Рилския 

монастиръ презъ 26-годишния периодъ 1893- 191 О r. и 1924- 1931 r. и въ Ситняково 
презъ 25-годишния периодъ 1907 - 1931 г., както и съответнитt стойности въ сжщитt 

мtста презъ 8 -годишния периодъ 1924-193 l год. 

Таблица 9. 

години 1 11 1IV V VI VII VIII IX х XI XII год. 

i 30 64 70 82 103 147 154 107 98 91 94 78 77 1165 
Петроханъ . " l 

8 46 49 51 82 137 107 81 73 78 78 60 88 930 

Рил. манастиръ{ 
26 58 58 61 75' 103 91 65 59 53 87 81 65 856 

8 51 44 60 65 113 96 60 59 59 85 76 86 854 

Ситняково . · ·{ 
25 49 47 75 82 124 129 89 77 (8 69 71 51 931 

8 48 50 62 78 127 137 82 71 68 68 44 69 904 

Както се вижда отъ таблица 9, отклоненията на 8 -годишнитt срtдни валежи отъ 

"нормалнитt" за нtкои станl¾ии еж доста голtми, което обстоятелство трtбва да се има 

предъ видъ при по-нататъшнитt изследвания. Явно е, че презъ последнитt 8 години 

сумата отъ валежитt изобщо е била по-малка отъ валежитt презъ по-раншнитt години. 

Въ Петроханъ срtдната 8-годишна валежна сума е кржгло съ 200/о по-малка отъ 

"нормалната". Презъ отдtлнитt месеци това отклонение достига по-голtми проценти 

(до 30- 32° /о). Почти навредъ срtднитt месечни валежни количества еж по-малки пр_езъ 

последнитв години ; само м. декемврий прави изключение. 

Споредъ по-дългогодишнитt срtдни данни, годишната сума на валежитt въ 

високитt планински станции (надъ 1000 метра надморска височина) е надъ 850 литра на 



208 К. Т . КИРОВь 

кв. метъръ, като въ Петроханъ тя е най-голtма .. (За съжаление и тритt избрани станции 
се намиратъ въ западната половина на страната). Споредъ тtхъ, максималнитt срtдни 

месечни валежи се падатъ презъ м. юний или м. май, а минималнигl, - презъ месецитt 

януарий или февруарий, а въ Рилски манастиръ по изключение презъ м. септемврий. 

(Има основание да се очаква, че както въ низини-гt, максималнигБ валежи въ високитt 

станции на Северна и Южна България ще се случватъ презъ м. юний, а въ !Огозападна 

България - презъ м. май). Вторичниятъ максимумъ презъ октомврий или ноемврий е 

характеренъ и за низкитt станции. (Както тукъ, така и въ по-нататъшното изложение, 

нtма да редуцираме валежнитt суми къмъ еднаква дължина на месеца, обикновено 

30 дни, или да въвеждаме т. н. ,, валеж ни отношения", обаче, подчертаваме, че при едно 
по-пълно изследване на годишния ходъ на валежитt това обсто~пелство непремtнно трtбва 

да се има предвидъ, т. е. да се знае, че месецъ февруарий съ своитt 28 дни. се явява 

нtкакъ си "онеправданъ" съ около 7 О/о отъ своята сума, а месецъ януарий, мартъ, май, 
юлий, августъ, октомврий и декемврий напротивъ иматъ „ прибавени" около 30/о валежъ 

ако месецитt съ 30 дни се взематъ за "нормални"). 

Таблица 10. 
Ср·l,дни валежни суми въ периода 1924- 1931 г. 

' ~1-;;; 1111 V ~ VI 

о. ' (tl о :s::,: 
VII VIII IX х XI XII Год. Станция :. "' = 1 

<=( "' :т 
"' ~ о IUU 

София .. 550 
11 

33 21 
1 

36 36 
1 

79 89 63 51 
11 

44 50 37 58 11 603 

Петроханъ 1400 46 49 51 82 1J7 107 81 73 78 78 60 Ь8 930 

Витоша .. 1735 30 J2 9.1 79 108 120 72 62 68 83 44 55 845 

Рил. манастиръ 1175 51 44 60 65 113 96 60 59 59 85 76 86 854 

Самоковъ . 950 39 29 40 66 82 89 58 50 54 58 31 56 652 

Чамъ-кория 1340 49 53 55 89 102 65 75 90 81 67 62 76 864 

Ситняково 1740 48 50 62 78 127 137 82 71 68 68 44 69 904 

Сарж-Гьолъ . 1960 42 55 57 70 134 124 77 63 68 82 60 73 905 

Хижа .Мусала'' 2389 65 66 39 60 110 147 69 73 64 78 52 58 881 

Пашмакли .. 1010 86 93 62 76 У6 11 116 69 56 42 
11 

78 90 129 993 

Отъ разглеждането на таблица 10 за 8 -годишния периодъ се вижда, че годишнитt 

валежни суми въ нашитt планински станции еж надъ 850 литра срtдно. Като се има 

предвидъ току-що направената констатация за сравнително намаленитt валежи презъ 

последнитt години, може да се приеме, че тtзи срtдни годишни валежи „нормално" еж 

надъ 900 литра на кв. метъръ. Не може да не направи впечатление сравнително малкия . 

валежъ въ най-високата станция при хижа "Му сала", което се дължи на извършената 

редукция - взетитt за основи двегодишни наблюдения даватъ „случайно" много низки 

стойности, особено презъ м. мартъ 1931 r. и м. май 1932 r., които еж се отразили и 

върху редуциранитt суми. Както на нtколко пжти се спомена, за да се получи едно 

по-правилно съотношение на валежитt необходими еж многогодишни наблюдения. Лип

сата на това обстоятелство се е отразило и върху годишния ходъ на валежитt въ стан

циит-1, Чамъ-кория и хижа "Мусала". (Тамъ се явява единъ вториченъ максимумъ презъ 
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м. августъ, който не е реаленъ). Както при „нормалнитt" суми, така и тукъ срtдниятъ 

годишенъ ходъ на валежитt въ вжтрешностьта на страната се очертава съ максимумъ 

презъ май или юний и съ минимумъ презъ януарий или февруарий. 

Таблица 11. 
Срtдни валежни суми за 2-годишенъ периодъ -

6.. ~ ~ 

* 
о~:,: 

:. :,: 1 II VI VII VIII IX х XI XII год. 
"!"" ::r 
:t ;j 8 

Петроханъ .. 1400 42 28 70 67 181 119 76 24 57 34 54 84 1836 

Витош~-Боерица 1700 67 34 119 126 114 53 111 40 111 95 49 107 996 

Витоша-Тинтява 1735 45 31 89 118 114 90 107 29 100 95 42 67 927 

Хижа „ Осогово" 1640 60 114 98 106 128 83 76 26 78 71 56 117 1013 

Рил. ман11стиръ 1175 58 47 11 7 94 76 88 110 20 72 58 53 82 875 

Чамъ-кория . . 1340 39 55 95 74 92 71 126 48 82 55 31 54 822 

Ситняково . . 1740 38 52 108 65 115 149 138 38 69 56 22 49 899 

Сарж-Гьолъ 1960 46 70 102 66 110 147 129 51 99 73 33 67 993 

Хижа ,Мусала" 2389 59 76 68 53 94 144 116 47 76 67 27 47 874 

Юндола 1350 34 64 58 51 71 120 85 16 67 4о 23 78 707 

Св , Никола .. 1394 73 73 72 67 106 145 73 26 52 54 35 87 863 

Беглика .. . 15 30 31 80 68 72 51 126 121 32 74 37 31 96 819 

Райково ... 847 61 141 87 51 52 107 52 13 44 44 41 118 81 1 

Пашмакли . . 1010 63 140 78 81 51 112 54 23 52 44 49 137 884 

Лъви Искъръ . 1485 41 49 94 70 107 161 153 45 68 65 34 56 945 

Бъли Искъръ . 1500 56 69 131 1 66 112 159 129 32 69 65 38 54 980 

Обаче въ южната Родопска область положението на крайнитt валежн:1 суми е 

различно . Напримtръ, въ Пашмакли максимумътъ се пада презъ м. декемврий, а миниму

мътъ - презъ м . септемврий ; единъ вториченъ максимумъ се проявява презъ м. юний, 

а вториченъ минимумъ - презъ месецъ мартъ. Този годишенъ ходъ е характеренъ за 

режима на валежитt край Срtдиземно море, подъ чието влияние въ това отношение се 

намира цtлата южна Родопска область - отъ билото на Родопитt на югъ, а сжщо така 

и цtлата южна крайгранична область отъ Василико до Петричъ. 

За разпредtление на климатични области възъ основа на валежитt не може 

още да се говори съ ,положителностъ, особено по отношение на валежнитt суми. Прави 

впечатление отъ досегашнитt наблюдения, че въ Петроханъ падатъ най-много валежи. 

(Тамъ презъ 1898 г. е измtрена най-голtмата годишна сума на валежитt въ България -
1724 мм). Обаче дали това може да се каже изобщо за Западния Балканъ, е мжчно да 

се установи. Специално по отношение на валежитt, отъ голtмо значение е изложението 

на станцията - на вtтрената страна обикновено валежитt еж по-голtми отколкото на 

подвtтрената страна. Тукъ трtбва да се спомене и едно друго обстоятелство. Нашитt 

планински дъждомtри не еж били снабдени съ специални приспособления, които иматъ 

за цель да неутрализиратъ влиянието на силнитt вtтрове, често духащи въ планинитt. 

Следствие на това, може да се предполага, че изобщо нашитt планински дъждомtри еж 

Юбил . сбори. проф. А. Иширковъ 27 
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дали по-малки валежи отъ действителнитt, защото изследванията въ чужбина показватъ, 

че може да се достигне до голtми разлики между защитенитt и незащитени дъждомt ри 

и снtгомtри. Това обстоятелство особено тр ·вбва да се има предъ видъ въ по-високитt 

и изложени на силния вtтъръ станции. Ето защо, дъждомtригв при хижа „ Мусала" и 

на в. Мусала бидох~ снабдени съ специална Ниферова защита, обаче, резултатитt отъ 

тtзи по-прецизни измtрвания ще може да се използватъ следъ нtколко години. 

Върху класификацията на нашит-в планини възъ основа на валежния режимъ 

може за сега да се каже нtщо повече само по отношение на тtхния годишенъ ходъ, а 

именно: планинитt въ вжтрешностьта на страната - Стара-планина, ~итоша, Срtдна-гора, 

Рила, Осогово, севернитt склонове на Родопитt, вtроятно и северната половина на Пиринъ 

иматъ максимални валежи презъ месецитt юний или май, а минималенъ - презъ Я!fуарий 

или февруарий съ вториченъ максимумъ презъ октомврий и вториченъ минимумъ презъ 

августъ (подобенъ режимъ иматъ и низкитt мtста въ тtхно съседство). Южнитt склонове 

на Родопитt, Пиринъ, Бtласица, в·вроятно и другитt планини въ Южна Македония, както и 

Странджа иматъ срtдиземноморски валеженъ режимъ - максимумъ презъ зимнитt месеци 

декемврий - февруарий, а минимумъ презъ късно лtто и ранна есень (августъ-октомврий). 

Облачность. 

Нашето малко изследване ще завършимъ съ единъ кратъкъ прегледъ на онзи 

важенъ елементъ, който изразява до гол·вма степень не само състоянието и процеситt 

въ атмосферата, но индиректно служи за мtрило и на другъ единъ метеорологиченъ и 

физиологиченъ факторъ, слънчевото грtене - това е облачностьта. 

Въ следната табличка 12 е даденъ годишниятъ ходъ на облачностьта въ четири 

планински и една равнинна станция, както и едно сравнение между срtдния ходъ на 

облачностьта изобщо въ двата вида станции (даннитt еж нехомогенни, понеже се отна

сятъ до различни периоди). 

София . 

п 

в 

етроханъ 

итоша 

Рилски манастиръ 

Ситняково 

България - равнина 

България - планина 

1 
1 

11 

6·5 6·5 

5·8 7·1 

6·0 6·5 

5·5 6-2 

5·5 6·3 

6-1 6-7 

5·7 6·5 

Таблица 12. 

III IV V VI Vll 

6·0 5·9 5·5 5-1 3·7 

6·8 6·4 5·9 5·8 4·4 

6·0 6-1 6·5 5·5 3·8 

6·1 6·4 5·9 5·6 4-2 

6·1 6·0 6-7 5-7 4·6 

6·5 6·0 5·4 5·0 3·6 

6·4 6·4 5·9 5-7 4-4 

VIII IX х XI XII Год . Ампл, 

3·2 3·8 5-2 6·6 7·2 5·4 4·0 

3·4 4-7 6·3 7·0 7·2 5·9 3·8 

3·6 4·2 5·2 5·8 6·4 5·5 2·9 

3·5 4·1 5·0 5·8 6·0 5·4 2·9 

3·9 4·3 5·3 5·8 5·9 5·5 2·8 

3·0 3·8 5·2 6·4 7·1 5·4 4·1 

3·6 4·3 4-4 6·3 6·6 5·6 3·0 

Отъ таблицата се вижда, че срtдната годишна облачность въ планинигв изобщо 

е малко по-голtма отъ тази въ равнинитt. Срtдно и въ низкитt и високи атмосферни 

пластове максимумътъ на облачностьта настж.пва презъ м. декемврий, обаче въ отдtлнитt 

планински станции този максимумъ, освенъ презъ декемврий (Петроханъ), се случва и 

презъ февруарий (Витоша) или априлъ (Рилски манастиръ), пъкъ дори и презъ май 

(Ситняково); минимумътъ на облачностьта и въ низкитt и високи станции пада презъ 

м. августъ ( отъ двегодишнитt наблюдения на хижа „ Му сала" се установява, че и тамъ 

максималната облачность се случва презъ пролtтнитt месеци, а минималната - презъ 

августъ). Този годишенъ ходъ на облачностьта освенъ съ хода на температурата се 

обяснява и чрезъ конвекционнитt, възходещи въздушни течения, които се зараждатъ 

през~ пролtтьта. Като се иматъ предъ видъ наблюденията въ западноевропейскитt 

обсерватории, може да се очаква, че и у насъ въ още по-високитt станции, напримtръ 
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на в. Мусала, настжпването на максималната облачность ще закъснtва още повече - ще 

клони къмъ лtтото, когато конвекционнитt токове еж още по-интензивни (въ обсервато

рията Zugspitze максимумътъ настжпва срtдно презъ м. юний). Прави впечатление вторич
ниятъ минимумъ на облачностьта презъ м. януарий, който е характеренъ и за низкитt станции, 

и който споредъ Knoch1) може да се отдаде на царещия по това време антициклонъ. 

Обаче, най-характерното различие въ годишния ходъ на облачностьта е, че 

презъ зимата облачностьта въ планинитt срtдно е по-малка отъ тая въ равнинитt, а 

презъ лtтото царятъ обратнитt отношения. Това отъ една страна се дължи на сравни

телно честитt низки . облаци и мъгли, намиращи се въ нивото на планинскитt станции, 

а отъ друга страна - на споменатитt конвекционни течения, най-чести презъ лtтото, 

които еж съпроводени съ охлаждание и конденсации. 

Смекчаването на разликитt въ облачностьта презъ зимнитt и лtтни месеци въ 

планинитt се проявява особено добре въ срtднитt годишни амплитуди, които въ пла

нинитt еж по-малки (срtдно 3·0), отколкото въ равнинитt (срtдно 4·1). 
Този режимъ на облачностьта се отразява главно върху продължителностьта 

на слънчевото грtене, която презъ зимнитt месеци въ планинитt е по-голtма, а презъ 

лtтнитt месеци е по-малка отколкото въ низинитt. Наблюденията на в. Мусала следъ 

1. ноемврий 1932 г. напълно потвърждаватъ това заключение; така напримtръ, презъ 

месецитt ноемврий и декемврий 1932 г. и януарий, февруарий и мартъ 1932 г. хелио

графътъ на в. Мусала е отбелязалъ слънчево грtене съответно 193, 190, 132, 115 и 
193 часа, а въ София - 104, 31, 12, 73 и 124 часа, т. е. за този периодъ слънчевото 

грtене въ София е имало едва 40°/il отъ продължителностьта на в. Мусала. Презъ 

месецитt априлъ, май и юний 1933 г. отношенията еж тъкмо обратнитt - на в. Мусала 

120, 122 и 184 часа, а въ София съответно 154, 194 и 265 часа. 
Изобщо климатътъ на планинскитt области въ България, които заематъ почти 

всички мtста съ надморска височина надъ 1000 метра, се характеризира по следния най
общъ начинъ: Това еж областитt съ най-богатитt валежи - надъ 900 мм. срtдно 

годишно, при годишенъ ходъ подобенъ на този въ съседнитt низини. Сжщевременно 

тамъ падатъ и най-голtмитt снtговалежи ( сравнително по-слаби въ Родопитt ), които 
падатъ и се задържатъ приблизително отъ срtдата на есеньта до срtдата на пролtтьта, 

а по високитt върхове еж възможни и презъ лtтото. Отличаватъ се съ своята, отгова

ряща на надморската имъ височина, низка срtдна годишна и срtдна месечна температура 

и главно съ своята сравнително най-малка годишна температурна амплитуда - около 

17-19 градуса. Въ сравнение съ низинигБ тукъ се проявява една тенденция за закъснение 
въ настжпването на максималнитt температури - вмtсто презъ юлий, въ августъ. Атмо

сферното налtгане е значително по-низко и абсолютнитt му колебания еж по-малки 

отколкото въ низинитt. Облачностьта е изобщо малко по-голtма, обаче, презъ зимата тя 

е по-малка, а презъ лtтото - по-голtма въ сравнение съ облачностьта надъ низинитt, 

а вследствие на това нейната годишна амплитуда, подобно на температурната амплитуда, 

е по-малка въ планинитt. Характерни еж и сравнително честитt презъ студенитt месеци 

температурни инверсии, когато въ високитt мtста е по-топло отколкото въ низинитt. 

Тtзи сравнително по-меки температурни условия, по-малката облачность, по-продължи

телното слънчево грtене, както и по-интензивната директна и отразена отъ снtжнатj'l 

покривка слънчева радиация, заел.но съ по-гол·l,мата чистота на въздуха и по-голtмото 

богатство на ултравиолетови лжчи при липса на тежки и вредни мъгли, съставляватъ 

особената прелесть на планинскитt мtста презъ зимата, която вече е намtрила приложение 

и въ практиката чрезъ терапията и особено въ развиващия се напоследъкъ зименъ туризъмъ. 

1) К . К n о с h, Die Hauptypen des jiihrlicheп Ganges der Bewolkuпg iiber Europa. Veroff d. 
Preuss. Met .. Iпst!tuts. Abh. Bd. VIII, No 3, 1926. 
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Ein Beitrag zur Kenntnis des Bergklimas Bulgariens 
Die vorliegende Mitteilung basiert auf dem Ergebnis der Beobach tungen auf 14 meteo

rologischen und 4 regenmessenden Stationen mit einer Нбhе von i.iber 1000 m. Die niedrigste 

dieser Stationen ist die regenmessende Station Paschmak1i im Rhodopen-Geblrge, 1 О 1 О m, 

die hбchste ist das meteorologische Observatorium auf dem Gipfel Mussala im Rila-Geblrge, 

2925 m hoch. Das ist das hochste Observatorium auf der Balkan-Halblnsel. Die in dieser 

Mitteilung benutzte Beobachtungsperiode ist fiir die verschiedenen meteorologischen Elemente 

verschieden: fiir den atmospharischen Druck ist der Zeitraum von 1900 - 1915 ( 4 Stationen) 

und die einjahrigen Beobachtungen auf der Hi.itte Mussala sowie ацf dem gleichnamigen 

Observatorium auf dem Gipfel Mussala benutzt worden. Als Grundlage der Temperaturbeo

bachtungen ist der Zeitraum 1896 - 191 О (7 Stationen) der Dissertation Dr. Starkoff's 

entnommen worden. Beim Errechnen des Temperaturgradienten und der Temperaturinversionen 

sind die Beobachtungen der Hi.itte "Mussala" und des Gipfel Mussala genommen worden, 

Was die Niederschlage anbelangt, so sind die Beobachtungen von 1 О Stationen fi.ir 

den Zeitraum 1924 - 1931 genommen worden. Die Bewбlkung ist mit Hilfe der Angaben 

von 4 Bergstationen und der mittleren Werte von са. 10 Berg- und Talstationen berechnet. 

Es wurde festgestellt, das der mittlere atmospharische Druck in Bulgarien zwischen 

762 mm fi.ir den Meeresspiegel und 530 mm fiir den Gipfel Mussala (auf о0 С reduziert) 

schwankt. Wahrend in der Ebene der maximale atmospharische Druck (in Monatsdurchschnitts

werten) in den Winter- oder Herbsmonaien, der minimale in den Sommer- oder Fri.ihjahrsmo

naten fallt, beobachtet man in den Bergstationen das Maximum in den Monaten August oder 

September, das Minimum im Februar, Marz oder ApriC Wie bekannt, ist diese Verschiebung 

des Maximums nach den Fri.ihlings- und Sommermonaten die Folge thermischer Einfli.isse. 

Die minimale Monatsdurchschnittstemperatur in den Bergen wird im Januar, die 

maximale an den meisten Orten im August, hie und da im Juli beobachtet. Die jahrliche 

Amplitude der Temperatur ist verhaltnismassig gering, zwischen 16 und 19 Grad. Die hбchste 

Temperatur von 35·5°С ist ат 27. VII. 1909 im Rila-Кloster (1175 m) gemessen worden; 

die niedrigste ат 23. 1. 1907 iп Tschepelare ( 1105 m) betrug - 28•4ОС. 

Der mittlere jahrliche Temperaturgradient ist 0·5-0·6° С. Die Temperaturinversionen 

sind am haufigsten im Januar, dann im Dezember und Februar. Im Winter 1931/32 sind die 

Inversionen auf dem Massiv des Mussala eine alltagliche Erscheinung gewesen. So ist im 

Februar 1932 die mittlere Tagestemperatur auf Hйtte Mussala (2400 m) 12 Tage lang hбher 

als die in Samokov (950 m.) gewesen. 

Die mittlere Jahressumme der Niederschlage in den Orten mit i.iber 1000 m Нбhе 

ist i.iber 900 mm; die hбchste mittlere Summe von 1165 mm haben wir in Petrochan (1400 m). 

Das Maximum der Nieder: chlage beobachtet man gewбhnlich im Juni oder Mai, das Minimum 

im Januar oder Februar. Ein sekundares Maximum ist im Oktober oder November zu ver

zeichnen. Man hat Grund zu erwarten, dass, wie in der Ebene, der jahrliche Gang der 

Niederschlage in den Bergen der siidlichsten Gegenden Bulgariens den Mittelmeercharakter 

aufweisen wird, mit dem Maximum im Winter und mit dem Minimum im August oder September. 

Die mittlere Jahresbewбlkung in den Bergen ist etwas grбsser als die in der Ebene 

(5·6 gegen 5·4). Die minimale Bewolkung in den Bergen wird im August, die maximale im 

Dezember, in einigen Orten auch in dem Zeitraum Februar-Mai beobachtet. Das charakteri

stischste Merkmal der Bewбlkung der Berge ist, dass dort die mittlere Bewolkung im Winter 

geringer und im Sommer grбsser ist als in der Ebene. Dieses Verhaltung der Bewбlkung 

wirkt sich vor allem auf die Sonnenscheindauer aus, die in den Bergen im Winter grбsser, 

im Sommer geringer ist als in der Ebene. So hat z. В. die Sonnenscheindaue1 in dem Zeit

raum von November 1932 bls einschl. Marz 1933 in Sofia 344, auf dem Gipfel Mussala 823 
Stunden betragen. Das Umgekehrte hat man in dец )\'\Qrщten April, Mai, Juni unc\ 

JuJi 1933 beobachtet. к. т. Кiroff 



Движения на материцитt 
отъ Иорд. Д. Новачевъ 

Граничната линия, която отдtля водата въ голtмит-1, водни басейни отъ сушата, 

очертава формата и установява размtритt на земнитt материци, както тt ни се пред

ставятъ по картитt и както се схващатъ отъ географит-1,. Тия очертания обаче не се 

схождатъ съ гледището на геофизицитt, Споредъ тия последнитt, материцитt еж въ 

сжщность грамадни, отдtлени една отъ друга, буци отъ твърда материя; тия буци съ 

своитt долни части еж „потопени" въ лежащата подъ тtхъ земна вжтрешность, и така 

тt „плаватъ" въ нея, тъй както плаватъ леденитt планини въ водата изъ полярнитt области. 

Наистина, би могло на пръвъ погледъ да се помисли, че, за да могатъ матери

цитt да плаватъ, би трtбвало земната вжтрешность да бжде течна. Въ сжщность обаче 

както материцитt, така и лежащата непосрtдно подъ тtхъ земна вжтрешность, се нами

ратъ въ твърдо състояние; поради това, като че ли не 6:1 могло да става дума за 

плаване на едно твърдо тtло въ друго такова, особено пъкъ като се има предъ видъ 

обстоятелството, че самитt материци еж образувани отъ по-лека материя, отколкото е 

тая на лежащата току подъ нея земна вжтрешность. Ще дадемъ обяснението на това 

привидно противоречие. 

Знае се, че горнитt части на земната кора се състоятъ отъ леки наслагания, 

които се дължатъ на кристалиннитt скали отъ типа на гранита и гнаfiса. Въ тtхния 

съставъ влизатъ главно силициеви. (Si) и алуминиеви (А!) съединения, и поради това ги 

наричатъ съ съединеното и съкратено име Sial ; тtхната гжстота е около 2·7. А лежа

щитt подъ тtхъ материали еж по-тежки, съставени еж главно отъ силициеви (Sij и 
магнезиеви (Ма). съединения, та съкратено имъ даватъ името Sima; тtхната гжстота е 

около З·О. Материалитt пъкъ, които лежатъ още по-надолу, иматъ още по -голtма гжстота. 

Отъ друга страна е известно, че една краткотрайна сила може лесно да откжсне 

часть отъ нtкоя течность, сир. да накара течностьта да тече. Обаче имаме ли насреща 

си не течно, а твърдо тtло, то работата се оказва друга и то : ако и да не сжще

ствува рtзка граница помежду течнитt и твърди тtла, все пакъ сжществува тая 

особеность, че твърдото тtло, когато се намtри подъ действието на една кратковременна 

сила, оказва значително съпротивление срещу деформирането му, т. е. не се поддава -
не мtни формата си1 ); въ тоя случай казваме, че тtлото проявява и следов. притежава 

свойството кора в о с т ь (rigidite, Righeit). Обаче щомъ като силата, която действува 

върху твърдото тtло, бжде дълготрайна, тtлото подъ нейното влияние и съ течение на 

времето ако и бавно, • но постепенно, се поддава на нейното деформиращ е действие, 

т. е. то мtни своята форма. 

И така, може да се приеме, че съ течение на времето и подъ влияние на 

нtкоя постоянна сила, всtко твърдо тtло може да приеме друга една форма, която 

nъкъ се обуславя отъ околнитt на тtлото условия. И именно тая податливость на твър

дото тtло да мtни своята форма подъ влиянието на постоянна сила, представя въ 

сжщность онова, което нарекохме теч е ни е на материята на твърдото тtло. Въ такъвъ 

1) Тука fte е дума за евентуално разчупване на тtлата. 
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смисълъ може да се приеме, че всички тtла (включително и твърдитt) притежаватъ 

способностьта да текатъ; разбира се, тая способносгь бива различна въ различнитt тtла. 

До това заключение довеждатъ бележититt опити на Tamann 1 ). Споредъ тия 

опити, твърдигt тtла (метални блокове, каменни стълбове и пр.), стоейки дълго време 

на едно мtсто, въ долнигt си части захващатъ да се разтилатъ на страни - да текатъ 

-- дори подъ влиянието на своята собствена тежесть ; това тtхно течение се усилва 

заедно съ растенето на налtгането. 

Отъ казаното следва, че понятията течно и твърдо трtбва да се разбиратъ само 

относително. Това е вtрно особено за всички ония случаи, при които е дума за мате

риалитt на земната кора и тия на земната вжтрешность. Така че, ако върху земната кора 

подействува нtкоя кратковременна сила - да кажемъ земетресение въ н.tкоя земна 

область - то тя (кората) ще се държи като кораво тtло; може да се надроби, но 

нtма да се деформира; ако обаче върху нtкой материкъ действува нtкоя дълготрайна 

сила, каквато въ случая представя тежестьта на грамаднитt матерични буци, то 

долнитt часrи на тия буци ще търпятъ непрестанно налtгане и на това налtгане ще се 

поддава лежащата подъ тtхъ Sima - ще настжпва постепенно деформиране (течене) на 

материята. Така материкътъ (Sial) ще се потопи съ долната си часть въ Sima'тa; а, за 

да има равновесие, трtбва потопената ( и респективно измtстената отъ нея) материя да 

следва закона . на Архимеда. По такъвъ начинъ и самитt повръхни слоеве на материцитt, 

поддали се отъ своя страна на ония вtковни налtгания, които еж били причинени отъ 

леденитt и снtжни маси, що еж били натрупани върху имъ презъ време на леденитt 

периоди, трtбвало е да се свиятъ и следов. да понижатъ нивото си ; а сега, освободени 

отъ тия налtгания, тt се възвръщатъ къмъ началната си форма и се стремятъ да заематъ 

началната си височина. 

Да погледнемъ на въпроса и отъ друга страна. 

Взето въ общи черти, резултатитt отъ измtрванията на тежестьта по суша и по 

море се оказватъ нормални, ако и водата да има значително по-малка гжстота, откол

кото е тая на земнигt материали. А огъ това излиза, че малката гжсгота на водата въ 

о~еанитt ще да е компенсирана чрезъ значително по-гол·вмага гжстота на океанскигt 

дъна; така че, до като буцитt, които представягъ магерициг·в, се съсгоягъ огъ Sial, 
океанскитt дъна еж предимно отъ Sima. И така, подъ магерицигt, състоящи се отъ 

Sial, се намира Sima, въ която гt съ долнит-1, си части еж потопени ; така че гука Sial 
и Sima образуватъ заедно една хидростатична система. Сжщо такава система образувагъ 
отъ своя страна водата и Sima'тa въ дъната на голtмитt водни басейни. 

Щомъ всичко това е така, тогава се поражда единъ важенъ въпросъ: дали тия 

буци, които представятъ материцитt и които плаватъ въ Sima'тa, не се изиtстватъ една 

спрямо друга съ течение на времето? - Ето тукъ се корени известната хипотеза на 

W е g е n е r за движението на материцигt. Тая хипотеза изхожда отъ допущането, че 

презъ миналитt геологични епохи е сжществувалъ по земната повръхнина само единъ 

голtмъ блокъ отъ суша. Презъ време на ~<редната епоха, тоя блокъ се е разцепилъ; 

така огъ него се е отдtлила изпървомъ Южна Америка, която постепенно се е из

мtствала на западъ. По-сетне, и то презъ кредата и терциера, се отдtлили и другитt 

сегашни материци, отдалечавайки се постепенно единъ отъ други. 

За потвърждение на своята хипотеза, W egener сочи на наличностьта на еднаквитt 
контури по срещуположнитt брtгове на Южна Америка и западнитt брtгове на Африка. 

Въ сжщия смисълъ говори и еднаквосгьта на фауната на разнитt материци, имайки 

предъ видъ, че животнитt не еж могли да преминатъ презъ океанитt, които отдtлятъ 

1) Agregatzttstande. l.eipzig, 1923. 



ДВИЖЕНИЕ НА МАТЕРИЦИТt, 215 

единъ материкъ отъ други такъвъ, но че нtкои отъ тия материци еж образували едно цtло. 

Най-сетне, въ сжщия смисълъ говорятъ и заледяванията; та~а напр. намиратъ се следи 

отъ заледяване въ Южна Америка, Африка, Австралия и Индия, та следва, че нtкога тия 

области ще да еж се намирали една до друга. 

Ако хипотезата на W egener е вtрна, то трtбва да се покаже, че действително 

еж сжществували, па и сега сжществуватъ вtковни сили, които, ако и слаби, но еж 

действували и продължаватъ да действуватъ непрекжснато върху материцитt; чрезъ 

това си действие тия сили еж причинили сегашното разпредtление на материцитt по 

земната повръхнина, а пъкъ сегашното имъ действие продължава да причинява нови 

измtствания на материцитt. Но дали наистина имаме на лице такива сили - на тоя 

въпросъ ще се спремъ съ нtкои малки подробности. 

1. Движещ и с или. - Будапещенскиятъ професоръ Eotvos пръвъ обръща 

внимание1 ), че сжществува сила, която се стреми да движи материцитt въ посока къмъ 

екватора, сир. която ги кара да се отдалечаватъ отъ земнитt полюси. Споредъ Koppen2), 

произходътъ на тая сила се обяснява по следния начинъ: 

Поради сплескването на земята, нивелир-

нитt повръхнини (1, 2, 3 на обр. 1) не еж успа- ----------~ 
1г-

редни помежду си, но, начевайки отъ полюса, тt 3 ----
постепенно се отдалечаватъ една отъ друга, кол

кото повече наближаватъ къмъ екватора. Ако въ 

точка С се намира центърътъ на тежестьта на 

буцата (материка), а въ С1 е центърътъ на те

жестьта на измtстената отъ долната часть на мате

рика Sima, и ако стрелкитt а и б показватъ по 

голtмина и посока теглото на материка и хидро

статичното налtгане на измtстената Sima - маса, 

то, понеже тия посоки стоятъ перnендикулярно 

' \ 

Обр. 1. 

\ 
\ 
\ 

• 1 

къмъ съответнигв си нивелирни повръхнини въ С и С1, сборътъ_ отъ тия две сили дава 

резу лтантата R ( споредъ правилото за паралелограма на силитt ). 

Както се вижда отъ обр. 1. резултантата R е насочена въ посока къмъ екватора. 
А тая сила, колкото и малка да бжде, действува постоянно и се стреми да измtсти 

материка въ посока къмъ екватора. Явно е, че, когато материкътъ дойде на екватора, тая 

сила ще бжде равна на нула. 

Това нtщо важи за всtки единъ отъ земнитt материци. 

Освенъ тая сила, Schweydar3) намира сжществуването и на една втора сила, която 

се дължи на известното нвление прецесия; стремлението на тая последната сила е да 

измtства материцигв въ посока къмъ западъ. Отъ изследванията на сжщия авторъ 

излиза, че . въ материцит·в сжществува стремление да се въртнтъ около ось, която обаче 

не съвпада съ общата за цtлата земя ротационна ось; а отъ това въртение на материцитt 

се поражда казаната ситt, конто има стремежа да движи материцитt къмъ западъ. По 

величината си тан втора сила е по-голtма отъ първата, и нейното действие е еж.що така 

постоянно; обаче нейното максимално действие се проявява на екватора; при ширина 

+ 36° тан сила е равна на нула. 

Нека забележимъ, че, освенъ споменатитt две сили, може да произлизатъ и 

други следствие на отклонението на земята отъ математичната форма (ротационния елип-

1) Verhandlungen der lnternat. Erdmessung 1912, S. J 11. 
2) Peterшanns Mittei1uпgen 1921, S. 149. 
3) Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin 1921, S. 123. 
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соидъ); сетне и сили, които ще се причиняватъ отъ измtстването на земнитt полюси, и 

пр. Тия възможни сили обаче още не еж достатъчно проучени. 

Като се вземе предвидъ от"ъ една страна действието на споменатитt сили, а отъ 

друга - се държи смtтка на казаното за течението на твърдигh материали, то се 

идва до следнитt заключения : 
а) ако наистина материцитt се стремятъ къмъ екватора, идвайки отъ къмъ 

северъ и юrъ, то необходимо е, щото съ течение на времето да се е причинило едно 

струпване на маси въ форма на планински вериги, които да се простиратъ въ посока 

отъ изтокъ къмъ западъ ; и 
б) ако сжществува движение на материцитt въ посока отъ изтокъ къмъ западъ, 

както на това указва втората сила, то ще трtбва да имаме образувани натрупвания 

на маси къмъ западнитt брtгове на материцитt. 

Или съ други думи казано : ако rорнитt две сили наистина еж сжществували и 
действували презъ течение на вtковетt, то би трtбвало по земната повръхнина да имаме 

верижни планини, отъ които едни да се простиратъ въ посока 

изтокъ-западъ, а други да вървятъ въ посока отъ северъ къмъ 

югъ и то край западнитt брtгове на материцитt. А тъкмо това 

показва земниятъ r лобусъ : въ действителность сжществуватъ 

такива планински вериги по земята. 

Споредъ G u t е n Ь е r g, образуването на тия планински 

вериги се обяснява по следния начинъ: 

Нека да вземемъ предъ видъ западнитt брtгове на 

Северна Америка. Понеже тука дъното на океана е образувано 

отъ материали съ по-rолъма rжстота (отъ Sima), то· по-слабо се 

поддава на ония сили, които искатъ да измtняватъ неговата 

форма. Но, лежащиятъ до него материкъ, като образуванъ отъ 

по-малко гжсти материали (отъ Sial), е по-податливъ на дейст

вието на тия сили. Затова материкътъ, поради налtгането отъ 

горе ( сир. поради самата негова тежесть ), ще има тенденцията 
да тече въ долнитt си части; отъ друга пъкъ страна, вследствие 

на стремежа му да се движи къмъ западъ (по посоката на стрел

китt въ обр. 2. А), той, като срtща съпротивата на коравото 

океанско дъно, което се изпрtчва на пжтя му като една сж

щинска преграда, ще се издигне и ще се разтеле напредъ (гл. 

обр. 2 Б), наподобявайки едно водно течение, което се прехвърля 
презъ срещнатата на пжтя му преграда. Така, съ течение на 

s~ma 

--=--
r~-~-~)i-~~ 

б 

--
в 

Обр. 2. А Б и В. 

времето се образува верига отъ възвишения край западнитt бръrове на материка . Отъ 

своя страна пъкъ и самото океанско дъно, товарейки се отгоре си постепенно съ все 

нови и нови маси, и то все пакъ ще се поддаде и огъне подъ действието на новитt 

тежести, затова ще слtзе на долу (rл. фиr. 2 В). По такъвъ начинъ въ резуюатъ ще 

се окаже, че край западнитt брtrове океанътъ ще трtбва да бжде по-дълбокъ, а пъкъ 

край източнитt му брtгове ще да еж на лице верижни планини. И въ действителность 

това н·hщо се констатира: западнитt брtгове на Северна Америка еж обградени съ високи 

планински вериги. По тоя начинъ се обяснява добре и проявата на по-чести вулканични 

изригвания край сжщитt брtгове. 

А въ противоположность на това, край източнитt брtгове на материцитt царуватъ 

съвсемъ други условия: тука не само че липсватъ верижни планини, но брtrоветt еж 

низки и не далече отъ тtхъ се намиратъ острови, които представятъ закъснtли (останали 

назадъ) откжслеци отъ материцитt, които съ време еж се измtстили къмъ западъ. 
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2. Движен и я. - Земната повръхнина е подхвърлена на различни движения, 

едни отъ които ставатъ въ вертикална, а други въ хоризонтална посока. Така напр. 

отдавна е известно, че Скандинавия се е издигнала съ 280 м. въ периодъ отъ 10,000 r.; 
и сега нейнитt брtгове, както и тия на Финландия, продължаватъ да се издигатъ, 

ако и не еднакво на всtкжде; причина та на това е, че презъ време на ледения 

периодъ тия страни еж били покрити съ грамадни слоеве ледъ, следъ разтапянето на 

които облекчената отъ натрупанитt върху и тежести земна повръхнина се стреми да 

възстанови старото си положение - свититt тогава материали постепенно идватъ да 

заематъ началния си обемъ. А и следствие приливитt и отливитt, цtлата земна повръх

нина непрестанно и периодично се издига и снишава подъ влиянието на лунно -слънче

витt привличания. Колкото се отнася до измtствания въ хоризонтална посока, такива 

еж установени въ Калифорния и особено въ Гренландия; така, споредъ Wegener, послед
ната е търпtла следнитt измtствания къмъ западъ: 

за време 

" " 

1823-1870 r. 
1870-1907 r. 

съ 240 м. ( 9 м. 

" 1190 " (32 " 

годишно), 

). 

Нека забележимъ, че тия резултати еж добити възъ основа на наблюдения надъ 

географски дължини по измtрвания надъ луната, и затова тt не могатъ да бждатъ 

твърде точни. По-rолtма вtра може да се даде на извършенитt презъ 1873-1922 г. 

измtрвания, отъ които излиза, че Гренландия се измtства спрямо Европа съ по 20 м. 
срtдно годишно и то въ посока къмъ западъ. 

* 
* * 

Дали и въ сегашно време сжществуватъ движения на материцитt въ хоризон-

тална посока, това може да се установи опитно чрезъ периодични измtрвания на геогра

фскитt дължини между отдtлнитt материци. Ако се окаже, че тия дължини (собствено 

тtхната разлика) се мtнятъ съ течението на времето и то съ величини, които излизатъ 

извънъ границитt на неизбtжнитt за такива измtрвания поrрtшки, то това може да 

послужи като вtроятно указание за сжществуването на такова движение на материцитt. 

Ще дадемъ нtкои пояснения по тоя въпросъ. 

Известно е, че опредtлянето на разликата между rеографскитt дължини на 

две мtста става чрезъ е д н о в р е м е н но сравняване на показанията на часовницитt, 

които даватъ мtстното време въ тия две земни мtста. Съ изнамирането на телеграфа 

безъ жици, тия сравнявания се улесниха до rолtма степень. За това международнигt дру

жества по геодезия и астрономия предприеха презъ 1926 r. една rолtма операция за 

опредtляне дължинитt между отдtлнитt материци; а презъ текущата 1933 r. ще се 
повторятъ тия опредtления. По сравнение на така полученитt резултати за периодъ отъ 

7 години, ще може да се направи първия сериозенъ приносъ за разрешаването на 

въпроса за дв11жението на материцитt. 

Въ извършенитt съ тая цель измtрвания презъ 1926 r. взеха участие 30 
държави. Времето (часа) бt • предавано отъ по-гол,tмитt радиостанци (въ Бордо, Хоно
лулу, Сайrонъ, Анаполисъ). За главни точки, между които се извършиха нужднитt 

опредtления на дължинитt и които точки, мислено съединени помежду си, образуватъ 

три затворени пояси (полигони), бtxit избрани следнитt: 

1) Alger, Zi-Ka-Wei, Sап Diego 
2) Greenwich, Tokio, Vancouver, Ottawa 
3) Manille, Honolulu, San Diego, Washington. 

Измежду тия полигони, първиятъ б·в приетъ за r лавенъ; въ него тритt точки 

лежатъ почти по единъ и сжщъ (36-ия) паралелъ и еж почти на еднакво отдалечение 

Юбил. сбори. проф. А. Ицшрковъ 
28 
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една отъ друга. Съ тоя полигонъ б·tха свързани както останалитt полигони, така и 

първостепеннитt обсерватории (Парижъ, Гринвичъ и Вашингтонъ ). 
Извършенитt презъ 1926 r. изм·tрвания на географичнит·I, дължини еж дали 

следнитt резултати : 

Alger - San Diego 
San Diego - Zi-ka-Wei 
Zi-ka-Wei - Alger 

съ срtдна погрtшка = + 0.003 с . 

полигонъ: 

всичко . 

II полигонъ : 

Greeпwich - Ottawa 
Ottawa - Vaпcouver 

Vancouver - Tokio 
Tokio - Greenwich 

всичко . 

III полигонъ : 
Manille - Honolu lu 
Honolulu - San Diego 
Honolulu - Washington 

8 ч о м 

8. 5. 
7. 53. 

23. 59. 

5ч 2м 

3. 9. 
6. 29. 
9. 18. 

23. 59. 

5ч 24м 

2. 42. 
5. 22. 

56·900 с 
28·731 
34·362 

59·993 

51·932 с 
36·414 
21 ·550 
О· 111 

50·007 

52·065 с 
6·902 

39·528 

Ако се вземе подъ внимание главния (първия) полигонъ, то неговата незатво

римость е = 0·007 с , която отговаря на дължина отъ 2·6 метри. Последната величина 

е извънредно малка спрямо размtритt на земята. 

Презъ текущата (1933) година ще се повторятъ сжщитt тия измtрвания по 

програма, подобна на тая отъ 1926 r., като въ добавъкъ ще се създаде и единъ новъ 

по11 игонъ въ южното полукълбо (презъ Австралия). 

Японскиятъ геодетъ Tanakadate предлага, щото покрай тази операция да се 

извърши сжщевременно и една триангулачна връзка между нtкои острови и материци; 

а може би и нtкои изм-1,рвания на тежестьта биха могли еж.що да допринесатъ за 

откриване възможни движения въ съседство съ островитt, ако се сжди по открититt 

до сега нtкои аномалии на тежестьта по о'кеанитt ( отъ Vening - Meinez ), особено въ 

Зундскитt о-ви, обяснението на които аномалии може да стане само чрезъ допущане 

на движения въ океанското дъно. 

Сравняването резултатитt отъ 1926 г. съ тия отъ 1933 r. ще даде първия 

сериозенъ приносъ къмъ разрешаването на въпроса за движенията на материцитt. 

Поради това предстоящитt измtрвания се очакватъ съ голtмъ интересъ. 

Все пакъ, за избtгване на Вqзможни прибързани заключения, необходимо е да 

се иматъ предъ видъ следнитt бележки: · 

Както се каза, географскигt дължини се опредtлятъ по сравняване показа

нията на часовницитt, които показватъ мtстното време, въ избранитt точки отъ 

по11иго1штt, и то за единъ и сжщия моментъ. Но времето, а съ него и ходътъ на часов

ницитt, се опредtлятъ по наблюдения надъ звездитt. А установено е, че въ положе

нията на ония (нар. фондаментални) звезди, по които обикновено се опредtля времето, 

сжществуватъ систематични грtшки; и ето, това нtщо се явява като една сжще

ствена причина, на която въ случая тр ·tбва да се държи смtтка, преди да се вадятъ 

заключения отъ резу лтатитt на горнитt измtрвания. 

Едно друго усложнение на въпроса се явява, ако се допусне, че разликитt 

между географскитt дължини могагв да се дължатъ и на нtкакви деформации, произлtзли 
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въ самата земна кора; или пъкъ тt може и да се дължатъ въ сжщность на нtкакви 

неправилности въ движенията на луната, които извикватъ съответни неправилности въ 

земнитt движения, но, поради твърде сложнитt движен,1я на луната, тия неправилности 

еж останали и до сега все още скрити за насъ, А може би въпроснитt разлики ще 

трtбва да се отдадатъ било на приливитt и отливитt на земната кора, било на нtкои 

метеорологични причини. 

При това напоследъкъ се указнатъ и на други причини, които сжщо така биха 

могли да извикатъ нtкои пром-r,ни въ дължини1·t. 1 ) Така, знае се, че предав1Нето на времето 

чрезъ безжичния телеграфъ е въ връзка съ начина на разпространението на вълнитt, а пъкъ 

тия последнитt еж подхвърлени на сезонни промtни. За това дължината напр. между 

Европа и Америка лtте ще се окаже съ нtщо по-голtма, откоJ1кото ако тя бжде 

опредtлена зиме2); тъкмо пъкъ въ обратенъ смисълъ би се мtриJ1а дъJ1жината между 

Европа и Япония зиме тя би се оказаJ1а малко по-голtма (съ около 0·030 секунди), 
отколкото лtте. Така, че за тия сезонни влияния сжщо ще трtбва да се държи см-t,тка 

при правене заключенията си за движенията на материцитt възъ основа на опредtле

нията на дължинитt. Най-сетне нека споменемъ, че е намtрено (по даннитt на 

часовитt служби въ разнигt обсерватории) сжществуването на периодична промtна въ 

дължинитt, която изглежда да се дължи на изм-tстването на материцитt, и има 

периодъ като тоя на промtнигt на слънчевитt петна. А това откритие, само по себе си, 

е отъ особено голtма важность. 

И така, като се взематъ предъ видъ всичкитt изтъкнати тука възможности, 

въпросътъ за движенията на материцитt се явява далечъ много по-сложенъ, отколкото 

би могло да се помисли на пръвъ погледъ. Поради тия причини, окончателниятъ отго

воръ за тия движения ще може да бжде даденъ едва въ едно малко по-далечно бж.деще. 

1) Bull, geodesiqtte, 1930, No 27, р. 390. 
2) Пrесмътанията показватъ, че тая разлика може да достигне дори до 0·GS0 секунди. Ако 

ли при това се държи смtтка и на величината на измtстванията на земнитt полюси, то въпросната 

разлика би достигнала само до 0·035 секунди. 



Балканснитt цървули 
отъ Ст. Л. Ностовъ 

Отъ стари известия и паметници се знае, че на Балканския полуостровъ еж се 

носили цървули още преди заселването на славянитt. Южнитt славяни, които еж позна

вали цървула като всички славяни още отъ прародината си, което се вижда отъ следитt 

въ тtхнитt езици, съ своето масово заселване и rолtмото си влияние еж наложили славян

ското название на тази часть на облtклото и на чужди тtмъ балкански народи. 

Новобълrарското название опи н як ъ, опи н ь к ъ, опи н ь ок ъ, о п ъ (и) не ц ъ, 

опи н к а мн. ч. о пи н ки, опи н ц и, опън ц и, което обикновено се срtща въ Западна Бъл

гария и Македония, произлиза отъ старобългарското 0111.111.къ отъ 0 11жт 11 , 01 111 ш,т 11 . Сжщо така 

сърбохърватски о пан а к, мн. ч. о пан к а, - к е, словенски ора n k а, чешки - ора n е k 

(Miklosich - Lexicon palaeosJoveniko • graeco-1atinum, 513; L. Nieder]e - Slovanske sta

rozitnosti, D. 1, sv. 2, 486; Н. Геровъ - Рtчникъ на Бълr. язикъ, III, 370). 

Разпространеното въ Източна България царвулъ, цървулъ, царулъ, - ли и нtкжде 

въ Западна България цръвуль-лье, е еж.що старо и е въ връзка съ старобългарското 

Ур1:к1111 ,-к11U1 и Ур1: к11 н,, отъ Ур1:ко въ смисълъ на кожа. 

Старобълrарскит-t. думи Ур1:к 11 й, род. пад. к11т и Ур1:к11 w. означаватъ сандалъ, само 

ходило съ ремички (гръцки u1tbl'.iY)µ.a), кожена обувка, която покрива цtлия кракъ и достига 

до r лезена (лат. calceus) (Miklosich - 1123). И днесъ се срtща въ Западна България въ 

смисълъ на обуща (половини), чехли, папуци, думата ч р t в й е, ц р ·t. в й е, ед ч. ц р tв и к ъ 

(Н. Геровъ - Рtчникъ, V, 560, 529). Сжщо въ сръбски ез. ц р ё в а, по-ново ц р ё в JЬ а, 

ц р ё ВJЬ и ц а (В. Ст. Kapaljиh - Српски рjечник, 842) хърватски r r е v i j а, словински 

crevlji, чешки stfevic, словашки crieve, crevic, полски trzewik, староруски 

чер е в ы, ново руски чер е в и к ъ. (L. Nieder le, ор. cit. 487). 

Отъ формата црtвю€ въ смисълъ на обуща ще да се е развила наредъ съ 

опън ъ к ъ още въ старобългарско време съ суфиксъ у л' формата ц р t в о у л', - л 1€ въ 

смисълъ на по-прости, по-долнокачествени обуща, като д ъ р в у л', -л ье, к ри в у л', с мър

д у л' съ значение на подбивъ. Тази дума е широко разпространена въ цtла Източна 

България и нtкжде въ Западна - цар в у л ъ, ц ъ р в у л ъ, цар у л ъ, ц ъ р у л ъ, ц ъ р

в у л и, ц ъ р в у л е, ц ъ р л ь е и др., а сжщо така и ц ъ р в у л а н ъ, ц ъ р в у л а н к о -

този, който носи цървули. 

Още въ Х в. византийс~иятъ императоръ и хронистъ Константинъ Баrрtнородни, 

като пише за дохождането на сърбитt на Балканския полуостровъ, споменува за цървули и 

цървулани, а именно: "Сърби означава на латю1ски езикъ слуги (servi), затова изобщо на
ричатъ и обувкитt на слугитt сервула (cr€p~ou),a) и цервулиани ('t~Ерооuл:а,юu,;;)- тия, които 

носятъ прости и сиромашки обувки. (~€р~),щ оЕ 1:'!) 1:wv Pwµ.atiwv ota)iY.'tqJ oou),ot 1tpocrayo
p ... ~o-nat. o&Ev ха! crlp~ouлa f) XOL'I~ cru•1~&Eta 1:d: oouл~xw,;; r.f)Y)CJlV б1tоо~µ.а1:а ха1 "C~Ep~ouлta1юu,;; 

1:ou,;; 1:d: Еt.11:Ел'!) xai 1tEvtxpd: 61too~µa1:a cpopouv1:a,;;. (De administrando imperii, сар . 32), Авторътъ 

произволно свързва името на сърбитt (~€р~лоt) съ латинската дума servi ( слуги) и поrрtшно 

сближава сжществуващит·t. вече въ езика на бълr. славяни думи црtвулье, цървулье 

съ името на сърбитt. Очевидно той се повелъ отъ съзвучието между ~ер~лоt и servi 
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и по-нататъкъ отъ съзвучието между умалителната форма отъ servus - servulus, servula 
и цtрвулъ, та пише неправилно azp~ouл°' и погрtшно го извежда отъ ~еррлоt. Втората 

дума ,~sp~ouлtrxvouc;; той пише правилно съ ,~-ц като въ цървулани и цървулъ. А това 

отъ една страна и отъ друга върнато обяснение, което той дава на цървулъ, като 

обувка на слуги и изобщо на по-бедна класа, показва, че той ще да е виждалъ тия 

цървули и ще да е чувалъ името имъ направо отъ български славяни въ Македония. 

Така че въ тия думи на Константина Багрt1-юродни трtбва да виждаме вече напълно 

развити и установени български форми презъ Х в., когато той е писалъ горното за сър

бит-1,, а не изопачена сръбската дума ц р ё в JЬ а, както се мисли (L. Niederle, ор. cit., D. I. sv. 
2, 487), която въ този си видъ е и по-нова и, до колкото се · знае, нtма производни, 

подобни на нашитt, въ днешнитt сръбско-хърватски' говори. 
Цървулитt се правятъ отъ щавена или нещавена говежда, конска или по -рtдко 

отъ свинска кожа и то само за лtтно време. Нещавената кожа се обработва въ кж.щи 

съвсемъ примитивно, като остъргватъ отъ нея останалитt при одирането тукъ-тамъ мус

кулни или тлъстинни останки, следъ това я солятъ съ пепель или соль и сушатъ обтег

ната на дъски, нtкоя врата или пъкъ въ рамка, прикрепена на високо дърво. Изсушената 

кожа рtжатъ на широки до 15 см . ивици, споредъ ширината на църву литt. Отъ тtхъ пъкъ 

нарtзватъ чифтове продълговати парчета, споредъ дължината на стжпалото. Щавената 

кожа купуватъ отъ пазаря вече нарtзана на такива парчета. Когато ще се правятъ цър

ву литt, нарtзанитt парчета се накисватъ въ вода, за да омекнатъ малко. 

Въ България и Македо1шя обикновено се носятъ два вида цървули - в р ъ в ч а н ки 

и о р у ш ки или о руша н ки (Н. Геровъ - Рtчникъ, допълнението, 61; III, 382; Д. Мариновъ, 
Жива Старина, I, 20). 

Обр. 2. Връвчанка . 

1 
1 

' 1 1 

1 ' 
'· ' 1 -- -- --

Обр. 1. Кожа за връвчанна. Обр. 3. Връвчанки отъ С.-западна България. 

За връвчанкитt предната часть на кожата се изрtзва закржг лено и наоколо се 

надупчватъ дупки - кле г ки ( обр. 1 ). Презъ тtзи клетки се прекарва конопена връвь -
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на връв к а, която свива кожата, та образува цървула (обр. 2). Друга връвь се нанизва 

надъ пръститt на крака, та лж.катуши между срещуположнит·t клетки и стtга странит-t 

на цървула. Дълrиятъ край на тази връвь, когато се обуе цървулътъ, се навива около 

глезена и нагоре по крака. Често лж.катушкитt на връвьта еж една до друга, почти 

---- -- --- ... - --- -

Обр.4. 
Кожа за орушанка. 

успоредни и правятъ впечатление на мрежа (обр . 3). Тtзи цървули еж 

тж.пи безъ носъ и представятъ най-простия типъ по видъ и изработка. 

Орушанкигt еж. з:юстрени, съ носъ и представятъ по-сложна 

и по-здрава изработка. Кожата се нзрtзва и надупчва, както е 

показано на обр. 4. Презъ преднитt клетки се прекарва тtсна 

ремичка или конопена връвь, която стtга предната часть и прави 

носа на цървула . Презъ околнитt клетки се прекарва еж.що ремичка 

или връвь, която ст·tга кожата и дава формата на цървула. Една 

или две напрtчни ремички въ предната часть стtгатъ странитt. 

Краятъ на носната връвь се скача съ една отъ тtзи ремички 

(обр. 5). Често този край се замtня съ по-широка ремичка, наре

чена език ъ. !{раищата на напрtчнитt ремички еж дълги и се 

овиватъ нагоре по крака, за да крепятъ цървула. Често такива 

ремички излизатъ и отъ задната часть на цървула. Такива цървули 

се продаватъ и готови на пазаря, правени на калъпъ. Названието 

орушки или урушки, както се произнася въ Източна България, 

може би, е въ връзка съ името на юруцит-1,. 

Връвчанкитt се носятъ повече въ планин

скитt мtста особено въ Северозападна България, 

а орушанкитt въ равнинитt. Uървуларит·I, правятъ 

на калъпъ и продаватъ на пазаря особенъ типъ 

цървули, които по видъ се доближаватъ до обувка, 

по-специално до турскитt еминии. Като послед-
Обр. 5. Орушанка. 

нитt и т·t се състоятъ отъ две части - долна -

подметка и горна ~ покривка на крака (обр. 6). На задната часть има ремичка съ тока' 
която обвива крака надъ r лезенитt. Горната кожа е съединена чрезъ езикъ съ ремич

ката. Често тия цървули иматъ и съвсемъ низъкъ токъ подъ петата. 

~~~ 
Обр. 6. Купешки цървули. 

Въ западната , половина на Балканския полуостровъ - Сърбия, Хърватско, Войво
дина, Далмация, Босна, Херцеговина и Черна-Гора се носятъ о пан к а (о пан к е), ед. ч. 
о п а на к, отъ дебела щавена кожа, правени на калъпъ въ кж.щи или отъ о пан чар и. 

Tt еж въ сж.щ110сть усъвършенствувани орушанки - съ носъ, върви или ремички и езикъ. 

Тtхнитt страни еж. много низки, често то.1козъ низки, че долната часть на цървула 
изглежда повече като подметка; странит·t еж съединени надъ пръстит-1, на крака съ 

множество успоредни върви, преплетени съ езика, който е сжщо така отъ връвь . Зад

ната часть е или отъ кожата на ходилото, или пъкъ изплетена отъ връвь (обр. 7 -

Kurt Hielscher, Jugoslavien - Slovenien, Kroatien, Dalmatien, Montenegro, Herzegowina, 

Bosnien, Serblen - Landschaft, Baukunst, Volksleben, Berlin, 1926, 126, 128). Или пъкъ 
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съ т-1,сни ремички, преплетени пакъ съ езика (обр. 8. - Fr. ivaпisevic, Polica, narodni 
zivot i oblcaje въ Zbornik за narodпi zivot i oblcaje juznich slovena, кн. IX. sv. I, 82. и 
обр. 9. _ Д-ръ Бор. М. ДробJ-Ьаковиh - Jуrословенска народна ношJ-Ьа, св. I, Београд 1930). 

Обр. 7. Цървули отъ Травникъ, Босна . 

. 
Т·r,зи цървули еж характерни за сръбското племе и достигатъ въ своето раз-

пространение на изтокъ до една гранична линия отъ Банатъ презъ Бtлградъ по долината 

на Морава до Нишъ. (D-r Franz Baron Nopcsa, AJbanien - Bauten, Trachteп und Gerate 

NordaJbaniens, Ber]in 1925, 207). 

Следъ освобождението на България и присъединението на бълrарскитt западни 

области къмъ Сърбия, въ nоследнитt постепенно се разпространява този типъ цървули. 

По-бедното планинско население , обаче, продължава да носи дома правени връвчанки и 

орушанки, които редовно се носятъ южно отъ старата сръбска граница и Шаръ изъ 
цtла Македония чакъ до Солунъ и на изтокъ въ Тракия и България (Nopcsa), така че 

въ тия области никжде не се срtща сръбски типъ. 

Обр. 8. 
Цървулъ отъ Долна Полица, Далмация. 

Обр. 9. 
Цървулъ изъ околностьта на Бtлградъ. 

Славонецътъ Никола Арсеновичъ, по занятие кроячъ и сжщевременно люби

тель художникъ, презъ втората половина на миналия вtкъ е пропжтувалъ всички 

югославянски земи, а сжщо така е билъ и въ Македония. Плодъ на това пжтуване е него

вата много ценна сбирка акварели и чертежи на народни облtкла, кройки, орнаменти и 

обичаи, която днесъ притежава Б ·r,лградскиятъ етнографски музей. Последниятъ е издалъ 

въ първата свезка на го рецитираната "J у r о с л о в е н ска народна но ш 1-Ь а" на петна
десеть цв·r,тни таблици тридесеть мжжки и женски народни костюма отъ тази колекция. 

Най-ценното на тtзи акварели е, че тt еж рисувани отъ натура съ гол ·r,мо внимание и 

Арсеновичъ, като опитенъ кроячъ, е сполучилъ да предаде съ най-rолtми подробности 

орнамента, колорита и частитt на облtклото. Неговит ·r, акварели даватъ пълна и ясна 

представа за народната носия изъ всички краища на днешна fОгославия, каквато е била 

преди повече отъ половинъ в ·r,къ. 

Между другото той дава на нtколко мtста вtренъ рисунъкъ и на сръбския 

цървулъ, който въ неговото време е изr леждалъ така, както и днесъ и както е предста

венъ по-горе (обр. 9). Обаче, народнитt костюми отъ Пиротско, Крива-Паланка, Кума-
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новско и Скопско (таб. II-V) той представя погр -t.шно съ еж.що такива цървули вмtсто 

съ български домашни връвчанки или орушанки, каквито въ негово време еж се носили 

изъ Българско Моравско и каквито още се 1юсятъ, както се каза по-горе, въ Македония. 

Тази грtшка, може би, несъзнателна по навикъ отъ често рисуване на сръбския типъ, 

той избtгва на табл. VI, дето еж представени две жени съ носии отъ Битолско и Скопска 
Черна гора съ присжщитt имъ български орушанки. Че именно такива цървули се 

носятъ и днесъ въ Македония ясно се вижда отъ черната съвременна фотография на 

женски костюми отъ Скопско, помtстена въ ' еж.щото и здание, табл. XVI. 

Обр, 10. Цървулъ отъ [lъдурени, 
Трансилвания. 

Обр. 11. Цървулъ от ь Горни 
Лъпужулъ, Трансилвания. 

Обр. 12. 
Цървули отъ Трансилвания. 

Въ Ромъния подъ всеобщо употрtбителното име о р i n с а, мн. ч. о р i n с i, което 
отговоря тъкмо на западнобългарското о п и н к а - опи н ц и, се срtщатъ и двата 

типа наши цървули, само че съ по-примитивна направа - съ значително по-рtдко разпо

ложени клетки, поради което тия цървули не еж така добре набрани и губнтъ формата 

си, щомъ се събуятъ, особено когато еж мокри. (Nopcsa, ор. cit . 207). При това ору
шанкитt се правнтъ безъ езикъ, а носътъ имъ е обикновено като на нашитt. Но нtкж.де 

въ Трансилванин цървулитt иматъ високо издигнатъ нагоре носъ или пъкъ вмtсто носъ 

предннта часть на цървула е завита нагоре съ цtлата си ширина ( обр. 1 О, 11, 12 -
Tache Papahagi, Jmages d'ethnographie roumaine, t. 11, р. 30, 31). 

Обр. 13. Цървулъ отъ Задрима, Албания . 

Обр. 16. 
Цървулъ отъ о-въ Скиросъ, Гърция. 

Обр. 14. Цървулъ отъ 
с. Дукаджинъ, Албания. 

Обр. 15. Цървулъ изъ 
околностыа на Скутари, 

Албания. 

Въ Албания се носятъ обикновено връвчанки и орушанки, въ близкитt до градски 

центрове села носятъ купешкитt съ кожа надъ пръститt (обр. 6), въ Северна Албания 
и албанtкитt покрайнини въ Югославия се носи сръбския тиnъ ( обр. 1 О, 11) и всичкитt 

Юбил. сборн . проф . А . Иш11DКОВ'Ь 29 
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тtзи видове цървули се означаватъ съ думитt opinga, мн. ч. opingat, openok, мн. ч. openki, 
които по формата си сочатъ български произходъ. Освенъ тtзи видове, въ Албания се 

ср·tщатъ и нtкои видове, каквито не се ср·tщатъ другаде на Балкански полуостровъ, и 

каквито представятъ образитt 13, 14, 15. (Nopcsa, ор. cit. Taf. II и III). 
Въ Гърция и островитt подъ името 'tcrxpoux,x, мн. ч. 'tcr,xpouxt,x, чуждо на гръц

кия езикъ и по съзвучие близко до българското цървулъ, разбиратъ обикновенитt цър

вули орушанки и купешки (обр. 6). Последнитt еж почти като обуща - кожата надъ 

пръститt достига почти наравно съ r лезенитt, около последнитt нtма ремичка, подъ 

петитt иматъ доста високи токове, а на носоветt по едно разноцвtтно пискюлче. 

Освенъ тtзи два типа, по островитt се срtща другъ единъ особенъ типъ подъ 

името 'tPOXIXOt, мн. ч. 'tpoxaot'X ( обр. 16 - 'АууЕлtх.~<; 'X<X't~1)(.LtXIXЛ1), 'Елл11v:х.~ ЛIХ(Х.~ 'tEXV1J. 
l:;,.upo<;, 'А &YJV<Xt, 1925, 80). Както се вижда на фигурата, цървулътъ се състои отъ две кожи 
една върху друга - долната по-дебела, продълговата, четвъртита, горната по-тънка и 

задната и страна къмъ петата така овита, че добива формата на стжпалото на крака; 

дветt кожи еж свързани съ ремички, които минаватъ надъ крака и прикрпеятъ цървула. 

Съ дохождането си на Балканския полуостровъ турцитt разпространяватъ по 

градове и села източнитt обувки като папуци, еминии, катъри, кондури и др., които 

естествено ограничаватъ употрtбата на цървулитt. Отъ друга страна, обаче, селското турско 

население, пръснато между чужди нему християнски населения, и днесъ носи цървули, 

като rореописанитt връвчанки, орушанки и купешки, а въ Мала Азия малко по-проста 

направа цървули съ ремички, подъ общото турско название чар ж к, мн. ч. чар ж. кла р. 

Въпрtки силното влияние отъ Западна Европа следъ освобождението на балкан

скитt народи и въпрtки това следъ голtмата европейска война, които ограничаватъ въ 

rолtмъ размtръ употрtбата 1:а цървулитt, последнитt все още се носятъ отъ селската 

маса и въпрtки малкитt имъ локални различия, представятъ една отъ многото и голtми 

прилики между балканскитt народни носии. 



Положение, име, граници, пространство и административно 
дtление на Дели-ормана 

отъ В. Мариновъ 

Голtмъ дtлъ отъ източната часть на Дунавската столова земя или по-точно на 

Дунавската плоча1 ) се заема отъ областьта Дели-орманъ. Той днесъ е най-крайната северо

източна българска область. Днешната не е сте с т вена политдческа румъно-българска 

граница минава презъ срtдата му и го разкжсва на две половини. Голtми части отъ 

Дели-ормана, главно отъ Силистренско, Аккъдънларско, Тутраканско и Добричко, оста- · 

наха въ предtлитt на Румъния споредъ Букурешкия миренъ договоръ отъ 1913 год. 

Дубровничанинътъ Павелъ Джорджичъ презъ 1595 год. въ една своя записка до 
седмиrрадския князъ Ст. Батори ни съобщава, че „ следъ Добруча иде областьта Дели

орманъ, наречена така отъ голtмитt и високи лесове, съ които е обрасла "2). 

К. Иречекъ въ работата си „Нtколко бележки върху остатъцитt отъ печенези, 

кумани, както и върху тъй нареченитt народи гагаузи и сурrучи въ днешна България", 

Пер. сп., г. седма, кн. XXXII и XXXIII, стр. 219, казва за името на Дели-ормана след

ното: ,, забележително е съвпадението на едно турско име на мtстности отъ дветt 

страни на Долни Дунавъ, въ · България и Влахия, което османски и кумански означава 

,,луда" или „дива гора" - първобитенъ лесъ". По-нататъкъ срtщаме: ,,въ насре

щната Влашка равнина едно мtсто между устието на Алута и Веде носи название 

„ Телеорманъ"; за жалость, казва Иречекъ, нtмамъ материалъ на ржка, за да проследя 

това име исторически, както трtбва. Сжщото ясно наумява куманското „тели", за осман

ското - ,,дели" и за неговото куманско произхождение се говори на едно м"l:,сто у 

Киннамосъ". 

Проф. Ст. Романски въ своя трудъ „Народописна карта на нова Ромънска· До

бруджа", сп. на Бълr. академия на наукитt, кн. XI, 1915 г., стр. 46, ни съобщава : 
,, Турското име на тази область, Дели-орманъ (,,луда гора" = ,,девственъ лесъ"), 

което се срtща и презъ Дунава въ Влашко, като име на рtка и окржrъ Teleorman, е 
известно (Tc:vouopµov) още преди дохождането на османскит~ турци". 

Напоследъкъ проф. Ст. Младеновъ се изказа, че името Дели-орманъ, може да 

е било изпърво куманско, защото отвждъ Дунава, въ Влашко, се срtща тъкмо форма 

Te1e-orman съ по-старинното ку.v~анско t вм-всто d въ началото 3). 

Отъ изложеното до тукъ се вижда, че им ето Дели-орманъ може би не е отъ 

турски произходъ, както обикновено се приема, а отъ кумански произходъ. 

Г раи и ц и т t на Дели-ормана презъ различни времена се схващали различно. 

1) J.-p ъ С т. Бон ч е в ъ, Обяснение на листа Uарибродъ отъ геоложката карта на Бъл

гария, м. 1:126,000. Унив. библиотека М 100/1930 r., стр. 19. 
2) М. Д ри но в ъ, Историческо осв'hтление върху статистиката на наро11ностит'h въ източ. 

часть на Бъ ,1гарското Княжество. Пер. сп., кн. VII, стр. 18. 
3) Печенези и узи-кумани въ Българската история, въ Бълг. :-~ст. библ., гоц. IV, томъ I, стр. JJJ. ,,. 
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Павелъ Джорджичъ, който ни посочва приблизително границитt на Дели-ормана, 

поставя въ него градоветt: Sciumgna (Шуменъ), Prislavo (Преславъ), Krosgrad (Разградъ), 

Cirvenigi ( с. Червенъ при Русе), Rusti (Русчукъ ), Doristar или Silistria1 ). 

Пжтешественикътъ Отвиновски пише, че като миналъ Балкана на пжть за Одринъ 

и Цариградъ, спрtлъ на 11 августъ 15·59 г. задъ Дели-орманъ~' ). А другъ пжтешестве

никъ, Войцехъ Мясковски, пише, че следъ като миналъ Балкан и т t, отъ които се 

виждало Черно море, ,,после чакъ до захождането минавахъ, казва той, презъ голtма 

гора думана Делиурманъ" 3). 

И двамата пжтешественици, значи, поставятъ Дели-ормана задъ Балкана, нtкжде 

около гр. Айтосъ, споредъ В. Мясковски - ,,Хайдосъ". 

Въ карта на S-r Rizzi Zanoin: ,, Carte de la Partie Septendrionalle de L'empire 

Otoman contenant !а Crime, la Moldav, !а Kalokol, la Bulgarie avec !а nouvelle Russie и 

J1p. отъ 177 4 г. - Дели-ормана е поставенъ въ Северна Добруджа. 

Въ картата на С. F. Weiland: ,,Das Osmanische Europa оdег die Europaische 
Tiirkey" отъ 1826 г. - Дели-орманъ е поставенъ между Акъ-Ломъ и Кара-Ломъ. 

Въ географската- и картографска литература до днешенъ день не еж посочени 

· точнитt граници на Дели-ормана, вследствие на което нtмаме ясна представа за неговото 

географско положение; като резултатъ на това срtщаме погрtшно да се пише и говори, 

напр., че градоветt Разградъ, Шуменъ, Нови-Пазаръ и пр. влизали въ Дели-ормана, че 

на сев.-западъ rраничалъ съ Дунава, а на юго-изтокъ съ Черно море и пр. 

Напоследъкъ проф. Георги Бончевъ, въ своя трудъ: ,, Геологични-хидрологични 
изучвания на Дели-ормана въ връзка съ водоснабдяването на безводнитt му краища", въ 

Годиш. на Соф. университетъ, физико-математ. факулт. кн. XIX - 1922- 23 год., ч. I, ни 
посочи по-точно границитt на Дели-ормана въ българскитt предtли; тt не еж описани, 

а само нанесени съ цвtтна боя на приложената карта съ м. 1:126,000. Естествено, гра

ницитt отъ проф. Г. Бончевъ еж поставени съ огледъ на неговитt геологични проучвания, 

следователно можемъ да ги наречемъ геолоrични, но не и географски, защото включватъ 

области вънъ отъ Дели-ормана. 

Отъ лtтото на 1928 год. до днесъ се стремя да опредtля границитt на Дели

ормана въ сеrашнитt предtли на България. Обиколилъ съмъ за тази цель всички села по 

неговата периферия и опредtлихъ кои еж дели-ормански и кои недели-ормански, споредъ 

схващанията на мtстнитt жители турци и българи, а освенъ това съмъ посетилъ и 

изучилъ антропогеографски всички дели-ормански села и махали на брой 134. 

Като имамъ предвидъ следнитt съображения: 1) даннитt отъ мtстната народна 
номенклатура, и 2) чисто специфичнитt географски и ландшафтни особености, смtтамъ 

че границитt на Дели-ормана въ сегашнитt български предtли еж следнитt. 

С е в е рои з точната граница на Дели-орманъ не е нищо друго, освенъ днеш

ната политическа граница между България и Ромъния, която започва с. и. отъ с. Гюведже 

и българското с. Сtново (сега въ Ромъния), пресича Тринжова кулакъ (долъ) и се 

отправя по дtсния брtгъ на Юртлукъ-кулакъ (селищенъ долъ) съ посока с. з. - ю. и., 

после, пресича Домусчу-:члакъ (свински-долъ) и извива надъ с. Джаферлеръ въ с. и. посока. 

Следъ това, пакъ продължава въ ю. и. посока, като с. и. отъ с. с. Кара-коджаларъ, Юнузларъ, 

стига селото Шереметъ-кьой; по-нататъкъ слиза въ долината на р. Демиръ-баба и 

следъ 1 ·5-2 клм. северно отъ с. Ени-Балабанларъ се покачва по дtсния и брtгъ и про-

1) М. Д ри но в ъ. цит. съч., стр. 18. 
2

) Х. К е с як о в ъ, Стари пжтувания презъ България 1557-1569 г., Пер. сп., кн. XXI
XXII, 1887 г., стр. 340. 

3) Пакъ тамъ, стр. 344, 
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дължава северно отъ селата Ески-Балабанларъ, Салладънъ-кьой, Кадъръ, Юклий и Фер

хатларъ. Подъ последното село прави голtмъ завой въ българска територия, за да 

остане въ Ромъния голtмото българско с. Рахманъ-Ашикларъ, следъ което границата 

взема право ·източна посока, минава само северно отъ с. Чобанъ-Насуфъ и потъналото 

въ буренаци и храсталаци нtкогашъ тъй много оживеното шосе Шуменъ - Силистра. 

Границата следъ това изведнъжъ извива право на югъ, минава източно на 1 ·5 клм. отъ 

с. Шарвий и слиза въ !{ана-гьолъ-дере, върви но самата .п,_олина, минава надъ с. Мах

музлий и продължава право на ю. и., като пресича северно отъ с. Кючукъ-Ахметъ долината 

на Хърсовската рtка и надъ с. Печелий слиза близо до с. Гьокче-дьоллю:<ъ, прехвърля 

дола на Кара-агачката рtка и спира на дtсния и брtгъ. 

Юг о из то ч на та граница на Дели-ормана следи плоското бшю на С ъ р та 

(баира) откъмъ дtсния брtгъ (тераса) на Кара-агачката рtка. Тукъ е вододtла между 

дели-орманскитt, провадийскитt и черно-морски - варненски рtки. По-нататъкъ тя 

минава западно отъ с. Вълчи-долъ (желtзопж.тна станция на линията, клонъ за границата, 

Гебедже-Оборище) и източно отъ с. Акъ-коюнъ, отъ което започва юго-западната граница 

на Дели-ормана. Така, че голtмото с. Вълчи-долъ, цtлата желtзопж.тна линия Гебедже -
Оборище, прочутата мtстность Дикили-ташъ, тази на Батовската р·l:;ка, из бщо, Варненска 

околия е вънъ отъ Дели-ормана. 

Ю г о з а п а д н а та г р а н и ц а следи плоския гръбъ на вододtлнитt височини, 

продължение отъ Сърта между дели-орманскитt р·вки и провадийскитt лtви притоци, 

като минава южно отъ с. с. Шадж.-кьой, Елиасъ-факж. и прочутото въ българската история 

село Сюлеманъ-кьой, гдето бt намtрена колоната съ Омортаговия надписъ; следъ това, 

границата поема билото на гористия Стана-баир ъ съ посока ю. и. - с. з. и минава 

западно отъ голtмото с. Мурадаларъ. Северно отъ с. Клиседжикъ прави голtмъ завой, 

пресича р. И ри-дере (Крива рtка) и се покачва надъ с. Войвода-кьой по Сър та или 

О р там ах л е н скат а с е д лов и на - наречена така погрtшно отъ Шкорпилъ. Това 

еж въ сж.щность общоизвестнитt и на и-лични Дели - о р ма н ски височини. По-нататъкъ 

границата върви по плоското гърбище на Сърта между с. Войвода-кьой и с. Ахларъ, 

гдето има седловина --- ст,-кпално понижение, по което продължава границата до 

с. Ени-кьой, западно отъ с. Орта-махле. Тукъ тя достига жел·взопж.тнпа линия 

Каспичанъ-Разградъ-Русе. Селата южно отъ Ахларо-войводакьойскин баиръ - Сърта, 

като самото с. Войвода-кьой и с. с. Имрихоръ, Плиска (Абоба), Казълъ-кан, Калайджи, 

Каилъ-дере, станцинта Шайтанджикъ и пр. еж вънъ отъ Дели-ормана и спадатъ 

споредъ схващането на мtстнитt жители къмъ "О вата" (полето). 

Отъ с. Ени-кьой все по плоското било на вододtла между кж.ситt дtсни при

тоци на р. Бtли Ломъ и дели-орманскитt рtки и сухи каньоноподобни долини деJ1и-ор

манската граница върви въ севера-западна посока, като дори съвпада съ самата желt

зопж.тна линия и презъ гара Ашикларъ, спирка Омортагъ, южно отъ с. Дущубакъ 

стига гара Разградъ. Самиятъ геадъ Разградъ е 2·5 - 3 клм. южно отъ границата на Дели
ормана, следователно той е вънъ отъ Дели-ормана; той е · въ порtчието на р. Бtли-Ломъ. 

Отъ гара Разградъ нататъкъ югозападната граница еж.що следва желtзопж.тната 

линия, като оставя селата Касъмъ-куюджукъ и Килли-куюджукъ въ Дели-ормана, а Зин

джирли-куюджукъ вънъ отъ него, следъ което минава презъ спирка Топчий и спира на 

гара Сtново. 

При гара Сtново е началото на Куртъ-орманъ-дере, което има общо взето 

право северна посока и което стига Дунава къмъ Тутраканъ. Лtвиятъ високъ брtгъ -
тераса на Куртъ-орманъ-дере образува с е в е роза паднат а грани ц а на Дели-ормана. 

Тази граница прави отначало една чупка къмъ западъ, следъ което минава източно отъ 

с. Бей-аланъ и между с, с. Съртъ-аланъ-хасъ и Тетово и все по гърбището на Куртъ-
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орманския хълмъ, презъ държавната гора "Остъръ мечъ ", между с. Юрюклеръ и 

с. Черешево, край с. Юперъ и западно отъ с. Гюведже, свършва на румъно-българската 

граница южно отъ с. Сtново. Така, пространството между Дунава и Куртъ-орманския 

хълмъ, наречено отъ мtстното население Е л и ята т. е. полето, равнината, е вънъ отъ 

хълмистия Дели-орманъ. 

Отъ така прокаранитt граници Дели-ормана се очертава като единъ пра в о ж. г ъ л

и и к ъ съ основа, която има ю. и. - с. з. посока, и съ височина, която има ю. з. - с. и. посока 

А с трон о ми че ски т t граници на Дели-ормана с;к: най-западна точка е на 

260 20' 8" из. д. отъ Гринвичъ, най-източната - на 27° 22' 4" из. д. отъ Гринвичъ, най

северната - на 43° 54' 56" с. ш. и най-южната - на 43° 26' 40" с. ш. 

Простра н с т вот о на Дели-ормана ,зъзлиза на 2,400 кв. клм. Така както го 

очертахме, той заема части отъ три окр;кга : Русенски, Шуменски и Варненски 

и обхваща само часть отъ двата типа селища - села и махали (градове въ Дели-ормана 

нtма) отъ околиитt: Разградска; Балбунарска, Шуменска, Новопазарска и Провадийска; 

единствено Кеманларска околия изц·вло влиза въ Дели-ормана 1). 

Отъ Раз градска ок о л ия влизатъ въ Дели-ормана селата: Ашикларъ съ гара 

Ашикларъ, Демирджилеръ, Софуларъ, Голtма-ада, Махзаръ-паша-теке, Дикили-ташъ, Ду

щубакъ, Калово, Кара-арнаутъ, Килли-куюджукъ, Касъмъ-куюджукъ, Липникъ, Топчий 

и Черковна - всичко 14 села. 

Отъ Бал бунарска ок о ли я: Балбунаръ, Дрtново, Балбунаръ-ендже Г ло

джово - най-голtмото село въ Дели-ормана, споредъ преброяването отъ 1926 г. -
4,206 ж . , Гюзелдже-аланъ, Узундже-аланъ, Джаферлеръ, Джеферово, Къшла-кьой, Мусат

чиларъ, Гюведже, Касчиларъ, Настрадънъ, Съртъ-аланъ-кълъчъ, Съртъ-аланъ-хасъ, Шере

метъ-кьой, Юнузларъ, Кара-коджаларъ, Бунаръ-Бешевли, Орманъ-Бешевли, Юрюклеръ -
всичко 21 село. 

Отъ К е ма н л ар ска ок о ли я: Абдулъ, Кълъчъ, Арсланъ, Голtма - кокар
джа, Малка-кокарджа, Кълъчъ-шерманъ, Дурачъ съ Ески-махле, Завtтъ, Кара-Михалъ, 

Димитрова (Демиръ-баба-теке ), Кеманларъ. Голtмъ-Торсунъ, Куванджиларъ, Малъкъ-Тор _ 
сунъ, Кадъръ, Салладънъ, Ферхатларъ съ махалитt - Османъ-махле, Орта-махле, и Ка_ 

буларъ-махле, Юклий съ х. Камберъ-махле, х. Коста-махле и Омурската махла, часть 

отъ с. Омуръ, останало отатъкъ границата въ Румъния, Хюсеинлеръ, Акчеларъ, Ени

Балабанларъ, Ески-Балабанларъ, Мумджиларъ, Юсуфъ-ханларъ, Подайва, Хебибъ, Хър_ 

сова, Юнузъ-абдалъ и Муса-баба-теке -- всичко 35 села и махали. 

Отъ Шуменска ок о ли я: Айдогду, Ашиково, Емберлеръ, състояще се, 

отъ махалитt - Ембие-сакал;к, Ембие-скендеръ и Ембие-солакъ, Ташкънъ, Гюргенлие, 

Кара-башлж, Буюклу, Кьоклюджа, Топалъ, Шарвий, Даулджиларъ, Салтъкларъ, Чобанъ

Насуфъ, Хасанъ-махле и Ясенково - всичко 18 села и махали. 
Отъ Но в о пазарска ок о ли я: Бешъ-тепе, Крива-рtка, Гюллеръ, Дойран

ларъ, Софуларъ, Дживелъ, Кючюкъ-Ахмедъ, Кусъ, Силистра-Бохчаларъ, Шумну-Бохча

ларъ, Махмузлий, Кулаково, Сакаръ-тепе, Сенебиръ, състояще се отъ махалитt - Ахларъ, 

Есе и Джерджи, Омарчево, Становецъ (Юруклеръ), Чулфаларъ, Язла, Хърсово, Кара

гьозлеръ и Чанакчие - всичко 21 села и махали. 

И отъ П ров ад и й ска ок о ли я : Печелий, Бурханларъ, Арапларъ, Писарево 

(Язаджи-кьой), Чалъкларъ, Пунарлий, Караджа-отъ, Казълджиларъ, Капуджи-махле, Гьокче

дьоллюкъ, Караманлий, Дерай-кьой, К.ара -агачъ, Хамбърлъкъ, Ени-кьой, Акъ-коюнъ, Маха

лъчъ, Шадж.-кьой, Юнусъ-бунаръ, Касъмларъ, Елесъ-факж, Сюлеманъ-кьой, Гьочери, Беджене 

и Мурадаларъ - всичко 25 села. 

1) Всички селища на Дсли-ормана не еж. отбелязани uъ Г1риложената карта. 
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Предтракий~кото население на · нашитt земи 
отъ В . Миковъ 

Кои еж първитt обитатели на Балканския полуостровъ, колко етноложки наслоя 

вания е имало преди заселването на индоевропейцитt - това еж въпроси, които еж зани

мавали мнозина, особено тtзи които еж работили върху историята на древна Гърция. При 

своитt изучвания, всички изследвачи еж дошли до едно заключение, че преди идването 

на тракитt, гърцитt и илиритt, на п-ва е живtло едно население отъ неиндоевропейски 

произходъ. Но какво е било това население, къмъ коя етноложка група трtбва да се 

отнесе и колко етноложки наслоявания е имало, никой отъ изследвачитt не дава отчасти 

поне положителенъ отговоръ. Мненията еж така противоречиви и ,въпроситt така ком

плицирани, че при досегашнитt археологически изучвания, палеонтологически материали 

и палеолингвисти~1ески данни, изследвачътъ се намира въ невъзможность да дойде до 

сигурни заключения. А това се дължи изключително на не още достатъчнитt разкопки 

и изследвания въ земитt на Балканския п-въ, който още отъ най-далечно време е билъ 

арена, кждето еж се срtщали различни култури, раси и племена, идвали отъ близкитt и 

по-далечни страни. 

Материалитt, добити до сега отъ разкопкигl; и изследванията на предистори

ческитt селища у насъ, както и въ съседнитt страни, еж още съвсемъ недостатъчни 

да ни дадатъ пълна представа за културитt, които еж се напластявали една подиръ 

друга, както и за народитt носители на тази или онази култура. Но въпрtки това, 

ние можемъ за сега съ голtма вtроятность да кажемъ, че презъ старата каменна епоха 

у насъ е живtлъ единъ народъ, който и_зчезва и за много вtкове земитt ни еж били 

безлюдни. Къмъ началото на неолита, отново намираме незначителни следи отъ човtка. 

Въ началото на втората половина на последната епоха, по нашитt долини, полета и въ 

пещеритt живtе компактно население отъ другъ произходъ, а презъ така нарече

ната каменно-медна епоха въ източната половина на българскитt земи се заселва новъ 

народъ, дошелъ отъ северо-изтокъ. И двата последни народа, първияrъ отъ които живtе 

въ западната половина на п-ва, а вториятр въ източната, доживtватъ у насъ до началото 

на бронзовата епоха, когато подъ натиска, може би, на индоевропейцитt, тt напущатъ за 

винаги своитt селища. 

Отъ палеонтологическитt матерпали, открити въ пещеритt и селищнитt могили, 

се вижда, че презъ рания неолитъ у насъ е живtло население отъ северенъ произходъ, 

презъ късния неолитъ отъ срtдиземноморск_и произходъ и население - негроиденъ типъ, 

а презъ каменномедната епоха вече имаме смtсица на типове отъ · срtдиземноморски, 

северенъ, негроиденъ и единъ брахикефзлъ отъ неустановенъ произходъ. 

Палеолингвистичнитt данни ни показватъ, че действително преди идването на 

индоевропейцитt на п-ва е живtло население сродно съ старитt народи на Предна Азия. 

Засегнатитt по-горе въпроси ще бждатъ разгледани възъ основа на досегаш

нитt изучвания у насъ, безъ да се впускаме въ подробности, и безъ да се спираме на 

изказанитt до сега най-различни мнения. Съ това въпросътъ съ предтракийското насе

сение въ нашитt земи не се разрешава. Но следъ бждещитt разкопки, при които биха се 

Юбил . сбори. проф. А . Иширковъ 30 
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открили нови археологически и палеонтологически материали и при обстойнитt. проуч

вания на предисторическитt. селища ще можемъ по-смt.ло да говоримъ за народитt. 

населявали Балканския п-въ преди тракитt., гърцитt. и илиритt. 

Винаги при разглеждане най-старата история на чов·вчеството, най-напредъ се 

поставятъ следнитt. три въпроса: - какъ, ко га и кжде се е появилъ човt.ка? - И едва ли 

има другъ въпросъ, по който въ последнитt. десетил·втия, така много да се е спорило, 

както по произхода на човt.ка. 

Човt.кътъ безсъмнено, както и животнитt., не се е появилъ отъ единъ пжть, а 

постепенно е еволюиралъ, като е прекаралъ много степени на развитие, за да стигне до 

истинския човtкъ. А кога се е появи.:!lъ истинския човt.къ, кога отъ животинското 

настжпва човt.шкото, т. е. кога е била завършена тази еволюция, за сега не е устано

вено: - едни приематъ, че презъ терциерния, а други - презъ четвъртичния периодъ. 

Човtшки кости въ терциернитt пластове още не еж намt.рени, както не еж открити и 

сигурни орждия, работени отъ човt.шка ржка. Намt.рени еж не голt.ми кременни отломъци, 

така нареченитt. еолити, които по своята форма наподобяватъ на по-къснитt изку

ствени орждия. Около еолититt, каквито най-много еж събрани въ Франция и Белгия 

се води оживенъ споръ: - едни ги приематъ за д·вло на човt.ка, когато други отри

чатъ това твърдение, като отдаватъ тази форма на действието на природата1 ). Възъ 

основа на досегашнитt изучвания може да се предполага, че човt.кътъ се е появилъ на 

земята въ началото на четвъртичната епоха. Сигурни следи и кости отъ него еж 

открити едва отъ втората между ледникова епоха. 

Въпросътъ: кжде за първи пжть се е появилъ човt.кътъ, е още по-споренъ. 

Отъ досегашнитt. разкопки и издирвания по всичкитt. части на земята, се установява, че 

навредъ човt.кътъ е сжществувалъ презъ ледниковата епоха, но до сега, за никоя страна 

въпросътъ не е разрешенъ съ положителность. Едно само е най-сигурно, че най-много 

следи отъ първия човtкъ еж намt.рени въ западна Европа - Франция, Испания, Англия, 

Белгия, Германия и Северна Африка. 

Четвъртичната епоха се дtли на две - на дилувиална или плеистоценъ и алу

виална или холоценъ. Дилувиалната епоха отговаря на палеолита, или старата каменна 

епоха, а алувиалната на неолита или новата . каменна епоха и епохата на металитt.. 

Палеолита се дtли на ранъ, или епоха на мамута, и късенъ, или епоха на северния еленъ. 

Предисторицитt еж раздtлили стария палеолитъ на три епохи: - шелска, ашелска и 

мустерска, а новия - на ореняшка, солутрейска и мадленска. 

Климатътъ въ Европа, презъ шелската и първата половина на ашелската епоха е 

билъ топълъ; на топлия климатъ еж отговаряли тропическа флора и фауна. Отъ тtзи 

епохи еж открити най-старитt безспорни следи отъ човtка. Къмъ края на ашелската 

епоха, климатътъ застудява; презъ мустерската е вече студенъ, планинитt еж покрити съ 

ледове и снtгове, а съ това и флората и фауната се пром·внятъ. Човtкътъ се настанява въ 

пещеритt., кждето именно се намиратъ и неговитt останки. Останкитt на изкопаемия 

човtкъ отъ стария палеолитъ се различаватъ отъ тtзи на новия палеолитъ. Такива еж 

намtрени само въ Срtдна и Западна Европа. 

Новиятъ палеолитъ или епохата на северния еленъ съвпада съ последния ледни

ковъ периодъ, когато по високитt планини е имало вtчни снtгове, а по долинитt. се 

спускали голtми глечери. Главни представители на животинския миръ еж били северниятъ 

еленъ, пещерниятъ конь, пещерната мечка, пещерната хиена и др. 

Останкитt на човtка отъ тази епоха еж по-многобройни и се намиратъ повечето 

въ дилувиалнитt пластове на пещеритt.. Човt.кътъ презъ това време е живtлъ въ пеще-

1) М. В о u 1 е, Les hommes tossiles. Paris 1923, стр. 127 и сл. 
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ритt и подъ надвесниг\; скали; той се занимавалъ, както и неговит\; прадtди съ ловъ и 

риболовство. Неговитt орждия, направени отъ камъкъ и кремъкъ иматъ по-правилна 

форма. Сега вече той е обработвалъ и костыа, рисувалъ е по стенитt на пещеритt и е 

погребвалъ своитt мъртви. 

Отъ горнитt подtления на новия палеолитъ, останки само отъ първата -
ореняшката епоха се намиратъ почти навредъ изъ Европа, когато следитt на останалитt 

две епохи, особено на мадленската еж открити само въ Срtдна и Западна Европа. 

Отъ досегашнитt изследвания въ земитt на Балканския п-въ се установява, че 

най-старитt следи на човtка, които еж открити въ България, се отнасятъ къмъ новия 

палеолитъ. Открититt останки въ пещерата Крапина въ Хърватско1 ), както и черепа отъ 

Бtлградъ2), изоставяме, защото останкит-1; отъ Хърватско еж вънъ отъ предtлитt на 

п-ва и тt се отнасятъ къмъ мустерската епоха, а черепътъ отъ второто находище е 

несигуренъ. 

При разкопкитt въ пещерата Топля, до Г. Желtзна, още презъ 1899/1900 г., еж 

намtрени останки отъ дилувиална фауна, но никакви следи отъ човtка3). Въ Мал

ката пещера до Търново4), както и пещерата Моровица до с. Гложене (Тетевенска 

околия), покрай дилувиалната фауна еж открити и първитt н·l;колко кременни и едно 

костено орждие, правени отъ човtка5 ). Но многобройнитt кости на отдавна измр·\;ли 

животни и изобилнитt кременни и костни орждия, открити въ Темната дупка до Кар

луково (Луковитско), установяватъ по най-безспоренъ начинъ, че презъ палеолита у 

насъ е живtлъ човtкътъ6). Това се доказва и отъ най-новитt разкопки въ пещерата 

Миризливка до с. Орtшецъ (Бtлоградчишка ок.) 7). 

Останкитt отъ дилувиалната фауна еж отъ пещерна мечка (Ursus spelaeus), 
пещерна х_иена (Hyaena spelaea), пещеренъ конь (Equus Caballus fossilis), северенъ еленъ 
(Servus sp.) и др. Културнитt останки на първия поселникъ въ нашитt пещери, който 

е билъ ловецъ, се състоятъ отъ кременни ножове и стъргалки, върхове за копия и 

стрели и костени орждия. Тtзи орждия по типъ се отнасятъ къмъ началото на късния 

палеолитъ или, по-точно казано, къмъ ореняшката епоха 8). Най-сигурни следи отъ ореняш

ката епоха еж открити и на северъ отъ Дунава - въ Трансилвания 9), когато въ Срtдна 

и особено въ Западна Европа, останкитt отъ тази епоха еж многобройни. При най

грижливитt издирвания въ пещеритt и изъ друrитt части на п-ва, включително Гърция и 

островитt, до сега не еж намtрени никакви следи отъ човtка на старата каменна 

епоха, а всичко открито принадлежи на неолита10). По всичко изглежда, че камениститt 

острови на Егейско море, не еж нищо друго, освенъ планински върхове на потънала 

въ водитt земя, която е съединявала Гърция съ М.-Азия 11 ). Отъ тази потънала суша еж 

1} С. G о r j а n о v i с -К r а m Ь е r g е r, Zivot i kultura diluvijalnoga covjeka iz Krapine. 
Zagreb 1913, стр. 7. 

2) N. Z u р а n i с, Les premiers habltants des pays Jougoslaves, Revue Antl1ropologique 
1919, стр. 9. 

3) Г. Боичевъ, Тр. Пр. И. Д. ки. I, стр. 11.; Ил. Стояиовъ, Тр. Пр. И. Д. ки. IV, стр. 
1::19. - Авторит-t norp-tшнo датиратъ неолитнит-t културни материала къмъ палеолита. 

4 ) Р. По n о в ъ, Приноси къмъ дилувиалната фауна на България, въ Сп. А. Н., кн. VII. 
1913, стр. 121, 135. 

5) Р. По n о в ъ, Разкопки въ пещерата Моровица, въ И. А. Д. ки. III. 264, 267-269. 
6) Р. Поп о в ъ, Пещерата Темната дупка, 1931, стр. 129. 
7) Р. Поп о в ъ, Пещерата Миризливка, 1933. 
8) Р. По n о в ъ, Пещерата Темната дупка, стр. 130 и сл. 
9) Н. В r е u i 1, Stations palcolithiques en Transylvanie. Bull. Societe des Sciences d1: Cluj 

t. II. 2. 1925, стр. 193-217. 
J)) J. d е М о r g а n, La prehistoire orientale. Vol. III 1925, стр. 152. 
11) J. de Morgan, стр. ,150. 
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останали да стърчатъ само върховетt. А понеже не тt, а долинитt и равнинитt еж 

били обитавани, то заедно съ тtхното потъване е потънала и първата култура на най

старитt поселници отъ южнитt предtли на Балканския п-въ. Кога именно е потънала 

тази земя, това е въпросъ, на който геолозитt различно отrоварятъ. Едни твърдятъ, че 

човtкътъ е билъ свидетель на тази катастрофа, когато други приематъ, че това е ста

нало много по-рано. 

Сега остава да се спремъ на най-главния въпросъ: кои еж носителитt на тази 

палеолитна култура у насъ, кои еж п·ървитt обитатели, подгонили северния еленъ, 

пещерния конь, кои първи еж влtзли въ неравна борба съ пещерната мечка, кои първи 

еж or лушавали съ виковетt си долинитt и усоитt на нашит-в предпланини? 

Най-старата човtшка раса открита до сега въ Европа принадлежи, къмъ така 

наречената неандерталска раса, чийто останки еж нам-врени въ Германия, Франция, Ан

r лия, Испания, Палестина и др. 1) и която е сжществувала презъ цtлия ранъ полео

литъ. Това е раса, която по своя физически типъ сжществено се отличава отъ съвре

меннитl, човtшки раси 2). Човtкътъ е билъ съ низъкъ ръстъ, дълrоr лавъ, съ силно 

изпъкнали орбитни джrи и съ дръпната назадъ долна челюсть. 

Презъ късния палеолитъ, въ Европа има нови типове раси, съвършенно различни 

отъ неадерталската3). Отъ тази епоха или епохата на северния еленъ, еж открити много

бройни човtшки скелети, които могатъ да се раздtлятъ на три раси : 
1. Негроидна раса отъ Грималди, която се явява въ началото на ореняшката 

епоха; тя е била_ съ нисъкъ ръстъ и дълrоглава. 

2. Кроманьонска раса, живtла презъ цtлата епоха на северния еленъ и просж

ществувала и презъ неолитната и отчасти и презъ бронзовата епоха; тя е била съ високъ 

ръстъ и дълrоr лава. 

3. Шанселадска раса, живtла презъ мадленската епоха; тя е съ дребенъ ръстъ 

и дълrог лава. Скелетътъ на тази раса наподобява този на днешнитt ескимоси. 

До сега въ нашит-в пещери, между палеолитнитt материяли не еж нам-врени 

скелети. Открититt въ пещерата Топля човtшки кости еж незначителни 4) и по тtхъ, 

както и по нtколкото дребни кости отъ Темната дупка, не може да се опредtли, къмъ 

коя отъ горнитt три раси е принадлежалъ първиятъ човtкъ у насъ. Откритиятъ въ Деве

ташката пещера скелетъ, който се смtта отъ Р. Поповъ за късно палеолитенъ5 ), ще 

трtбва да приемемъ за неолитенъ. 

Най-старитt човtшки кости, открити най-близо до нашит-в земи, еж тtзи отъ 

пещерата Крапина, които еж отъ неандерталски човtкъ, живtлъ презъ рания палеолитъ. 

Следитt на ореняшкия човtкъ се явяватъ въ много страни въ Европа, а най-близо до 

нашит-в земи - въ Унгария, Румъния и Русия 6). Въ последнитt страни обаче не еж 

открити още никакви човt.шки скелети отъ тази епоха. Чов·вшки скелети отъ ореняшката 

епоха, въ близко съседство съ Източна Европа, еж намtрени при Pi'edmost и Brun въ Мора
вия, които представятъ единъ типъ отъ кроманьонската раса 7). Тъй като скелети отъ 

грималдската раса еж открити само въ С. з. Италия, на границата съ Франция, а шансе

ладската раса е живtла презъ мадленската епоха, отъ която въ Ю. и. Европа не еж 

1
) Early man. His опgш, developement and cultнrc . London 1931, стр. 19. 

2
) М. В о u I е, Les hommes fossiles, стр. 312. 

3) М. В о u I е, Les hommes tossiles , стр. 317. 
4

) Ил. Стояновъ, Тр. Пр. И. Д., кн. 11, стр. 134. 
5
) Р. Поп о в ъ, Единъ интересенъ черепъ отъ Деветашката пещера, Ловечъ и Ловчанско, 

кн. 1, стр. 74. 
6

) G. G о u r у, Origine et Evolution de l'humanit~- Paris 1927, стр. Ш4-193. 
7
) М. В о u 1 е, L~s hommes fossiles, стр. 269. 
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намtрени никакви следи, то можемъ да приемемъ, че у насъ презъ началото на епохата 

на северни51 еленъ или ореняшката епоха, е живtлъ човtкъ отъ кроманьонска раса, 

т. е. човtкъ съ високъ ръстъ, дълга глава, съ низко и широко лице, слабо издадена 

напредъ орбитна джrа, тtсенъ и дълъrъ носъ и съ здрава долна челюсть. Ржцетt въ 

сравнение съ краката еж дълги. Този типъ се задържа и презъ цtлия неолитъ въ нtкои 

части на Европа1 ) и изчезва подъ напора на кжсог лавитt индоевропейски племена. 

Отъ друrитt две епохи у насъ не еж открити до сега никакви културни или 

човtшки останки. Въ Източна Европа (Чехия и Унгария), останкитt отъ солютрейската 

епоха еж много бедни, а още по-бедни еж останкитt отъ мадленската епоха, каквито 

до този моментъ еж открити само въ Полша и Русия. 

И въ прехода отъ палеолита _ къмъ неолита у насъ до сега не еж намtрени 

никакви следи отъ човtшка култура. Защо изчезватъ и кжде еж отишли първитt 

обитатели на нашитt земи, е трудно да се отговори. Може би, при своето най-широко 

разпространение, презъ солютрейската епоха, ледоветt отъ нашитt планини еж прого

нили първитt обитатели или първитt преселници еж били свидетели на онази страшна 

катастрофа, при която еж погинали и първитt преселници на Еrея. 

Неизвестно колко стотини вtкове, земитt ни еж били отново безлюдни и едва 

въ началото на неолита, което начало е мжчно да се опредtли, въ нашитt земи намираме 

за втори пжть следи отъ човtшки животъ. 

Новокаменната или неолитната или както още се нарича епоха на огладения камъкъ 

се характеризира съ изгладена брадва, много добре ретуширани върхове за стрели, 

обработване на земята и r линени сждове. Климатътъ се промtня и става почти като 

съвременния, ледоветt окончателно се оттег лятъ на северъ; много области ставатъ обитаеми, 

а други, като Централна Азия и Северна Африка запустяв.атъ. Тамъ рtкитt пресъхватъ и 

човtчеството е трtбвало да търси нови жилища. Обитателит·t на Алпитt, заедно съ 

северния еленъ се отправятъ следъ ледовет·t, а тtзи отъ Африка и южнит-1; области 

тръгватъ за къмъ Европа. Фауната е почти като днешната, обаче съ изобилие на елени, 

сърни, глигани, говеда и др. 

За различни страни, новокаменната епоха започва въ разни времена - въ едни 

много рано, а въ други свършва много късно. Изобщо, колко време е траяла неолитната 

епоха, отъ кога е започнала и кога е свършила, съ положителность засега не може да 

се установи. Обикновено се приема, че тя почва отъ къмъ 15000, 12000, дори и преди 

8000 r. пр. Хр. и свършва около 2000 r. пр. Хр. За нашитt земи може да се приеме 

последната дата. 

Въ България до сега еж открити много селища и материали отъ новокаменната 

епоха, но въпрtки това, строга научна класификация на тази епоха не може да се направи. 

Преди всичко само една незначителна часть отъ селищата еж разкопани и главно, че 

неолитътъ у насъ се развива подъ най-различни влияния. Макаръ и изследванията да еж 

недостатъчни, новокаменната епоха бихме моr ли да раздtлимъ на рана, която свършва 

къмъ 3500 r. пр. Хр., късна - отъ 3500 до 1900 r. пр. Хр. и каменно-медна 

епоха - отъ 2500- 1900 r. пр. Хр.2 ) 

Селищата отъ неолитната епоха се отличаватъ съ изобилието на · глинени 

фрагменти, кременни отломъци, кости отъ животни и хромелни камъни. Tt се намиратъ 
изключително покрай изворитt и рtкитt на предпланинскитt области и полетата или 

въ пещеритt. Селищата можемъ да раздtлимъ на открити, пещерни и могилни. Къмъ 

рания неолитъ принадлежатъ само нtкои отъ открититt селища, къмъ късния се 

1) R. F u r о n, La prehistoire. Paris 1928, стр. 129. 
2) В. М п к о в ъ, Предисторически селища и находки въ България. 1933, стр. 23. 
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отнасятъ открититt и пещернитt селища, а къмъ каменно-медната епоха - селищнитt 

могили и ку лтурнитt останки на наt\-горнитt пластове на другитt видове селища. 

Материалитt въ разнитt видове селища, . значително се отличаватъ едни отъ други: -
най-бедни еж селищата на рания неолитъ, а извънредно богати - тtзи отъ каменно

медната епоха. Общо взето, презъ новокаменната епоха у насъ се наблюдаватъ три 

прекжсвания на културата и всtко прекжсване отговаря на идването на новъ народъ. 

Презъ неолитната епоха въ Европа е имало нtколко културни центрове, всtки 

отъ които покрай самостоятелното си развитие е попадалъ подъ по-силно или по-слабо 

влияние на съседната култура. Западноевропейската неолитна култура нtма нищо общо 

съ тази на Срtдна и Източна Европа. Последната се раздtля на нtколко подгрупи, всtка 

отъ които носи или името на нtкое съ типична култура находище или споредъ вида 

на орнаментитt или формата на сждоветt. Презъ неолита българскитt земи еж влизали 

въ кржга на така наречената спирало-меандро-лентеста керамика, а презъ каменно -медната 

въ известната рисувана керамика. 

Най-старитt следи на рания неолитъ у насъ еж едва доловими. Открититt 

при Мадара материали еж много оскждни; тtзи отъ Алтимиръ (Орtховско), Мездра (Вра

чанско ), както и нtколкото каменни брадвички - калъпестъ типъ изъ разни краища, еж 

незначителни. Въ първитв две селища еж намtрени предимно кременни орждия, кости отъ 

животни, незначителни фрагменти отъ сждове, а въ последното - отъ споменатия типъ 

брадвичка и фрагменти отъ глинени сждове. Населението отъ горнитt селища се е занима

вало главно съ ловъ и риболовство; земедtлието е било въ началото си. Орждията еж 

били отъ кремъкъ, камъкъ и кость. Въ rоритt е имало изобилно дивечъ - сърни, 

елени, глигани, говеда, коне 1) и пр. Тtзи първи селища еж били напуснати едно

временно безъ да бждатъ населени втори пжть, и тtхнитt първи обитатели изчезватъ, 

като отсжпватъ мtстото си вtроятно на нови заселници. 

Първитt преселници презъ новокаменната епоха на юrъ отъ Дунава, безъ съмнение, 

ще да еж били отъ сжщия произходъ, отъ който еж били и тtзи, отъ друrитt части на 

Европа, близки до нашитt земи. Въпросътъ съ неолитнитt обитатели въ Европа е много 

споренъ, особено що се отнася до първитt заселници презъ тази епоха. Едни приематъ 

за най-стари обитатели единъ дълrоrлавъ, малко видоизмtненъ представитель на крома

ньонската раса, съ високъ ръстъ и кжсо лице, втори приематъ - homo mediterraneus -

дълrоглавъ, съ обло лице и низъi<ъ ръстъ, а трети - homo nordicus, - съ високъ ръстъ 

дълга глава и дълго лице. Повечето отъ авторитt еж съ гласни, че едва къмъ края на 

неолита въ Европа се явяватъ кжсоглавитt. 

Единственото разкопано селище отъ ранния неолитъ у насъ, е това при Мадара. 

Възъ основа на открития въ пещерата до с. Деветаки (Ловчанска ок.) скелетъ, ще може 

да се опредtли отчасти поне расата, живtла презъ това време по нашитt мtста. Скелетътъ 

е погребанъ въ свито положение, при не го не се намtриха никакви предмети, за да може 

да се датира. Отъ сондажнитt разкопки се установява, че пещерата е била обитавана 

nрезъ късния неолитъ и каменно-медната епоха.2 ) Но отъ това не следва, че тя не е била 

обитавана и nрезъ рания неолитъ, тъй като тукъ има всички условия за животъ, а отъ друга 

страна въ пещерата още не еж правени системни разкопки. Откритиятъ скелетъ е на индивидъ 

съ дълга r лава и дълго лице, съ силенъ прогнатизъмъ и почти високъ ръстъ, 17 4 см.3) -

следователно този скелетъ може да се отнесе къмъ народъ отъ северенъ произходъ. 

Безспорно, нашиятъ случай не е изолиранъ и че действително, nървитt неолитни обитатели 

по Срtдни и Долни Дунавъ еж били отъ северенъ произходъ т. е. homo nordicus, nоказватъ 

1 ) По-късно коныъ изчезва отъ нашитt земи и се явява отново презъ бронзовата епоха. 
2) В. Мико в ъ, Приносъ къмъ неолитната култура у насъ. И. А. И. кн . V, стр. 312. 
3) Р. Поп о в ъ, Единъ интересенъ черепъ отъ Деветашката пещера, стр. 74. 
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находкитt отъ съседнитt страни. Въ Чехия и Унгария презъ неолита е живtла една 

дългоглава раса отъ северенъ произходъ. 1 ) Най-старата раса въ централна Русия е съ 

високъ ръстъ, дълга глава и дълго лице. 2) Въ Ю. з. Русия, въ У крайна, Волиния и въ 

Полша дългоглавитt съ високъ ръстъ преобладаватъ презъ неолитната епоха; 3) тt еж 

погребвали своитt мъртви въ свито положение, и като азилскин човtкъ еж боядисвали 

тtлата на умрtлитt съ червена бон. Въ много случаи черепитt на тази дългоглава 

тtснолика, съ руса коса и висо:(ъ ръстъ раса 4) еж съ силенъ прогнатизъмъ, 5) какъвто 

е случаятъ съ черепа отъ Деветашката пещера. Отъ казаното по-горе, може да приемемъ, 

че скелетътъ отъ Деветаки принадлежи на индивидъ отъ северенъ произходъ, а следи отъ 

тази раса намираме и презъ каменно-медната епоха въ селищнитt могили. 6) 

Началото на късния неолитъ е неизвестно, но краятъ му съпада съ каменно-медната 

епоха и окончателно свършва въ началото на бронзовата. Останки отъ това време 

намираме, както се каза вече, въ открититt селища и въ пещеритt. Отъ многоброй

нитt селища, каквито еж открити поч-ги въ всички краища на страната ни, нито едно 

не е разкопано и изследвано системно. Ето защо, за сега не може да се установи, 

нито началото, ниго по-добре връзкитt на къснин н:еолитъ у насъ съ съседнитt 

области. Отъ този голtмъ брой селища, само пещерата Моровица до с. Гложене 

(Тетевенска околия) е разкопана по-добре, а отъ .многото други селища, като при 

Кремиковци, Г. Бо:-оровъ, Яна, l{урило, Илиенци (Софийско), Мурсалево (Дупнишко), 

Витболъ (Видинско), Островъ (Орtховско), Садовецъ (Луковитско), Плtвенъ, Баховица, 

пещеритt при Деветаки и Лжжене (Ловчанско) и др. еж събрани било по повърхностьта 

или чрезъ сондажни разкопки незначителни материали. Въ най-долнитt пластове на тtзи 

селища еж открити каменни брадвички и чукове безъ дупки. Въ наt\-горнитt обаче тt 

еж съ дупки, и нtкои отъ тtхъ наподобнватъ и формитt на метални орждия. Отъ кремъка 

еж правени върхове за копин и стрели, ножове и стъргалки. l{остьта е употрtбявана за 

върхове за копия и стрели, шила, игли, длета, дръжки за брадви, украси и др. Керамиката 

отъ долнитt пластове е само съ нарtзи, когато въ горнитt - тя е съ врtзани спирали 

и меандри, жrлести релиефни пояси и по-малко съ рисувани и инкрустирани орнаменти. 

Сждоветt отъ долнитt пластове еж безъ дръжки, а въ горнитt тt еж съ малки пжпечести 

дръжки пробити отвесно или съ широки отвесни единични или двойни дръжки, при

крепени около устата. Една особеность за тази епоха въ Дунавскитt земи, еж глине

нитt фигурки, които се намиратъ само въ горнитt пластове. Въ най-горнитt пластове 

еж открити и първигв метални предмети. Обитателитt на открититt селища еж строили 

колиби отъ пржти, измазвани отвънъ и отвжтре съ глина, която следъ това е била изпичана. 

Tt се занимавали съ земедtлие, (за това свидетелствуватъ многото хромелни камъни, 

увжглено жито и др.), съ ловъ и риболовство, убивали еж сърни, елени, глигани, говеда 

и пр. (коньтъ тогава 11е е живtлъ по нашит·!, м·вста). 

Но колкото и да е оскжденъ материалътъ отъ късния неолитъ, възъ основа на глине

нитt фрагменти, нtколко сжда и другит-в материали се вижда следното: единъ пжть засе

лени селищата, тt еж били напустнати едва въ началото на бронзовата епоха. 7 ) Късниятъ нео

литъ у насъ принадлежи къмъ така наречената спирало-меандро-лентеста керамика,8) която 

1) М. Boule, Les hommes fossiles. стр. ·347. 
2

) I Ь i d., стр. 347; N. Zupanic. Les premiers habltants des pays Jougoslaves. Revue 
Anthrop. 1919, стр. 18. 

3) М. Boule, стр. 347. 
4) I Ь i d., 347; G. S с r g i, Le prime е !е piL1 antiche civilta, Torino 1926, стр. 304. 
5) Ю. В. Го т ь е, Очерки по истории матерна ;1ьной ку льтуры возточной Европы, 1925, стр. 54. 
6J К р. Д р о н ч и лов ъ, Предисторически черепи отъ България, И. А. И. кн. II., стр. 197. 
7) S t. С а s s о n, Macedonia, Thracia und Illyria, 1926, стр. 111. 
8) Н. S с 11 m i d t, Vorgcschichte Europas, 1928, стр. 84. 
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е обхващала земитt отъ Унгария до Мала-Азия. Отначало тази култура се е развивала 

самостоятелно на п-ва, което се вижда отъ еднообразнитt културни останки отъ дол

нитв пластове. По-късно обаче тя попада подъ силното културно влияние на юга - Еrея 

и Троя, както и подъ влиянието на късната неолитна култура на Чехия и Унгария. Но 

най-rолtмо влияние върху тази култура еж указали земитt на изтокъ - земитt заети 

отъ обитателитt на селищнитt могили, на които се дължатъ много форми сждове и 

рисуванитt съ rрифитна боя орнаменти~ Открититt до сега у насъ селища отъ късния 

неолитъ се намиратъ повечето въ западната половина на бълrарскитt земи. Tt заедно съ 
селищата на това време отъ Сърбия, Босна и Македония образуватъ южната часть отъ 

спирало-меандро-лентестата керамика . 

Повечето отъ изследвачитt приематъ за най-стари обитатели на Срtдиземно

морскитt области отъ Мала-Азия до Испания и Северна Африка - homo mediterraпeus1 ), 

т. е. раса съ низъкъ ръстъ, дълга r лава и валчесто . лице 2). У насъ, както видtхме, 

не еж правени повече разкопки въ селищата на късния неолитъ и не еж нам ·в

рени никакви човtшки скелети, но въ замtна на това въ селищнитt могили отъ 

Русе и Балбунаръ, както и въ селищата отъ това време въ съседнитt страни 

еж открити значителенъ брой скелети. Въ неолитнитt пластове на островъ Критъ 

еж намtрени най-много черепи отъ раса съ низъкъ ръстъ и дълги г лави3); старитt 

троянци еж.що така еж били съ дълги глави и низъкъ ръстъ4). Открититt вь Югославия 

черепи, най-много отъ които произхождатъ отъ неолитното селище при Винча, еж на 

индивиди съ низъкъ ръстъ (височина до 1·60 м.), дълги глави, овално лице и безъ 

съмнение тъмна кожа и очи5) и еж принадлежали къмъ ср·вдиземноморската раса, която, 

както казахме по-горе, е населявала земитt около Срtдиземно море -- Мала-Азия, Бал

канския п-въ, цtла Южна Европа до Испания и !Ожна Африка6). А че действително homo 
mediterraneus, т. е. срtдиземноморската раса е единъ старъ обитателъ на Балканския 

п-въ - следователно и на нашитt земи, който се запазва и презъ каменно-медната 

епоха, се потвърждава отъ единъ черепъ отъ селищната могила при Русе7) и петь черепа 

отъ Балбунарската могила. 

Паралелно съ срtдиземноморската раса въ нашитt земи е живtла и една срtдно

rлава негроидна раса, черепи отъ която еж намtрени въ Балбунарската могила и която 

N. Zupanic8) намира въ земитt на Балканския п-въ. Но кога се е заселила тази раса, 

по-стара ли е или по-нова отъ първитl; две раси - въпросътъ за сега остава откритъ. 

Презъ каменно-медната епоха земитt отъ Моравия, С. и. България, Ю. България, 

Ю. Македония и Тесалия еж образували една културна група съ много добре развита 

въ техническо отношение рисувана керамика 9). Останкитt на тази култура намираме въ 

така нареченитt селищни могили, чието разпространение у насъ се ограничава на изтокъ 

отъ Янтра до Новопазарско и отъ Т.-Пазарджишко до Анхиало. Тtзи селища пред

ставятъ rолtми, въ видъ на пресеченъ конусъ могили, съ диаметри отъ 60- 180 м. при 

височини отъ 2 до 15 метра. - Селищнитt могили еж разположени обикновено въ 

1) М. В о u 1 е, Les hommes fossiles, стр. 352. О. Ме n g h i n Weltgeschichte der Steinzeit. 
Wien 1931, стр. 584. 

2) М. В о u 1 е, стр. 352. 
з) R. D t1 s s а u d, Les civi\isations prehelleniques de la mer Egee. Paris 1914, стр. 446; G. 

G 1 о t z, La civilisation Egeenne. Paris 1923, стр. 74. 
4) Н . Ж у n а ни h, Троянци и Ариjевци, Глас Ср. Кр. Ак. 1911, стр. 215. 
5) N. Z u р а n i с. Etnogeneza Jugoslovena, въ Rad Jugosl. Akad. znatn. и umjetn. 222, стр. 140. 
6) М. В о u 1 е, стр. 352; С. S е r g h i, Le prime е le pui antiche civiltil, 1926, стр. 82. 
7) К р. Д р о н ч и лов ъ, Предисторически череnи отъ България, И. А. И. кн. 11, стр. 196. 
8) N. Z u р а n i с, Etnogeneza Jugoslovena, стр. 141. 
9) S t. С а s s о n, Macedonia, Thracia and lllyria, 1926, стр. l lf. 
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равнинитt или малкитt полета на предпланинитt и то винаги въ съседство съ извори 

рtки или блата. До сега у насъ еж наброени около 220 могилни селища, отъ които 

еж разкопавани само четири. Tt сравнително другитt праисторически селища еж най

добре изследвани. При разкопкитt се установява, че тия могили не еж нищо друго, освенъ 

укрепени селища, които еж се напластили въ продължение на нtколко вtка отъ по

следователното и постепенно натрупване на едно върху друго на нtколко поселения. 

Обитателитt на селищнитt могили еж дошли отъ къмъ северо-изтокъ; къмъ . срtдата 
на късния неолитъ тt еж се настанили въ източната половина на нашигt земи и еж 

унищожили първата неолитна култура по Долни Вардаръ1 ) и Тесалия2). 

Въ всички дълбочини на могилитt се намиратъ каменни брадвички и чукове, 

които само въ най-горнитt пластове еж съ дупки. Отъ кремъка еж правени ножове, 

стъргалки и брадви. Костьта е използувана за върхове за копия и стрели, игли, шила, гла

дилки и дръжки за брадви. Най-характерни, безспорно, за селищнитt могили еж изобилнитt 

глинени фрагменти и сждове. Въ тtзи селища намираме разни форми глинени сждове, 

обикновено безъ дръжки. Повечето отъ тtхъ еж богато украсени съ релефни, вдлъб

нати, врtзани, инкрустирани и рисувани орнаменти. Рисуванитt орнаменти еж съ графитъ 

или въ нtкои случаи съ червена или бtла боя. Интересно е, че въ селищнитt могили 

е обратно - керамиката въ долнитt пластове е много добре развита и съ по-разновидни 

орнаменти, отколкото въ горнитt. Въ последнитt обикновено се срtща релефниятъ и врt

заниятъ орнаментъ и орнаментъ въ видъ на ленти. Отъ това се вижда, че могилнитt обита

тели еж дошли на полуострова съ високо развита култура, която тукъ постепенно дегене

рира. Въ най-горнитt пластове на могилитt се намиратъ подобни глинени фигурки, каквито 

се намиратъ въ горнитt пластове на открититt селища. Забележителни за селищнитt 

могили еж и плоскитt костни идоли, неизвестни отъ никои други селища. Въ най

горнитt пластове еж намtрени и първитt метални предмети - медни четириржбести 

игли и овални брадви. Могилнитt обитатели еж строили колиби, които еж имали 

правожгълна форма, и плетени съ пржти и измазани отвънъ и отвжтре съ глина. Tt еж 
погребвали своитt мъртви въ близко съседство съ жилищата. Земедtлието у тtхъ е 

било доста развито, за което сждимъ по голtмото количество хромелни камъни, мелници, 

жито и брашно, намtрени при разкопкитt. Говедото, кучето и овцата еж били опитомени. 

Ловътъ не е билъ оставенъ на заденъ планъ - убивали еж сърни, елени, глигани и др. 

Могилнитt поселенци еж водили оживtна търговия съ съседнитt земи, гдето еж разнасяли 

своитt разкошно орнаментирани глинени сждове. 

Всички селищни могили еж били напуснати внезапно и едновременно, когато еж 

били напуснати и открититt селища и пещеритt т. е. въ началото на бронзовата епоха. 

Тогава цtлиятъ Балкански п-въ се залива отъ нова вълна народи ·_ индоевропейцитt. 
Видtхме, че въ западната половина на полуострова, както и въ нашитt земи презъ 

края на ново-каменната и каменно-медната епоха е живtло едно население отъ срtдиземно

морска раса, а източнитt земи еж били заети отъ друго население, което е живtло въ 

земитt отъ Украйна до Тесалия. По въпроса: кое е това население, къмъ коя етно

ложка група бихме могли да го отнесемъ и какъ бихме могли да го наречемъ, еж изказани 

най-противоречиви мнения.3)_ Отдавна е изказано предположението, че носителитt на рисува

ната керамика еж били първитt гърци,4) ·други пъкъ виждатъ въ този народъ тракитt,5) 

1) G. С h i 1 d е, Dawn of European civilisation. London, стр. 68. 
2

) Н. F r а n k f о r t, Asia, Europa and the Aegean and their Earlirst Interrelatins, 1927, стр. 14. 
3

) О. Ме n g h i n, Weltgeschichte der Steinzeit, стр. 526. 
4

) Е. v. S t е r n, Die pramykenische Kultur in Sud-Russland. Moskou 1906, стр. 84. 
5) Н. S с h m i d t, Zeitschrift fiir Ethnologie, XXXVI, стр. 626. G. W i 1 k е въ Ebert's Reall. 

II, стр. 208. 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 31 
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а напоследъкъ, следъ като се обърна особено внимание на тази керамика и базирайки 

се на археолоrическитt материали, се изказаха мнения, че останкит-t. отъ селищнитt 

могили принадлежатъ на едно население отъ не индоевропейски произходъ.1 ) Установено е, 

че племената, които еж населявали Мала-Азия, Северна Сирия, Армения и Кавказъ преди 

индоевропейцитt еж образували една езикова група, която не е нито индоевропейска нито 

алтайска.2) Тази трета етническа група едни наричатъ алаордийци 3) други homo tauricus,4) 

а трети - я ф е ти д и. 5) Отъ тритt имена дадени на тtзи предарийски народи ще приемемъ 

последното, като най-ново и което за сега е най-приемливо. Споредъ нtкои изследвачи, 

яфетидитt еж обитавали rолtма часть отъ срtдиземноморскитt земи отъ Кавказъ до 

Испания и се дtлили на много племена - хетити,-арменци, етруски, пелазrи, лики, лиди, 

кари и др.6) По физически типъ източната група праиндоевропейски племена или яфети
дитt се отличавали съ много кжсия си черепъ. Челото имъ отпредъ е сплеснато назадъ и 

е като продължение на носа, а отзадъ иматъ силно сплесната глава, каквито и днесъ еж 

rлавитt на арменцитt, юордитt, нtкои племена отъ Кавказъ, населението на Южния Тиролъ 

и българското население въ Западна Македония. Този типъ е известенъ въ науката 

като .арменски" или .алпийски " и се отличава отъ сжщинския индоевропейски, кжсо

rлавъ, който има по-изправено чело и не сплесната отзадъ глава. Яфетидитt не еж 

запазили своя физически типъ, а еж се смtсили съ дълrоr лавитt отъ югъ и северъ, 

както и съ кжсоrлавитt индоевропейци. Това се вижда особено добре и отъ езика на 

яфетидитt, който е смtсица и въ който с.ж открити много думи отъ индоевропейски 

произходъ.7) Насъ ни интересува източната група отъ преарийскитt племена, които еж 

по-близо до нашитt земи и на които се отдава рисуваната керамика и идолната пла

стика.8) Отъ тtхъ, по-rолtма роля еж играли пелазrитt и хетититt. За първитt се знае, 

че преди идването на индоевропейцитt еж населявали Тесалия, а знаемъ че Тесалия е 

влизала въ кржrа на рисуваната керамика. Пелазrитt еж см·tсица отъ по-старото срtди

земноморско население съ кжсоrлавитt отъ Мала-Азия,9) а последнитt еж яфетиди. 

Хетититt къмъ 1900 r. пр. Хр. еж образували силна държава въ Мала-Азия и Северна 

Сирия. Езикътъ на хетититt е билъ смtсица, въ който покрай друrитt езици е имало и 

много индоевропейски думи, а отъ това може да се извади заключение, че тt еж били 

смtсица отъ нtколко раси. 

Въ земитt, кждето се е разпространила рисуванатата керамика еж открити много 

r линени идоли. Най-интересни еж: r линениятъ идолъ отъ праисторическото селище при 

Винча на Дунав а въ Сърбия, който представя хетитски типъ,10) както и r линената 
главичка отъ Габарево, която представя истински хетитски типъ. Не по-малко интересни 

еж и rлиненитt идоли отъ Pycell) и Балбунаръ,12) които представятъ типични арменоиди 
или хетити; отпредъ челото имъ е сплеснато назадъ и е като продължение на носа, а 

отзадъ иматъ силно сплесната глава и rолtми изпжкнали очи. Много естествено, че тtзи 

1) VI. D u m i t r е s с u, Fouilles de Casciorele, Dacia II, стр. 196. 
2) О. Ме n g h i n, Weltgeschichte, стр. 242. 
3) F. Но m m е I у N. Z u р а n i с, Tragom za Pelazgima, Narodna Starina 3., стр. 223. 
4} Е Ь е r t' s R е а 11., ки. V., стр. 378. 
5) N. Ма а г, Der dritte Ethnischc Elemente, стр. 48. 
6) N. Ма а r, стр. 62: N. Z и р а n i с, Tragom za Pelazgima, стр. 225; Ф. Бра у н ъ, Перво-

бытное население Европы, 1924, стр. 45. 
7) О. Ме ng hi n, стр. 556. 
8) О. Menghiп, стр.542. 
9) N. Zupanic, Tragom za Pelazgima, стр. 226: 1. L. Myres, Who were the Grcks, стр. 79. 

10) N. Zupan i с, стр. 225. 
11) Д Костовъ, Предисторическата мorиJJa до Русе. Гlд. Н. М., 1922-1925, стр. 68. 
12

) В. Мико в ъ, Селищната могила прц Балбунаръ. И . А. И. Ktl, IV. 1926-27, стр. 272-3, 
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идоли ще да еж. правени по подобие на общия кж.сог лавъ яфетитски тиnъ, който без

съмнено е билъ и завоеватель. 

Видtхме, че nелазгигв и хетитигh, както и изобщо яфетидит-в еж. смtсица отъ две 

или три раси. Това се доказва и отъ скелетитt, открити въ селищнитt могили. Отъ моги

лата при Русе произхождатъ 7 скелета, отъ които 5 - - по-добре запазени, а отъ могилата 

при Балбунаръ - 25 скелета, отъ които 11 - по-добре запазени черепа. Отъ nеттt черепа 

на Русенската могила се вижпа, че единъ отъ череnитt е тиnиченъ представитель на 

homo mediterraneus, който е старъ обитатеш, на Балканския п-въ ), и който, както казахме, 
вече е живtлъ презъ късния неолитъ на цtлия п-въ. Другиятъ черепъ е на мезокефалъ съ 

орловъ носъ, а това говори за nрисжтствието на северенъ типъ въ нашитt земи. Двата 

брахикефала nринадлежатъ на типове, които ще трtбва да търсимъ въ Европа и еж. 

типични представители на_ индоевропейската раса. Върху черепигв отъ Балбунаръ по 

конкретно нищо не може да се каже, тъй като тt и до сега не еж. изучени. Отъ повръх

ностнитt измtрения на 11 отъ запазенитt черепи се вижда, че 5 еж. дългоглави отъ 

hошо mediterraneus, 2 срtдноглави отъ негроидна раса, 2 дългоглави отъ северенъ произ
ходъ и 2 кж.соглави съ индекси 83·7 и 81·4, които се отличаватъ отъ предноазиятския 

арменоиденъ типъ. Отъ Кукутени въ Молдавия имаме 4 черепа - единъ кж.соглавъ, 2 срtд
ноглави и 1 дългоглавъ2). На каква дълбочина еж. намtрени русенскитt скелети, както 

и тtзи отъ l{укутени не знаемъ, но скелетигв отъ Балбунаръ еж. открити на еднаква 

дълбочина3) - следователно, всички типове nроизхождатъ отъ едно население. Отъ 

цtлата серия черепи се вижда, че могилното население не е отъ една раса, а смtсица 

отъ нtколко раси - дългог лави отъ ср-t,диземноморски и отъ северенъ nроизходъ, срtд

ноглави отъ негроиденъ произходъ и срtдноглави и кж.соглави отъ индоевропейски 

произходъ. Макаръ и остеоложкиятъ материалъ да е недостатъченъ, и да е още рано 

да се градятъ върху него сигурни заключения, все биха могли да се кажатъ още нtк-0т<о 

думи въ подкрепа на предположението, че хетититt еж смtсица отъ нtколко раси, 

между които и индоевропейци. Това се вижда най-добре отъ присжтствието на петь 

черепа отъ индоевропейски пр.оизходъ отъ Русе, Балбунаръ и Кукутени. Отсжтствието 

на типиченъ арменоидъ може да се обясни само съ това, че нашигl, изследвания еж въ 

началото и до сега отъ всички 220 селищни могили еж. разкопани 4, въ две отъ които 
еж. намtрени само 18 черепи ! 

Казахме по-горе, че яфетидитt не еж. запазили своя типъ, нито езикъ, а еж. били 

смtсица отъ нtколко раси; видtхме, че пелазгитt c,R обитавали най-южнит-в области на 

рисуваната керамика и видtхме сжщо, че хетитит-в, чийто езикъ е билъ смtсица отъ 

нtколко езика, предимно индоевропейския еж образували къмъ 1900 г. пр. Хр. голtма 

държава въ Мала-Азия. Казахме еж.що че г линенитt идоли наподобяватъ хетитски типъ, 

а черепитt отъ селищнитt могили еж. смtсица отъ нtколко раси и най-после споменахме 

по-горе, че въ началото на бронзовата _ епоха всички селища еж били напустнати и цtлия 

полуостровъ се залива отъ нова вълна .- индоевропейцигв. Това се констатира не само 

у насъ, но и въ съседнитt страни. Така селището при Casciore1e въ Румъния е било 

напустнато внезапно отъ катастрофа, която може да се отдаде на движението на наро

дитt и идването на индоевропейцитt. Въ4) друг,1 селища въ Румъния обитавани по-късно 

се забелязва една не така богата култура, като тази презъ каменно-медна епоха, а това 

се дължи на новия народъ, дошълъ тукъ съ по-бедна култура 5). Археолоrическитt 

1) К р. Д р о н ч и лов ъ, Предисторически черепи отъ България. И. А. И. кн. 11, стр. 197 и сл. 
2) W. S с 11 е i d, Die Rassen der jiingeren Steinzeit in Europa. Miinchen 1924, стр. 53. 
3) В. М и к о в ъ, Селищната могила при Балбунаръ. И. А. И., стр. 278. 
4) G. S t ера n, Les fouilles de Casciorcle, Dacia 11, стр. 196. 
5) V. С 11 r i s t е s с u, Les Jouilles prehistoriques du !ас de Boran, Dacia 11, стр. 285. 
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изследвания въ Босна показватъ, че нито едно селище отъ неолитната епоха не е про

ды1жиJIО и презъ бронзовата 1). Всичко това ясно говори, че цtлото моrиш-ю население, 

както и населението отъ друrи·гl, селища у насъ и въ съседнитt страни въ началото на 

бронзовата епоха, което отговаря на около 1900 r. пр. Хр.2), подъ натиска на друrъ 

народъ напуска своитt селища, като вtроятно само една часть отъ него се задържа, 

какъвто е случая съ н·l,кои племена отъ пелазrитt3) . А това смtсено население не може 

да се изсели другаде, освенъ въ Мала-Азия, кждето приблизително около това време се 

създава и голtмото Хетитиско царство, основатели на което еж. именно новодошлитt отъ 

Европа народи кж.соглавитt хетити и кж.соrлави индоевропейски племена, примtсени съ 

дълrоrлави отъ юженъ и срtдноrлави отъ йверенъ произходъ. А че е имало изселване 

отъ Европа въ М.-Азия, говорятъ и мноr.обройнитt топографски имена отъ неиндо

европейски произходъ, които се срtщатъ въ Тесалия, Македония, Тракия и Мала-Азия, а 

такива еж споредъ езиковедцитt Р. Kretschmer и Fick, всички имена на градове, рtки и 
планини, които окончаватъ на crcrщ; и v&a, като 'Oo"f)crcro~, 'Ay"f)crcro;, Kaллitt\;, YOp~"f)AO\;, 
"Oлtv&o\; и мн. др. 

Всичко казано до тукъ може да се резюмира въ следнитt редове: Въ началото 

на новия палеолитъ, т. е. ореняшката епоха . или преди повече отъ 30,000, 50,000 или 

може би 100,000 години у насъ е живtло едно население съ дълги глави отъ кро

маньонска раса. Следъ тази раса неизвестно колко хиляди години, земитt ни еж били 

безлюдни и едва въ началото на ново-камената епоха отново намираме следи на човtкъ 

съ високъ ръстъ дълга глава и дълго лице. Къмъ срtдата на ново-каменната епоха, т. е. 

въ началото на късния неолитъ, старото население отстжпва мtстото си на ново население, 

дошло отъ юrъ или юrо-изтокъ, съ низъкъ ръстъ, дълга r лава и овално лице отъ 

срtдиземноморска раса, което е било примtсено съ негроиденъ типъ. И най-после къмъ 

срtдата на късния неолитъ - около 2,500 r. пр. Хр. източната половина на Балкан

ския п -въ се заема отъ население дошло отъ с. и., което е било смtсица отъ нtколко 

раси. Отъ това население въ Тесалия еж. пелазrитt, а въ нашитt земи хетититt, които 

подъ напора на индоевропейцитt къмъ 1900 г. пр. Хр. се изселватъ въ Мала-Азия, 

за да отстж.пятъ мtстото си, вtроятно на тракитt. 

1) N. Z u р а n i с, Tragom za Pelazgima, стр . 221. 
2) В. Ми к n в ъ, Пrиносъ къмъ погребенито на мъртвит-в у старитъ траки. И . И. Д. 

ки. XI-XII, стр. 136 и сл. 
3) N. Z u р а n i с, Etn ,;geпeza Jugoslovcna, стр. 152. 



Прецизни нивелачни измtрвания въ южно-българската 
земетръсна область 

отъ М. Мирковъ 

Прецизнитt нивелачни измtрвания, подобно на триангулачнитt, еж едни отъ най

необходимитt за техническитt нужди на една страна, а сжщо така еж и отъ грамадно 

значение при изследване въпроси изъ областьта на земната физика. 

Значението на тия измtрвания е било изтъкнато последователно въ всички до 

сега състояли се международни конференции по измtрването на земята, като почнемъ 

отъ конференцията въ Берлинъ (1864 год.) и свършимъ съ конференцията въ Прага 

(1927 год.). Отъ разискванията въ тия конференции се установи, като общо правило за 

всички държави, прецизнитt нивелации да бждатъ извършвани по г лавнитt желtзо

пжтни линии и шосета, като по този начинъ послужатъ за основа на всички вертикални 

измtрвания въ сжщата страна, и по-специално - за изследване повдигането и пропада

нето на земната повръхность. 

Въ допълнителнитt разисквания, станали въ научната конференция презъ 1867 г. 

въ Берлинъ, специално за нивелациитt, извършвани за геоложки изследвания, е било 

взето решение прецизни нивелации, извършвани отъ тоя родъ, да бждатъ повтаряни 

· всtки петь или десеть години, за да може да бждатъ проследявани всички геоложки 

промtни на земната повърхность. 

Южно-българската земетръсна область, която е предметъ на чести . земетръсни 

явления въ последно време, се намира въ Тракийската низина между Срtдна-гора и Родо

питt. Презъ срtдата на тая область протича р. Марица. Въ нея влизатъ градоветt: Пазар

джикъ, Пловдивъ, Станимака, Стара-Загора, Чирпанъ, Борисовградъ, Хасково, Харманлий, 

Симеоновградъ. Тукъ минаватъ и жел,1,зопжтнитt линии София-Пловдивъ-Свиленградъ; 

Пловдивъ-Чирпанъ-Стара-Загора и Плов-дивъ-Станимака. Независимо отъ тtхъ презъ 

тая область еж прокарани солидни iщ;>сейни пжтища, обстоятелство, което ни даде въз

можность да извършимъ стабилни прецизни нивелачни измtрвания. 

Така описаната южно-българска земетръсна область бtше атакувана презъ 1928 
година отъ две последователни земетресения. · Първото катастрофално земетресение стана 

на 14 априлъ, 11 часа преди обtдъ. То обхвана района на Чирпанъ, Борисовградъ и доста 

много села отъ западнитt части на Старо-Загорския и Хасковски окржгъ. Разрушенията 

причинени отъ сжщото бtха доста голtми, особено въ градоветt Чирпанъ и Борисов

градъ, гдето всички по-голtми сгради бtха съборени. 

На 18 априлъ 1928 година, 21 часа и 24 минути стана второто катастрофално 

земетресение, което бt придружено отъ по-силни и продължителни трусове, почувствани 

най-силно въ градъ Пловдивъ. Като последица отъ него бtше разрушена една голtма 
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часть отъ града, построена върху алувиаленъ теренъ, а еж.що така бtха доразрушени и 

много повредени сгради отъ първитt трусове на 14 априлъ. 
И двет-в катастрофални земетресения на 14 и 18 априлъ 1928 година бtха 

усетени не само въ цtла България, но и извънъ нейнит-в граници, даже и въ 

Северна Америка. Следъ тия две силни земетресения последваха и следватъ още и до 

сега, ако и не периодически, многобройни по-слаби второстепенни трусове. Сж.щитt 

тия второстепенни трусове въ последно време се придружаватъ въ повечето случаи отъ 

подземни бучения. Продължаването на всички тия земетръсни явления иде да ни по

каже, че измtнения на земната повръхность въ земетръсната область ставатъ и ще про

дължаватъ да ставатъ и за въ бждеще. 

Прецизнитt нивелачни измtрвания._ въ страната ни се извършватъ съгласно опре

дtленията и правилата, формулирани въ международнитt конференции за измtрване зем

ното кълбо, състояли се презъ 1864, 1867 и 1927 год. 

Възъ основа на сж.щитt, прецизната нивелация се извършва чрезъ двойно ниве

лиране въ противоположни посоки и по възможность въ различни дни, като въ всички 

случаи допустимата срtдна грtшка М е: 

М = + I ·5 м. м. за 1 (единъ) километъръ. 

Прецизната нивелачна мрежа на България е разположена по главнитt желtзо

пжтни линии и по държавнитt пж.тища. Сжщата е отнесена къмъ срtдното морско ниво 

при пристанище Варна, което срtдно ниво е опредtлено посрtдствоиъ самопишещи 

пегелни станции, поставени въ Варненското и Бургаско пристанище. Пронивелиранитt 

прецизно точки еж. фиксирани поср·вдствомъ трайни и _стабилни нивелачни репери, които 

служатъ за основа на вс~ички измtрвания на височинитt, а сжщо така и за изследване 

пониженията или повдиганията на земната nовърхность въ страната ни. 

Въ интереса на геоложкото изследване на южно-българската земетръсна область, 

дветt катастрофални земетресения станаха скоро следъ като въ сжщата бtха извършени 

нивелачни измtрвания, по всички желtзопж.тни линии и държавни шосета, прокарани 

въ тая область. Съ утихването на земетръснитt явления презъ 1929 година nрецизнитt 
нивелачни измtрвания бtха наново повторени отъ Нивелачното отдtление при Военния 

географски институтъ, съ цель да се откриятъ nромtнитt въ повдигане и снишаване 

на земната nовърхность въ връзка съ останалитt сеизмични явления. 

Пронивелирани бtха повторно всички нивелачни линии (реnери и марки), като 

по тоя начинъ ни се даде възможностьта да направимъ нагледно съпоставяне резул

татитt отъ дветt прецизни нивелирания, а оттамъ да извадимъ заключението за nро

мtнитt въ вертикално отношение, настанали въ земната nовръхность на цtлата сеи

зиична область. Общо б·вше заключението, че нивелачнитt марки, разположени на масивни 

сгради, строени съ тухли и камъкъ, или желtзо и бетонъ, както и тия, поставени на 

малки селски кжщи отъ камъкъ и кирnичъ, бtха най-много пострадали, като само тия 

отъ тtхъ, поставени на отдtлни бетонирани ка~1ъни или малки мостчета и водостоци, бtха 

по-малко пострадали, и 'l"Б именно ни даватъ много по-върни данни за настаналитt промtни. 

За да се има една по-нагледна представа за станалитt геоложки nромtни, вслед

ствие сеизмичнитt явления, цtлата нивелачна мрежа, положена въ земетръсната область, 

е раздtлена на отдtлни нивелачни линии, на които по полученитt нивелачни резул

тати, преди и следъ земетръса, се даватъ съответнитt профили. 

При повторението на нивелачнитt изм·врвания на цtлата земетръсна область, 

като изходни нивелачни репери еж взети стенната нивелачна марка на гара Бtлово отъ 

нивелачната линия Бtлово-Пазарджикъ и стеннитt нивелачни марки на гара Любимецъ, 

Стара-Загора и Казанлъкъ, които отъ направения реперажъ се оказа, че не еж измt-
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нили положението си вследствие на земетръса. Така опрtна на поменатитt постоянни 

точки, нивелачната мрежа въ земетръсната область б·I, наново изравнена, окончателнитt 

резултати отъ което изравнение послужиха за установяване промtнитt въ терена на 

земетръсната область. 

Ще разгледаме последователно всички нивелачни линии отъ сеизмичната 

като проследимъ промtнит-1, въ тtхъ възъ основа на начертанит·I, профили. 
област~,, 

~ . 
- . : 
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Нивелачна линия № 1. Гара Пловдивъ - гара Пазарджикъ. 

Понеже тази линия се намира доста на западъ отъ сеизмичното огнище, силата 

на земетръснитt удари не е била много гол ·l,ма, което се вижда отъ намtренитt 

измtнения въ реперитt. Тия измtнения може да се дължатъ и на други причини : 
ремонтъ на реперитt, улtгането имъ съ течение на времето и други м·l,стни условия 

Намtреното най-голtно изм·l,нение въ тази линия е съ потъване 0·08 метри, на реперъ· 

No 4 - откритъ водостокъ при ки11ометъръ 183-f-{)-1• 
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Ни в ела ч на лин и я № 2. Гара Пазарджикъ гара Б1;лово. 

Както се вижда отъ надлъжния профилъ, тази линия е запазила първоначалното 

си положение, като има само едно чувствително измtнение съ покачване 0·116 метри 

на репера No 60 - желtзопжтенъ откритъ водостокъ при километъръ 161 + 3- 4 близо 

до гара Бtлово, но това изм ·l,нение не може да се дължи на сеизмични причини, а на 

н·l,1<акви други - ремонтl:.~ и11и мtстно изнtнение съ течение на времето. 
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Ни в ела ч на лин и я No 3. Гара Пловдивъ - rapa Филипова. 

Намtренитt тукъ малки измtнения не еж отъ естество да ни служатъ за ука
затель на теренни измtнения вследствие на земетръса. 
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Ни в ела ч на лин и я No 4. Гара Филипова - с. Гелеменово. 

Намtренитt измtнения въ тази линия еж характерни съ своитt амплитуди: 

плюсъ и минусъ (покачване и потъване) спрямо нормалната профилна нулева линия, 

поради което надлъжния и профилъ е доста начупенъ. Голtми изм·внения обаче нtма, 

това се вижда отъ реперъ No 26 - бетониранъ камъкъ при километъръ 7+5- 6 до село 

Голtмо-Конаре, който реперъ има най-голtмо измtнение съ О·ОЗ метри покачване. 
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Н и в е л а ч н а л и н и я № 5. Село Гелеменово - гара Пазарджикъ, 

Показанитl, тукъ малки изнtнения на надлъжния и ~профилъ, поради своята 

нищожность, може да се каже, че не еж причинени отъ земетръса. 
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Ни в ела ч на лин и я № 6. Ж.-п. кантонъ № 6 - село Бр-взово - Ж.-п. кантонъ № 16_ 

Тази линия е засегната доста силно отъ земетръса. Отъ приложения профилъ 

на горната линия се вижда, че измtненията се колебаятъ надъ нормалната нулева линия 

въ плюсъ и подъ нормалната линия съ минусъ въ доста голtмъ размtръ_ Така реперъ 

No 13 - бетониранъ километриченъ показателъ 16 t-0 находящъ се въ мtстностьта между 
Калековецъ и Стрtма - е~ показалъ потъване съ О·З 1 м.; а въ реперъ No 56 - шосеенъ 
водостокъ при клм. 9+6 - 7 до село Омурово - Р1Змtнението е въ покачване съ 0·08 м. 
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Ни в ела ч на лин и я № 7_ Гара Раковски - гара Златенъ-долъ. 

Поради обстоятелството, че тази линия се намира доста далече отъ сеизмичното 
огнище, пораженията тукъ, ако и да сжществуватъ, не еж много чувствителни, което се 

Юбил. сборн. проф. А. Иширковъ 32 



250 М. МИРКОВЪ 

вижда отъ профила. Най-силно измtнение е претърпtлъ реперъ No 6, спирка Черного

рово при клм. 96 + 3 4, който е потъналъ съ 0·05 м. 
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Ни в ела ч на лин и я № 8. Гара Стара-Загора 
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Ж.-п. кантонъ № 16. 

Тази линия е измtнила доста много положението си следъ земетръса. Пока

занитl, тукъ измtнения се дължатъ изключително на сеизмични причини. Тукъ сжщо 

така имаме едно нагъване на линията въ плюсъ и минусъ, т. е. покачване и падане на 

терена . Тtзи колебания еж най-характерни в:ь покачване съ 0·22 метри при реперъ 

No 42, Ж.-п. кантонъ ·No 20, близу до градъ Чирпанъ; следъ това следва, падане на 

терена като при реперъ No 53 - откритъ водостокъ клм. 53+2- 5 - находещъ се въ 

околностьта на гр. Чирпанъ, то е най-голtмо - 0·46 метр и. 
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Н и в е л а ч на л и н и я № 9. Гара Борисовrрадъ - гара Раковски. 

Силата на сеизмичнитt у дари тукъ, ако сждимъ по профила и изчислението на 

измtнението на рещритt, н~ е била толкова силна и съ т~нденu,ия кqлкqто отивцме пQ 
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на изтокъ, толкова и измtнението на реперитt става по-незначително, което се дължи 

на по-спокойна сеизмична дейность. 

Въ тази линия най-голtмо потъване имаме при реперъ No 8 - спир1<а Сърно 

поле при клм. 126+ 7 - отъ 0· 13 м. 
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Н и в ела ч на лин и я № 10. Ж.-п. кантонъ № 16 - спирка Черна-гора. 

б k.n,.11i . 

Тази линия е била поставена подъ действието на сеизмични сили, резу лтатътъ 

отъ което е доста чувствителенъ. Така при реперъ No 1 ние констатираме едно унищо
жение на нивелачния реперъ, ж.-п. кантонъ No 16, а при No 2 откритъ ж.-п. водостокъ 

при километъръ 51 +6- 7, имаме максимално потъване - 0·41 и. 
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Нивелачна линия № 11. Спирка Черна-гора гара Филипово. 

Намtренитt тукъ измtнения въ положението на реперитt следъ земетръса 

показватъ едно доста силно действие на сеизмичнитt сили, чиито резултатъ се е изра

зилъ въ потъване на почти ¾ отъ цtлата линия, като около гара Бtлоземъ при реперъ 

No 21, ж.-п. кантонъ No 10 при клм. 2s+m,, имаме най_-голtмо потъване - 1·04 метра. 
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Ни в ела ч на ;1 и ни я № 12. Спирка Черна-гора - гара Борисовrрадъ. 

Нивелачнитt репери на тази линия с;к претърпtли едно чуствително потъване, 

вследствие пакъ на сеизмични безпокойства. Най-голtмото потъване тукъ е зарегистри-
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рано при реперъ No 5 - бетониранъ камъкъ при клм. 3+1- 2, намиращъ се между селата 

Черна-гора и Плодовитово - съ 0·40 метри. 
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Н и в ела ч на лин и я No 13. Гара Папазлий - гара Пловдивъ. 

Профилътъ на тази нивелачна линия, която е пое rавена подъ Qействието на сеиз

мични сили, · има интересенъ характеръ. Докато при гара Папазлий е констатирано едно 

потъване съ 0·97 м., почти веднага следъ едно хоризонтално разстояние отъ 1 ·298 
клм. имаме едно покачване съ 0·52 м.; очевидно е следователно едно разкж.сване на 

земнитъ пластове въ вертикална посока съ 1 ·49 м. 
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Ни вели ч на лин и я No 14. Гара Папазлий - rрадъ Станимака. 



254 М. МИРКОВЪ 

Интересното въ измtнение на реперитt на тази линия, която въ своето начало 

се намира въ сеизмичното огнище, е, че и тукъ намираме както въ линията гара Папаз

лий - гара Пловдивъ очевидния вертикаленъ разсtдъ. Този фактъ се вижда отъ начер

тания надлъженъ профилъ на линията. Така, докато при реперъ No 1 на гара Папаз

лий имаме едно потъване отъ 0·85 м., то при реперъ No 3 - покритъ водостокъ при 

клм. 21 +2-3 - констатираме едно покачване съ 0·45 м., следователно едно верти

кално размtстване на земнитt пластове съ 1 ·30 м. при хоризонтално разстояние между 

реперитt на 2·183 клм. 
Характерното тукъ е еж.що и обстоятелството, че колкото повече отиваме по-на

югъ по тази линия, разрушенията ставатъ по-слаби, докато въ последната й точка не еж 

констатирани никакви измtнения. Това можемъ да си обяснимъ съ съпротивата ока

зана отъ Родопския масивъ. 
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Н и в е л а ч н а л и ни я №. 15. Гара Папазлий - гара Борисовrрадъ. 
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Разрушителното действие на сеизмичнитt сили се отразило и по тази линия, 

Нейната начална точка гара Папазлий е потънала съ 0·85 м., а крайната - съ 0·11 м.; 

междиннитt й точки, въ зависимость отъ силата на сеизмичнитt удари и съпротивител-
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ната способность на терена, еж разлцщю потънали, както е показано на съот

ветния профилъ. 

25~ 

20 
1:J 

10 

.5 

о fi#.14. 

.5 

fO 

1.5 

20 

25.fllA 

~ -
~1 
~ 

0AA.11J2 

1<\ 

t 
-

l'i!!...~ ' . ... ~""r -, t>- -
~,~7.l!I 1 1 1 1 r .iili, 1 11 А~ r~w· 

' ·-~~- --.. ~, ... 
f'Ulfд ,lj' ~ .. f(?"' '11'1' ' -, ~'1 r:s:~•'' 

i 
~ 
~ 

~ 
('1, 

• 6 6 10 f:l, и f6 1А 2 О 2 2 2• 2 6 28 50 З2 :У,. МА-

Ни вели ч на лин и я .№ 16. Гара Златенъ-долъ - гара Любимецъ. 

Понеже поменатата нивелична линия се намира въ периферията на сеизмичната 
область, то и силата на разрушението е била доста слаба, а въ края на линията тя е 

била нищожна; това се вижда отъ факта, че най-силно засегнатиятъ реперъ No 23 -
ж. n. водостокъ при клм. 56-f-5-6 , едва е потъналъ съ 0·013 метри. 
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Н и в е л и ч на л и ни я № 17. Градъ Станимака - градъ Пловдивъ (ж. п. кантонъ 42). 

Тази линия, както се вижда отъ приложената скица, се намира на югъ отъ Плов

дивъ, гдето сеизмичната дейность е срtщнала съпротивата на Родопския масивъ, поради 

което обст_оятелство констатиранитt тукъ поражения съ малки изключения еж незначи

телни. Така при репер1, N2 16 - шосеенъ водостокъ при клм. 5+3-4 - има едно изди-
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rане съ 0·20, но това измtнение, поради своята изолираностъ, не може да се каже съ 

положителность, че се дължи на сеизмични причини. 
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Сигнални инвелации до тригометрични точки № № 108, 109, 110 и 223. 

За построенитt триангулачни точки въ сеизмичната область, какъвто е случаятъ 

съ тtзи, които еж били нивелирани преди и следъ земетръса, а именно No No 108, 109, 
110 и 223 може да се каже, че всtка отъ тtхъ е претърпtла по-голtмо или по-малко 

измtнение въ зависимость отъ далечината имъ отъ сеизмичното- огнище и съпротиви

телната способность на терена. Измtнението имъ е показано на приложения надлъженъ 

профилъ. 



По въпросъ тъ за етимологичното обяснение на нtкои 
мtстни имена въ Родопска та область 

отъ Ст. Младеновъ 

Когато има да се чествува проф. Анастасъ Иширковъ, този именитъ нашъ ученъ 

и превъзходенъ познавачъ на българската земя, добре ще е, сtкамъ, да му се посвети 

работа за мtстни названия отъ Българско, отъ Родопската область. 

Отдавна и доста духовито е казано, че човtкъ е "етимологизуваща живина", 

сиречь, че и първобитниятъ човtкъ, както децата, иска да знае, з а щ о този или оня 

предметъ се нарича така, а не инакъ, и какво значение иматъ имената, които не еж 

сами по себе си напълно ясни. И когато нtкоя "дума, особено отъ чуждо потекло, не 
се разбира откъмъ съставъ, народътъ я осмисля, като я сближава - по тъй наре

чената народна етимология - съ по-ясни думи, па съответно съ това измtня и външния 

и обликъ, напр., отъ Hadrianopo1is (Adrianopolis) пАдриановъ градъ~ (гр. п6лt~ - градъ) 
народътъ е направилъ Д р я н о п о л е, Д р t н о п о л е, Д р е н о п о л ь е, като че името е 

българско и съставено отъ д р t н ъ и пол е, или отъ турското korkundz „страшилище" 
(infin. k о r k m а k „страхувамъ се") е направено кара кон д ж о, кара кон ч о, споредъ 

Раковски „кара к а н ч о или крак а н ч о = "крачестъ"; вж. многобройни примtри въ ценния 

,,Приносъ къмъбългарскатанародна етимология" отъ Д-ръИв.Д.Шиш

м а но в ъ въ „Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, издава Министер

ството на народното просвtщение ", кн. IX (София 1893), стр. 443-646. 
Особено много се мtнятъ по народна етимология географскитt названия - имена 

на градове и села, рtки, езера, планини и др. Промtнитt отъ тоя видъ често еж толкова 

голtми, че е твърде :мжчно да се открие сжщинската връзка по смисълъ между нtкое 

старо име и новото. Така нашиятъ народъ смtта името на рtка В и т ъ за глаголно 

прилагателно или минало страдателно причастие отъ глаголъ в и я, та обикновено рtката 

се нарича В и та, сиречь рtката е в и т а, ,, вие се", ,, извита е". А въ действителность 

това име е ново и представя видоизмtнение на старотракийско име U t u s отъ коренъ 

u t-, по-старъ обликъ *и d- въ думи като староинд. u d а n, u d - а k а - m „вода", а n - u d - r а - s 
п безводенъ ", гръц. _ боwр "вода", рtчно име Ooowv у Птоломея, срв. и Оспt-осх6сх; 
значение „вода" за „рtка", както напр. и въ турски su „вода" - Kara-su „Черна вода", 
"Черна-рtка", въ фригийски ~eou (v е d у) е "вода", а въ арменски g е t, g е t о у отъ *v е d-o-s е 
"рtка", вж. м. др . И :мен ат а на десет ь б ъ л г ар ски р t ки отъ писача на тия 

редове въ п Списание на Българската академия на наукитt", кн. Х. клонъ истор .-филолог. 

и филос.-общественъ 6 (София 1915), стр. 42-45 ( 41-70). 
За географскитt имена въ Родопската область има нtщичко писано и на бъл

гарски. Въ последно време тt бtха засегнати пжтемъ и отъ г. В. Дечовъ въ любопитна 

статия: Пирин ъ или Пер и н ъ п л I ни на, спис. ,,Родопски прегледъ", год. I (София 
1930 г.), кн. 5 и 6, стр. 131 -137, въ която донtкжде съ право се казва, че „много 

наименования на селища и мtстности въ Рило-родопската областъ еж тъй забъркани, 

изо:~ачени или преиначени въ езиково и звуково отношение, че дори и най-вещитt чени 

езиковедци (филолози) мжчно могатъ да. опредtлятъ какъвъ е езиковниятъ коренъ или 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 33 
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произходъ на тия наименования". И следъ това се споменаватъ "само нtколко такива 

неопредtлени въ езиково отношение наименования, а именно: Р и л а, Р о до п а, д ж е· 

н е в р а, М у с а г е н ъ, С т и ф у р е, Б е с л е н ъ, 1{ р о т и л ъ, З а р ъ, Х о л л а, К а р л у к о в о, 

Дйовленъ, Харлога, Персенкъ, Рупа , Периица, Периликъ, Перилиица 

и Перинъ". 

Ала трtбва да се забележи, че не ще да еж дотамъ .неопредtлени въ 

езиково отношение" Иl\fената: Рила, Рупа, Карлуково, Стифуре, Кротилъ, 

Д й о в лен ъ, па може би и Род о па, току-речи половината отъ горния списъкъ. 

1. Рила 
За потеклото на името Ри л а се е писало вече доста, между др. въ по-ново 

време отъ г. проф. Д. Дечев ъ въ .Известия на историческото дружество въ София" 

кн. IV и отъ писача на тия редове въ дtлъ VII отъ Им е на т ·а на още десет 1, 

, б ъ л г ар ски р t к и, вж. "Списание на Българската академия на наукитt", кн. XVI, 
кл. истор.-филолог. и филос.-общественъ 9 (София 1918), стр. 94-96 и на нtмски: 

Wasser und Wasserlosigkeit in bulgarischen, besonders westbulgarischen Bergnamen (.Вода и 

безводие въ български, особено западнобългарски имена на планини") въ .Zeitschrift 

fi.ir Ortsnamenforschung", г. II. (1926), стр. 59 сл. И тукъ е необходимо да се изтъкне, 

че имената на рtкитt и водитt еж изобщо твърде старински и че, когато е речь за 

остатъци отъ прастари наз вания, трtбва на първо мtсто да се изследватъ имената на 

рtки и води (езера, блата), а не имената на градове и селища, които много пжти еж 

били разрушавани, та и самитt имъ имена по-често изчезватъ и се мtнятъ. Въ нашия случай 

името на планина Рил а не може да се дtли отъ името на рtка Рил а. Коренътъ на 

това име и споредъ двамата споменати български писачи е стар от рак и й ски и ще 

да е г ласtлъ *ru.- "тека", отъ който по българскитt езикови закони се е получило р ы

( старобългарски Рыло, Ръ~ла); общоиндоевропейското съответствие на тоя коренъ е било 

'''ru- покрай '''sru-, накжсо '''(s)rt-: *(s)r~ц- '''(s)rбц- .тека", въ думи като гръц. 
pi::uµa .течение, рtка ", р6щ;, ро~, гл. pew . тека " , староинд. sravati . тече", староперс. 

r а u t а "рtка", па и старото име на р. Тибъръ - R u. m о, отъ което ще да е и името 

на града край тая рtка - лат. Roma . Римъ " и др.; вж. А. Walde, Lateinisches 
etymologisch·es Worterbuch 2. изд. (Heidelberg 1910) стр. 657. И така, въ името 
на п л а н и на Р и л а, която е богата съ вода и рtки, се крие т ькмо коренътъ, отъ който 

е образувано името и на р t к а Рил а, както и на р t к а Струма, които преведени 

значатъ . рtка Рtка", както и рtка Чай или Чая въ Родопитt (тур. caj, чай, като 
нарицателно, значи . рtка " ), вж. СпБАкН. Х, 61-64; XVI, 64-96, 100-104. Името на планина 
Р и л а напомня западнобългарски имена на планини отъ рода на планина Мокра въ 

Западна Македония, планина Водно срещу Скопие и др. А с е л о Р и л а е наименувано 

по рtка Рила; етимологично то значи село Рtка, подобно на градъ Fiume = 
градъ Рtка (итал. fiume е .рtка"), хърв. Rijeka, сръбски Река. 

11. Р_упа 
За названието Рупа еж.що така така може да се каже, че не е .неопредtлено 

въ езиково отношение". Има не малко основания да се твърди, че това име не е нищо 

друго освенъ общославянското сжществително р у п а "дупка", за което се говори и 

отъ писача на тия редове въ Ягичовия А r с h i v f i.i r s 1 а v i s с h е Р h i 1 о 1 о g i е т. XXXVI 
с. 116 сл., и на български въ Студ и и по славя н с к о и сравнително език о

знание въ .Годишникъ на Софийския университетъ " , истор.-филолог. факултетъ, XIII-XIV 
(София 1920), стр. 104- 105. Дума рупа въ знач~ние .дупка" <;~ употрtбява въ 
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български, вж. Н. Геровъ Рtчникъ на блъrарскый языкъ, ч. V(Пловдивъ 1904), 
стр. 90, въ сърбохърватски, въ словенски r u р а= .jama, v katero cponicuje' kak (нtкакъвъ) 
potok; takega mest~ oЫizje se zove ponikve", малорус. (украйн. ) рупа .яма за картофи", 

чеш. r и р а .пещера" и др. Образувана е съ наставка (.суфиксъ" или формантъ) -р а отъ 

предславянски коренъ *r о ц-, що го имаме и въ сжществително ров ъ, rлаrолъ ров я и 

под. Мtстни имена като Рупа и Р у п ч о с ъ въ Родопитt напомнятъ селищното име 

Ду п ни ц а отъ корена на сжществит. дупка, старобълr. доv111,н1, "кухъ ", доv1111н с1, дovn

AIIHil .яма, пещера", вж. за тtзъ имена още у К. Иречекъ П ж ту вани я по Българи я, 

ч. II отъ "Княжество България", превелъ С. Арrировъ (Пловдивъ 1899), стр . 612, въ 

най-ново време у писача на тия редове въ сп .• Родна речь" r. IV (1930-1931), стр. 94 
и тамъ посочената книжнина. 

На край бива да се отбележи, че коренътъ * r о ц - .дълбая, ровя" въ р у-па 

ров- и на "изровено мtсто" - "яма, трапъ, дупка, тур. хендекъ" споредъ Н. Г е р о в ъ 

Р ·r, ч н и к ъ на б л ъ г а р с к ы й я з ы 1{ ъ V (Пловдивъ 1904 ), стр. 80 - може да стои въ 

връзка съ корена *r о ц-: *r е ц- "тека" (. вода, порой, p·r,~a . . . тека и дълбан, ровя") въ 
Р и л а, па навtрно и коренътъ на Ду п ни ц а, дупка не ще да стои съвсемъ безъ 

връзка съ индоевроп. *d h i ц - : d h 5 ц-: ,;,d h u- "тека, ровя" въ названия на рtки като 
Девня, Дtволъ, Двина и мн. под., вж . СпБАкН. XVI, 71-76, 83- 86; дупка 
първично ще да е м ·l,сто, изровено отъ вода, що тече, както и р о в ъ, р о в и на, р у п а. 

И щомъ въ р у-па съ право отдtляме коренъ р у - отъ наставка - па, тогава и въ дупка 

за коренъ ще броиме само сричка ду-, а -п к а съдържа въ себе си две наставки (-п ь-к а); 

срав. д у-п е "тtлесна дупка, заденъ отворъ", пол. d u р а ж. р. = бълг. д у-п е, чеш. 

d о u р а .дупка, пещера" и др.; вж. Е. В е rn е k е r, Slavisches etymologisches Worterbuch 
(Heidelberg 1908- 1913 ), стр. 23 7 : ,, корени" d h е ц р- и d h е ц Ь-, а въ сжщность *d h е ц-: 
*d h о ц-: *d h u-. 

111. К ар л у к о в о 
Това име и сроднитt съ него се срtщатъ не само въ Родопитt, но и въ други 

области на Българско. Въ Луковитско има село, което носи тъкмо сжщото название, а 

подобни еж и Карлово отъ тур. Karly-ova=.cнtжнa поляна", Карлиево, село въ 

Пирдопска околия (Списъкъ на населенит-1, м ·l,ста въ България, издава Министерството 

на вжтрешнитt работи", София 1911, crp. 76), побългарено отъ тур. Karly „Карли" = 
.снtжно", па и с. Карли-кьой = .Снtжно село" въ Сtрско, вж. В. Кжнчовъ, 

Македония, етнограф и я и статист и к а (София 1900), стр. 177. Всички тtзъ 11мена 
ще да еж отъ тур. k а r „ снtгъ ", отъ която дума е производно името и на планински връхъ 
К а р л ъ к ъ въ Родопитt. На родопския К а р л ъ к ъ напълно отговаря въ Южна Македония 

планина и връхъ С н t ж ни к ъ, за който говори доста В а с и л ъ К ж н ч о в ъ въ О р о
х и д рог р а фия на Македония (София 1911), стр.17, 18, 61, 63, 67. Южномакедон
скиятъ планински връхъ С н t ж ни к ъ е високъ, споредъ Кжнчова, 2068 м. надъ мор

ското равнище, а Баташкиятъ трахитенъ връхъ, който носи непреведеното турско име 

Карл ъ к ъ, е само 15 м. по-високъ (2083). 
Карл у к о в о ще да е вмtсто "Карлъково" съ пренесена турска наставка -

-лук- вмtсто -лък- или съ т. н. вокална лабиализация (бърнено закржгляване на гласната 

z; подъ влияние на задноезичното -к о в о) и по значение (смисълъ) напълно се посрtща 

или покрива съ македонското село С н t г о в о, въ Битолско, вж. В. К ж н ч о в ъ, Мак е

д о н и я. е т но г р а фия ·и с та ти с т и к а с. 238. 
Дали имена като К ар л ъ к ъ, К а р л у к о в о, К а р ли - к ь о й и под. не представ

ляватъ турски осмисляния на по-стари тракийски названия, това е отд·r,ленъ въпросъ, 

който нtма да се засtга тукъ. Любопитно е, че въ най-стария турски езикъ, познатъ 
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намъ досега, именно езикътъ на Орхонскитt надписи въ Североизточна Азия ( отъ VIII 
в. сл. Р. Хр.) съ името k а r 1 u k се означава единъ народъ, сиречь снtжна страна, що 

се намира на северъ, и нейни жители; вж. V.Thomsen, Inscrip.tions d.e 1' O r khon 
d е с h i t t r е е s [Memoires de la Societe Finno-Ougrienne (Helsingfors 1896), стр. 71-72 
забележка 3]. 

[П . П . Не бихъ се спиралъ тука върху две простонародни етимологии на името 

К ар лов о, ако любезниятъ ми приятель r . доцентъ Ив. Батаклиевъ не ме бtше подка

нилъ да съмъ ималъ "предъ видъ препирнята преди 1-2 месеца въ в. "Миръ" . Изкарва 

се отъ собственото лично име Карл ж - бей", или отъ нtмското лично име К ар л ъ ! 
Ала тtзи личности вtроятно еж толкова сжществували, колкото и митичната "баба 

В ида", по името на която ужъ билъ нареченъ градъ В иди н ъ ( старобълr. Бъд·ы111, < Bo
donia вм. В о n о n i а, срав. итал. В о 1 о g n а). Че въ български мtстни имена завършъкъ 

-о в о може да отговаря на тур. о v а .поляна . . . ", показва напр. името н1 с. У з у н

д ж о в о отъ тур. Uzundza-ova "дълrичка поляна", преводъ на rръц. Makroli
v а d i - кор. бел.]. 

IV. ,, Род о па " 
На Хемусъ и _на това име r. nроф. Д. Дечев ъ посвети преди нtколко години отдtлно 

изследване въ "Годишникъ на Софийския университетъ", истор.-фил. факу лтетъ кн. XXI. 
София 1925 (стр. 1- 36), гдето еж разгледани· различнитt възможни етимологии на името 

Родопи ("Родопа "), като старотракийско. Особено би трtбвало да се изтъкне и под

чертае вtроятностьта, че и въ името на тая планина се крие индоевропейския коренъ 

*r о d- "тека", разширение съ d на *r о (u): '''r о (i) съ сжщото значение въ споменати подъ 
Рил а имена. По такъвъ начинъ класическата Род о па, гръц. 'Р о о 61t YJ, лат. R h о d оре, 
изъ недрата на която извиратъ толкова . рtки, ще да е наречена както и Рил а по 

сжщия белеrъ - изобилие на вода и рtки, противно на планини като Сух а r ора 
въ Македония и малки потоци или рtчици като С у w. и ц а, тур. К у р у - чай, които 

често пресъхватъ. И както е несъмнено, че коренътъ на планинското име Рил а е сж

щиятъ, що е и въ името на ръка Рил а, така е твърде вtроятно, че въ тракийското 

планинско • име R h о d о р е се крие сжщиятъ индоевропейски коренъ, който имаме въ 

името на голtмата галска рtка лат. R h о d а n u s, сега Рона, фр. R h б n е. 
За R h о d а n u s нtкои допущатъ, че е съставно име съ значение "ръка Рtка", както 

ръка Рила, ръка Струма и мн. др., особено рtка Девня-дере, което значи .рtка 

Рtка рtка" вж. Сп Б Ак Н. XVI, 71 - 76, 102, Йордановото .i n f 1 u m i n е с о g n о m е n t о Р o
t а m i" .въ рtката на име Рtка" (rръц. 1to,aµ6i;; .рtка ") и т. н. J. W. N а g 1, G е о g r ар h i s ch е 
N amenkunde (Wien u. Leipzig 1903), стр. 26 тълкува R h о d а n u s като .der reissende Fluss" 
(.влtчаща р ·l;ка") и разлага името на .rho, рЕw"=(.тека") и dan отъ една .сарматско

келтска" дума .don"=.ptкa", сжщата, която и въ имената лат. Danuvius, Дунавъ, 
нtм. D о n а u, До н ъ въ Русия, "една английска и шотландска рtка D о n" и др., вж. 

пое. кн. стр. 50. Ако Нагловото предположение се окаже вtрно, тогава би могло да се твърди, 
че и въ R h о d оре съчетанието - оре не е .суфиксъ" (наставка), ами по -скоро от

дtлна старотракийска дума съ значени~ .рtка, вода". А подобни думи не лиnсуватъ въ 

индоевропейскитt езици; на първо мtсто би могло да се мисли за староинд. и ав2ст. 

ар-, ар - .вода", староперс. и срtдно-nерс. (пехлеви) ар, афганистан. о Ь а, отъ *ар а, 

.вода", старопрус. аре .рtка", лит. upe, лет. (латв.) upe "вода" (съ u като редукция 
на индоевроп. о, а) и особено въ различни м·\;стни и рtчни имена: гръц. 'Ivw1t6i;;, 'Acrw1t6i;; отъ 
1v6w, 1viw "изпразнямъ", acrti;; "каль, тиня", 'A1tta, название на Пелопонесъ, Mecrcr-a1tta сжщо 
"всрtдъ, между водата", локридски Mecrcrx1ttot, илир. Mecrcri1ttot и Ар u 1 i, Ар u I i а въ 

Долня Италия, рtка 'Aщowv въ Аркадия, 'Aщoav6i;; въ Тесалия, илир. у Афо~;;, Ар s u s и др.; 

староирланд. а Ь, а Ь а n n .рtка ", гал. британ. А Ь о n а име на рtка и въ старонtм. а f f а 
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въ имена на рtки като Е r i 1-а f f а, новонtм. Е r 1 а f f=" Елешница, Елхова рtка" и др.; вж 
Р. Но r n, G r u n d r i s s d е r n е u р е r s i s с h е n Е t у m о 1 g о i е, стр. 1, А. W а 1 d е, 
V е r g 1 е i с h. W о r t е r Ь u с h d е r i n d о g е r m а n. S р r а с h е n I, 46- 4 7 и др. Индоев
ропейско кратко а въ ар а е дало тракийско о, както и въ трак. То n z о s срещу иран. 
Tanais .Донъ" или трак. М6ора, Moop71vof, Moop~v71, слав. модръ .синь" срещу лат. 

m а d е о , мокъръ съl\tъ", гр. µao&w и т. н., вж. у п и с а ч а на тия редове nодъ името 

Тунджа СnБАкН Х. 69. 
Що се отнася до първата съставна часть на името R h о d-o р е тя ще да пред

ставя, както се каза: старинна успоредица съ разширение -d-: -t- на индоевропейския коренъ 
*r е ( u): - *1 е (i)- "тека, движа се", за който подробно говори П. П е р с о н ъ въ В е i t r а g е 
zur indogermanischen Wortforschung (Uppsala 1912), стр. 768 сл. Името 

Родопи стои, значи, и въ връзка съ имена като лат. r i v u s, фр. r i v i е r е, слав. 

порой, рtка, англосакс. rio, rioe .течение, потокъ", ирланд. riathor .порой", 

новокимр. (уелс.) r а i а d r .водоnадъ" и под. 

V. Стифуре 
И мtстното име С тиф у р е не ще да е тъй безнадеждно тъмно и "неопредt

лено въ езиково отношение", както го мисли г. Дечовъ. Наистина г. Д. не ни обажда, 

какъвъ земеписенъ предметъ (.географски обектъ") се означава съ това име, но все 

пакъ нищо не ни отнема правото да изкажемъ тукъ едно предположение относно до про

изхода и значението на С тиф у р е. По коренъ тая дума ще да е старотракийска и 

надали бива да се дtли отъ новогр. cri:r:po;; .купъ", .множество", старогръц. сrtЩю;; .пълчище, 
дружина, ескадронъ, тълпа, множество, особ. м нож е с т в о войн и ци, колона", (фр• 

troupe, batailloп, escadron). При все че г. В. Дечовъ не ни обажда никакви подробности 

относно до земеnиснии предметъ, що носи името "С тиф у р е", сближението съ гръцката 

дума помага да се обясни това име еднакво добре и като селищно и като мtстно въ 

тtсенъ смисълъ на думата. Ако Родопското · Ст и ф у р е представи условии за селище, 

тогава то има успоредици въ имена като Войн и ц и, село отъ Прогорtлска община, 

Ломска околии, и село въ Фердинандска община, Фердинандска околия, Войн и ц и т t, 
колиби въ Скорчанска община, Дрtновска околия, село Войн и ц и т t или бивше Войн и к ъ
м ах ала въ Чирпанска околия, село Войн е г ов ц и въ Локорска община, Софийска околия, 

село Войн я го в о въ Карловска околия и под.; вж. Списъкъ на населенитt мtста въ Бъл

гария, изд. Министерството на вжтрешнитt раб0ти (София 1911), стр. 27, 35, 102, 112, 
82, 43; или с. Войн и к ъ въ Кумановско и Дебърско вж. В. К ж н ч о в ъ, Македония, 

етнография и статистика (София 1900), стр. 216 и 259, и с. Войника въ Ямболско, 
. Списъкъ" 1911, стр. 12, с. Войнежа въ Търновска околия, .Списъкъ" 1911 стр. 119, 
махала Войн и ш к а въ Кръвенишка община, околия Севлиевска, "Сnисъкъ" 1911, стр. 

118, и др. подобни. 
Ала и като име не на селище, а на мtстность С тиф у р е отъ гр. cri:tqю;; "купъ" 

има сжщо успо;:,едици у насъ и другаде. Надъ Калоферъ, близу до Юмрукътъ (Пес т

н и кът ъ, "Юмрукъ-чалъ "), nодъ него, има планински връхъ Куп е н ъ т ъ, производно отъ 
к у n ъ, а въ Севлиевско въ община " Стокитt" има и махала "К у n е н ъ ", вж. "Сnисъкъ" 
1911, стр. 118. Въ Гевгелийско (Караджова, Влахо-Мъгленъ) има и село Купа, вж. 

Кжнчовъ, Македония, етн. и стат., стр. 152. Особено важно е да се изтъкне, че 

отъ коренътъ на славянската дума куп ъ има въ друппt индоевропейски езици съот

ветствия, които значатъ не само куп ъ, като наnр. мtм. На u f е (n), анг л. heap и др., но 

и "планина", "гърбище ", "гърбица" и под., като наnр. староперс. k а u f а "планина", отъ 
него новоперс. k б h, (k u h, kus) въ Хи н д у-к у ш ъ "Индийска планина", сжщ. знач. аве

стийски. ( зендски) k а о f а "планина", "гърбица", лит. k u р е t а "куnенъ, купъ сtно ", 
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k u р r а "гърбица" и др.; вж. Н. С. То 1 m а n, А n с i е n t Р е r s i а n L ех i с о n а n d t h е 
Те х t s о f t h е А с h а е m е n i d а n I n s с r i р t i о n s etc. (New York - Cincinnati - Chicago 
1908), р. 79, Р. Horn, Grundriss der neupers. Etymo·logie (Strassburg 1893), 
No875, А. Walde Vergl. Wбrterbuch der indogerman. Spr., herausgeg. v. J. 
Pokorny (Berlin-Leipzig 1929)1,372-373; ирланд. cuan пъкъзначи "купъ, войска, 
м нож е ст в о", както и rръц. <Пt(f)O\;. Споредъ Е. Boisa cq, Di с ti on n ai r е е t у m о lo gique 
de la langue grecque (Heidelberg Paris 1916 р. 913), основното значение на rръц. 
<ntcfIO\; е "masse compacte"; отъ значение "компактна маса" лесно се обясняватъ споме

нуванитt по-горе. Въ връзка съ въпроса за тракийското потекло на името трtбва да се 

обърне особно внимание тукъ върху обстоятелството, че въ простонародния гръцки 

езикъ ина и дума o„toфlX, изговаряна "стива", която сжщо значи куп ъ, n л а с т ъ, но 

съотвествията на която въ останалитt индоевропейски езици иматъ други значения, а 

именно: лит. sta1Ьis "високъ ко11ъ, стълпъ", староинд. (санскр.) stibhi-s "китка (цвt
тове)", староирланд. toib "страна" и др . Съ оrледъ на староиндийската дума, сравн. 

бълrарскигl; мtстни названия като връхъ Китка въ Северозападна България въ Бtлоrрад

чишко, около Трънъ и др., вж. К. И реч ек ъ, П ж ту вани я n о Б ъ л r ар и я (Княжество 
България ч. 11. Пловдивъ 1899), стр. 504. За rp. cr'tot~~, литовската, санскритската, келтската 
и др . думи вж. подъ r лаrолъ cr'tet~w у Е. В о i s а с q, пое. кн., стр. 905- 906. 

VI. Кротилъ 
И за това име не се даватъ въ "Родопски преr ледъ" I, 5-6, 132, никакви други 

сведенин, та човtкъ би ноrълъ да го обяви за чистобълrарско, производно отъ корена 

на прилагат. кротък ъ, или на глагола к р от я, у к р от н. Обаче не е невъзможно и 

ту~а да имаме работа съ тракийско име, измtнено по народна етимология. Като се 
знае, че гръцкото xp6'to\; значи "шумъ, rрохотъ" и че се срtщатъ имена на мtстности 

въ планински области отъ рода на Грохотен ъ при с. Своrье, би моr ло да се предпо

ложи, че въ случая nредъ насъ е старотракийско съответствие на индоевропейския звуко

подражателенъ неразширенъ коренъ * k r - въ рус. кри к ъ "викъ", кри чат ь "викамъ ", 
бълr. к р t к а ~1 ъ, к р t с к а м ъ, нtм. s с h r е i е n и мн. др. П(?д. Родопскиятъ К р о т и л ъ 

представя негли успоредица къмъ Своrьенскин Грохотен ъ, за който Вазовъ пише: 

"Грохотенъ *) rрохотъ издава, 
Искъръ го плиска шумливъ, 

Самъ до рtката въ морава 

Слушамъ имъ говора дивъ". 

,Копнежи" въ ,Скитнишки пtсни" (Съчинения III, 152). 

Твърде любопитно е, че връхъ Грохотен ъ има съответствие далечъ на северъ, 

отвждъ Дунава, у Мармарошкитt власи (румъни), които сnоредъ едно смжтно народно 

предание били отъ балкански произходъ; вж. за Grohotu у Т. Р ар а h а g i, G r а i u 1 § i 
f о 1 k 1 о r u 1 Ма r а m а r е§ u 1 u i у писача на тин редове въ " Известин на Народния етно

графски музей", rод. V (София 1925), стр. 129 . 

VII. Дьовленъ ("l{йовленъ") 
За името на този rрадъ имаме една простонародна българска етимология, запи

сана преди 4 7 години отъ В. До брус ки въ "Периодическо списание на Българското 

книжовно дружество въ Срtдецъ", кн. XXI- XXII (Срtдецъ 1886), стр. 337. Името произ
лизало ужъ отъ ,,-Д ·l;вино село", поради подвигана две моми (пдtви"): Въ Дйовленъ 

се прочули две моми сестри съ постоянство въ вtрата си. Цtлото село вече било потур-

*) .Връхъ при Своге, до Искъра" (Вазова бележка) . . 
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чено: само тt се осмtлили да се противятъ. Съ тази неустрашимость тt смекчили тур

ския паша и тъй увардили вtрата си. За тази милость едната отъ тtхъ построила джа

мия въ Дйовленъ, а другата мостъ на онова мtсто на рtката, което се казва "Забралъ ", 
защото тамъ се събиратъ рtкитt отъ села Найпли, Грохотна, Карабулакъ, 

Широк а л б к а, които образувать р. Въча (Кръчма). По тази причина селото се 

нарекло "Дйовленъ" (т. е. Дtвино село, t се произнася въ мtстното наречие като йо), джамията 
се нарича Кжсъ-джа:миси(!) и мостътъ кжсъ-кюпрусу" (вм. Къзъ-дж., Къзъ-к.С.М.). 

Опитъ за обяснение на Д й о в лен ъ отъ Д и о вля не прави и Добруски, като 

пише: "не е ли въ това название Дй о в лен ъ вм. Д и о вля не запазено името на старитt 

Бесси, които споредъ Тукидида се казваха дtot µo:xo:p6cpopot, т. е. Д и о в е-ме че но с ц и? 

Това нtщо :можемъ да предполагаме толкозъ повече, защото, споредъ Захариева и пока

занията на Дринова, въ тази мtстность трtбва да се търси славната Бесска светиня, храмъ на бога 

Диониса, на върха Гйозъ-тепе при село Найпли 8 ч. на югъ отъ Батакъ"; пое. м. 337, забел. 2. 

Обяснението на Дьовленъ отъ Дtвино село приема и Ст. Н. Шишковъ 

въ своята непродължена до край книжица: Помаци т t в ъ трит t б ъ л г ар ски област и 

Тракия, Македония и Мизия I часть (Пловдивъ 1914), стр. 61. Шишковъ съвсемъ 
на кжсо дава сжщественото отъ преданието и разширена езиковата бележка на Добруски: 

"Дйовленъ се нарекло отъ две сестри дtвици, които се прочули съ постоянството си 

да се не турчатъ, като едн,!та обещала на пашата да построи джамия, а другата мостъ 

на р. Вжча. Отъ Д t в и но село и името останало Дйовленъ. Звуковетt е и t въ помаш
кия тукъ говоръ се произ1:1асятъ въ много корени на думитt оа и ьоа : д оа н, л ь оа ща, 

м ь оа с у, г р ь оа х и др., вмtсто день, леща, месо, грtхъ и пр. ". 

И дветt обяснения на Дьовленъ (отъ Д t ви но с е л о и отъ гръцк. D i о i m а с h а i
r о f о r о i) спадатъ къмъ простонародната етимология, на която еж плащали и плащатъ 

не малка дань и ученитt историци и езиковедци. Въ сжщность село Дьовленъ ще е 

наречено по името на рtката, край която е разположено. Това име, обаче, нtма нищо 

общо съ ела в. д t в а и съ D i о i, а ще да представя още една старотракийска успо

редица къмъ имената на голtмитt рtки въ Българско Девня, Де в и на, на североизтокъ, 

Д t вол ъ на югозападъ, и къмъ по-малко известната, но за това толкова по-любопитна 

рtка Дtвица, притокъ на българска Морава; вж. за тtхъ въ Имената на още 

десеть български рtки отъ писача на тtзи редове СпБАкН, XVI, 71 - 76 (Девина, 
Девня, Девица), 83- 86 (Дtволъ). 

Че името Девня (Де в и на) ще да е значило просто "рtка ", може да се 

заключава и по обстоятелството, че готскиятъ историкъ Йорданъ, говорейки за града 
Маркианополъ въ Североизточна България при р. Девня, споменува и "flumen cognomento 
Potami ", сиречь "рtка на име "Рtка ", понеже гръц. 1to"to:µ6~ значи" рtка ", вж. по-горе. 

Имена като македонския Д t вол ъ, Моравската Д t в и ц а, като Д t в и н а, 

Д t в и н о, отъ които еж произлtзли Де в н я въ Североизт. България и Д ь о в л е н ъ въ 

Родопитt, не еж производни отъ д t в а, д t в и ц а, а отъ индоевроп. коренъ *dbl~u-: 
*dhбu-: dh~: "тека"' въ староинд. d h а V а t е, d h а V а t i "тече, тича", d h а u t f-s "източникъ, 
изворъ", срtдноиран. davidan "to run, to flow", гр. &E\Fw бжд. вр. &e:ucroµo:t "тичамъ", 

nрилаг. &06; "бръзъ" и под.; за значени ето "бръзъ" срав. въ Западна България рtка 

Б ъ р з и я, притокъ на Огоста въ Берковско : срв. още Д в и на, Д в и н к а, езеро Д в и н ь е 
отъ * d h ( u) v е i n а. 

Основното значение на името Д ь о в л е н ъ (*Д tвино) е "Рtка ", подобно и на 

с е л о Рил а; откъмъ З!-Jачение тtзи имена напомнятъ италиянския град ъ F i u m е = 
градъ Рtка, сърбохърв. Rijeka, Peka: итал. fiume отъ лат. flumen като нарица
телно значи рtка. 



Родинознанието въ нашето училище 
отъ А. Монеджикова 

Както винаги се случва следъ преживtни дълбоки сътресения, така и сега, следъ 

войнитt, народитt, за да се избавятъ отъ повторението на постиrналитt ги беди, потър

сиха нови насоки въ всички области на живота. Естествено, поrледитt се обърнаха и 

къмъ училището и пакъ се заговори за изостанали отживtлици въ начина на препода

ването, които спъватъ правилното развитие на ученика. Яви се стремежъ да се замtни 

днешната система на обучение съ друга, при която да се развиятъ духовнитt и физически 

сили на децата и то въ такова хармонично съчетание, че да се постигне пълно и всестранно 

развитие, та възпитаницитt да се подrотвятъ къмъ производителенъ трудъ. Отрече се 

напълно заучването на готово и се наложи непосрtдното изучване действителностьта, 

като учещитt се поставятъ въ естествена обстановка, сами да наблюдаватъ, изследватъ, 

събиратъ данни и, намtсто винаги да чакатъ отговори отъ устата на учителя, да ги 

търсятъ и получатъ чрезъ собствени заключения. 

Следъ войната въ Германия се яви стремежъ къмъ възраждане; положиха се 

усилия образованието да се постави на по-сигурни основи. И пакъ се спомниха думитt 

на великия Песталоци, който обяви въ началото на миналия в·l,къ, че висшето начало, 

което трtбва да легне въ основата на всtко обучение, е непосрtдното наблюдение. Всtко 

обучение тр·l,бва да бж.де самодейность, свободно творчество . И последното трtбва да 

почне отъ всичко, което непосрtдно заобикаля ученика; така се идва до мисъльта за 

изучване родината като основа не само на географията, но и на много други науки. 

"Ако не знаешъ родината си, която можешъ да видишъ, какъ ще разберешъ чуждитt 

зе~ш, които никога не си видtлъ?" - пита Песталоци, Отдавна въ Германия се прилага 

този методъ на родинознанието, изучване малкия роденъ кж.тъ, като основа на всtко 

знание. Но следъ войната този принципъ получи най-широко приложение. Естествено, 

той излtзе отъ границитt на Германия и се усвои и отъ други народи, които започнаха 

да догонватъ германцигl, въ това отношение. Руситt жадно възприеха мисъльта за про

учване родния край, микрокосмоса, който ни обикаля, та да се дойде до опознаване на 

цtлата родина, а после и на свtта - макрокосмоса. И вънъ отъ организираната работа 

въ училищата, тамъ еж. отбелязани повече отъ 1400 дружества въ 1926 г., които си 

поставятъ за цель да изучатъ отечеството по райони. Излtзоха отъ печатъ и редица 

съчинения, които могатъ да бж.датъ добри рж.ководства за педагозитt и специалиститt, 

посветени на родинознанието. Тtхнитt автори си поставятъ за задача да развиятъ у 

възпитаницитt любовь къмъ родния край и да имъ дадатъ такава подготовка въ учили

щето, че .да знаятъ да четатъ не само печатната книга, но и книгата на живота". 

Изучването на родния край потиква къмъ дейность всички душевни сили, 

развива голtма привързаность, създава сцепление, тъй като ученикътъ почва да се чув

ствува като часть отъ едно голtмо цtло. Научи ли се да разбира родината, той почва 

да разбира себе си, защото природа и човtкъ еж. нераздtлно свързани - повръхнина, 

климатъ, производство, минали и сегашни преживtлици, всичко се отразява върху днешния 

Юбил. сбори. проф. А. Иширкщrь 34 
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човtкъ, плодъ на срtдата, която сждбата му е отредила. И затова всестранното опозна

ване на родината е най-належаще отъ икономическо, обществено и държавно гледище. 

А сжществува една готова, крайно благоприятна психическа обстановка, която 

подпомага постигането на тази цель. Ученикътъ е свързанъ съ най-разнообразни връзки 

съ родния край, привързанъ е къмъ "нашия" градъ, "нашето" село, "нашия" балканъ. 

Стремежътъ къмъ движение, къмъ търсене нови впечатления, здравата любознателность 

тукъ най-правилно се използуватъ. И колкото повече той "открива", толкова повече се 

сраства съ цtлия природо-духовенъ миръ, толкова по-мили му ставатъ мtстата и хората. 

Той влага много нtщо отъ своята душа и обратно, възприема, заимствува отъ срtдата. 

И затова, като си поставимъ за задача да изучимъ родния кжтъ, ние започваме органи

зирано да изучваме повръхнината, природата, производството и характера на населе

нието на дадено м·всто. Но за да се начертае образътъ му, трtбва да се извикатъ на 

помощь много науки, да се обединятъ усилията на всички, за да се пресъздадатъ въ 

цtлость всички индивидуални украски. И тукъ изпжква географията съ своя самостоенъ, 

особенъ методъ, като наука хоролоrична, която изучва и обединява въ една картина 

всичко характерно, възникнало въ дадено мtсто подъ влияние на най-разнобразни фак

тори. Ето защо, при изучване родния край първенство държи учительтъ-географъ, 

който трtбва да намtри, обоснове и постави въ взаимна връзка цtлия сборъ отъ особе

ности, съсрtдоточени на опредtлено мtсто, та по този начинъ да даде генетична картина 

на живота въ опредtленъ ландшафтъ. И тази картина трtбва да бжде не само естествено

историческа, но и културно-икономическа. Географията не е хоролоrия на отдtлни пред

мети и явления, за нея нtма обекти, изолирани отъ окржжаващитt природни условия, 

отъ мtстото. Географското изучване почва съ възстановяване взаимни причинни връзки 

между изучвания обектъ и условията на мtстото и завършва, когато тtзи връзки еж 

проследени и установени по всички направленин и въ цtлата имъ пълнота. 

За да може детето още отъ първата година на ученическия животъ да обикне 

са~юстойната работа, да стане изследователь на родния край, трtбва да се намира 

подъ вещото ржководство на учитель-родиноведъ. А всtки учитель трtбва да стане 

такъвъ. Така само той ще завладtе душата на децата, ще ги спаси отъ отвлtчености 

и ще имъ покаже живота. Училището не трtбва да учи само децата. Дошло е крайно 

време то да стане духовно срtдище на селото. Всtки, който е поелъ тежкия кръстъ на 

народенъ учитель, трtбва да чувствува голtма отrоворность, ако отбtгва да изпълни 

историческата си ~шсия. Той трtбва да я разбере правилно и ще остане вtренъ на дълга 

си, само когато не е чуждъ на мtстото, когато тtсно се сроди съ него, когато го обикне, 

изучи. Само по този пжть той ще привърже къмъ себе си не само децата, но и въз

растнитt. Чрезъ авторитета си учительтъ ще допринесе за запазване природнитt и кул

турни ценности, тъй като остава да спасяваме последни малки следи отъ roJJtмo минало. 

Той ще се приобщи съ rрижитt и нуждитt на населението; тогава ще положи по-rолtми 

усилия за удовлетворението имъ, както и за просвtтното и материално издигане на селото. 

При работата си съ малкитt той винаги ще може да прилага нагледния и срав

нителенъ методъ. Отъ добре изученитt и опознати мtстни географски елементи учи

тельтъ ще черпи материали за сравнение и илюстриране на по-далечни мtста и страни. 

Въ всички случаи той ще се обръща къмъ тtзи факти, които ученицитt сами еж събрали 

подъ негово ржководство и винаги ще съспоставя новитt, чужди елементи съ елемен

тит_t на родината. И отъ тамъ следва, че работата на учителя ще бжде толкова по-успtшна, 

колкото повече се е задълбочилъ, колкото по-всестранно е обработилъ наблюдаванитt 
и събрани отъ децата данни. Само при пълното познаване на родния край учительтъ ще 

може да спази принципа на нагледностьта въ течение на цtлия училищенъ курсъ. 
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Какво може да се направи у насъ, за да се приложи този изпитанъ, сигуренъ 

методъ? Да влtзе и се загнtзди въ училищата родинознанието, изследването на родния 

край, а заедно съ това - подготовката на бждещитt ратници въ областьта на изследва

нето и изучването на нашата родина по райони. 

На първо мtсто, трtбва да се промtни учебната програма по отечествена геогра

фия. _Редъ години ученикътъ прекарва въ гимназията и не чува нито дума за своето 

отечество! Въ IV класъ не се учи география, въ V класъ се учи Европа и Азия, въ VI класъ 
Америка, Африка и Австралия (съ единъ часъ седмично(!)) въ VII класъ - математична, 

физическа и икономическа географии (пакъ съ единъ часъ), и най-после се даватъ два часа 

седмично въ VIII класъ, но се предвижда въ два срока да се изучатъ съседнитt на 

Българин държави, български земи подъ чужда власть и отечествена географии. Какво 

може да се постигне за толкова кратко време, за каква самодейность на ученипитt 

може да става дума, за какви самостойни изследвания? При това положение ученицитt 

усвояватъ набързо .урока", заученъ въ водовъртежа на разни класни и домашни упраж

нения по .страшнитt" предмети - математика, латински и др. И ако учительтъ поиска 

да ги заведе по-далечъ, да имъ посочи г_еографскитt обекти, да ги напжти да видятъ 

редицата взаимноотношенин между заети отъ действителностьта факти, по колко души 

отъ класъ иматъ възможность да взематъ участие? Държи ли се смtтка, колко екскур

зии не еж се състояли поради липса на участници ? Крайно време е сериозно да се 

погледне на тtзи въпроси и да се въведе у насъ, както другаде (напр. въ Францин) 

поне единъ часъ седмично отечествена география въ всички гимназиални класове. 

За да може успtшно да се преподава родинознанието въ основното училище, 

потрtбно е, преди всичко, да се подготвятъ учители. Това ще се постигне чрезъ откри

ване специални к у р с о в е, кждето кандидатитt ще получатъ една добра теоритична 

подготовка. При изпититt ще се проявятъ по-добритt, по-годнитt; тt трtбва да бждатъ 

подпомогнати, подкрепени да работятъ въ село и между учителската срtда и по-ната

тъкъ. Но, за да станатъ правилата реални, жизнени, трtбва да се илюстриратъ съ 

екскурзии, за да се усвои сигурно начина, по който трtбва да се ржководятъ децата -
умtнието да се насочва вниманието имъ къмъ синтетичнитt образи на природата и кул

турата на дадено мtсто. 

Учительтъ трtбва чрезъ екскурзии да опознае цtлата страна. Ето защо, той 

трtбва да бжде подкрепенъ материално въ единични и групови научни екскурзии. Мини

стерството на народната просвtта направи опити въ това направление, като устрои 

за гимназиалнитt учители по история и география една научна екскурзия по Дунава, 

придружена съ нtколко сказки презъ 1930 год., до Бачковския монастиръ, Пловдивъ 

и Вжча въ 1931 год., както и до Кюстендилъ - границата - Петричъ презъ тази 

година. Но тtзи екскурзии трtбва да се разширятъ и за учителитt отъ основнитt 

училища. Защото само чрезъ тtхъ се поддържатъ, обогатяватъ и освежаватъ знанията, 

дава се новъ тласъкъ, избликватъ сили за по-нататъшна дейность. 

Курсове, сказки, конференции и екскурзии по родинознанието ще се устройватъ, 

но тtхната подготовка, дейность и градежъ трtбва да се съобщаватъ, да се печататъ, 

за да се използуватъ и отъ онtзи, които нtматъ възможность да участвуватъ въ тъхъ. 
Желателно е еж.що писателитt - географи да използуватъ опита на напредналитt въ 

този родъ географско обучение държави, като си послужатъ съ наши образци, за да 

дадатъ на учителитt една правилна ориентировка за работата при нашитt географски 

обекти, нашата срtда и условия. Наистина, ученицитt ще събиратъ данни подъ ржковод

ството на учителя, но последниятъ трtбва да ги синтезира, обобщи, изясни редицата 

взаимоотношения и, най-после, трtбва да владtе изкуството да закрепи полученитt 

знания чрезъ чертане карти, съставяне на диаграми, планове и · пр. Особено трtбва да 
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се nодготвятъ учителитt въ работата съ карти; тt трtбва да научатъ ученицитt да 

четатъ картата, която, подобно на едно словесно описание, трtбва да изтъкне nовръхни

ната, живота, картинитt на дадено м·всто. 

Какво можемъ да ншравимъ, докато дочакаме това благоприятно за преподаване 
на родинознанието време? 

Преди всичко, не можемъ повече да останемъ съ скръстени ржце. Всtки учи

тель трtбва да направи опити въ това отношение. Но какво тр ·вбва да наблюдава, къмъ 

какво да насочи вниманието на своитt питомци, какъ да отдtли важното отъ маловажното? 

Въ това отношение като едно хубаво ржководство може да послужи статията 

К ъ м ъ в ъ п р о с а з а а н т р о п о r е о r р а ф с к и т t и з у ч в а н и я в ъ Б ъ л г а р и я отъ 

r. И в. Батаклиев ъ, доцентъ по география въ Университета, печатана въ сп. "Учили

щенъ прег ледъ", год. 1929, кн. 3. 

Вдно отлично начало за сериозно, научно и всестранно изучване на родния край 

се постави отъ проф. д-ръ И шир к о в ъ съ проучването на Ловеч ъ и Л о в че н с к о. Тази 

книга продължава да излиза на свитъци. Тя е единъ прекрасенъ образецъ за начина, по който 

трtбва да водятъ изследванията всички, които ще се посветятъ на родинознанието. Отъ 

друга страна, учительтъ-географъ трtбва да посвети повече часове за питомцитt си 

извънъ учебното време. Праздни'-Щи, следобtдни дни, да се използуватъ за близки екскур

зии, въ които ученицитt да могатъ да се почувствуватъ на просторъ и да опитатъ твор

ческата си дейность. 

Далечнитt екскурзии трtбва да се ржководятъ отъ специалистъ. Дошло е крайно 

време да скжсаме съ пакостни традиции. Въ екскурзиитt участвуватъ учители по физи

ческо възпитание, математика и пр. Ученицитt се радватъ за промtната, за хубавата 

разходка и, най-важното - .нtма училище, нtма работа!" Географътъ самъ трtбва да 

познава родината, за да може да я покаже на nитомцитt си. И следъ извършената 

работа, той тр ·вбва да си даде смtтка за резултатитt отъ екскурзията, да установи, какъвъ 

максимумъ отъ знания еж придобити, благодарение на нея. За да има солиденъ градежъ, 

трtбватъ здрави основи. Затова, преди всичко, е потрtбно да се работи преди екскур

зията. Всtка екскурзия трtбва да има точно опредtлена задача. Една, дори две беседи 

еж необходими, за да се заnознаятъ участницитt съ опредtления планъ, съ nжтя, който 

предстои, съ мtстото, като се изработи скица, отбележатъ и главнитt пжтища, разстоя

нията и по-важнитt обекти, които ще спратъ вниманието имъ. Всtки ученикъ трtбва да 

има бележникъ. И следъ като на самото мtсто се извършватъ всичко необходими набто

дения, да се доnълнятъ скицитt и картитt съ новитt, по-подробни данни - извори, 

прагове, кариери, нови постройки, обществени сгради и пр. Следъ- завръщането да се 

разnредtли работата между повече участници, за да се направи едно всестранно описание 

на всичко видено и чуто, като по този начинъ се налага по-голtмо задълбочаване и 

следователно, едно здраво усвонване. Иначе отъ екскурзията оставатъ само повърхностни 

впечатления, които времето бърже заличава. По този начинъ ще останатъ и реални 

следи, ще се nодредятъ събранитt материали: почва, руди, сурови и обработени произ

ведения, схеми, диаграми, карти, измtрвания на височини, дълбочини, температура, пое

тично описание на преживяното, фотографни снимки, научно изследване и установяване 

причинни връзки и пр., които ще се наредятъ въ училищната библиотека и ще послужатъ 

като цененъ материалъ за по-послешна учебна работа. 

Така трtбва да се постжпва още въ първоначалното училище, когато чрезъ 

екскурзиитt се посочватъ първитt географски обекти, запознаватъ се съ ориентиране въ 

пространството, дава се навикъ да се опред·влн на око голtмината на известна область, 

получава се нагледна представа за разстояние. 
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Препоржчва се дори да се приrотвятъ въпросници, които да насочатъ внима

нието къмъ наблюдение на обекти, които ученицитt сами нtма да забележатъ. Отъ друга 

страна, като знаятъ, че имъ е наложена работа, тt ще чувствуватъ отговорность да я 

изпълнятъ. Отначало ученицитt не моrатъ сами да си обяснятъ, защо дадени обекти еж 

възникнали на известно мtсто, какъ еж свързани съ него, и какъ срtдна имъ влияе. 

Но постепенно свикватъ, още повече, като не се изучаватъ въ подробности самитt явле

ния, а тtхнитt измtнения при разнитt географски условия и ролята имъ въ живота на 

даденъ ландшафтъ. Земнитt форми трtбва да се изучватъ до гол кова, доколкото се 

отразяватъ върху живота на човtка и опредtлятъ начина на производството. Значи, 

географията не трtбва да бжде само номенклатура, а да обръща внимание на антропо

rеоrрафския елементъ, като винаги се задава въпроса: "въ каква връзка е съ срtдата?" 

И тогава се развива ученическата самодейность, тогава се търсятъ различнитt влияния 

на срtдата - положение, повръхнина, климатъ, населеность, съобщения. Когато боравимъ 

съ статистически данни, не трtбва само да ги цитираме, да изтъкнемъ количеството, но 

да изяснимъ причинитt на rолtмото или малкото развитие, за да свикнемъ ученицитt 

да правятъ правилни изводи. Така, не трtбва само да покажемъ въ числа количеството 

на валежа въ дадена область, но да подчертаемъ, че той зависи отъ повръхнината, отъ 

в·lпроветt, отъ близостьта на морето и пр. Не тр·вбва само да заведем1, ученицитt да видятъ 

подземни води, карстови извори, но да изтъкнемъ, че теку;_цитt надземни рtки отъ тtхъ 

получаватъ ·rолtма часть отъ водитt си, и че тt иrраятъ важна роля въ стопанското 

развитие на дадена область. При изучване географската срtда трtбва да изяснимъ 

он ·взи условия, които природата предоставя за общественото разпредtление на труда, 

като се изтъкне важната роля на съобщенията, защото блаrоприятнитt условия за сноше

ния подпомаrатъ обмtната, допринасятъ за развитието на производството и търговията. 

Ето защо, морски брtгове, r;кста мрежа плавателни рtки, равнинни мtстности еж фак

тори, които трtбва на мtсто да се проучатъ не по-малко отколкото разнообразието на 

природнигв условия. 

Като се изучава живота на чов·вка въ дадена область, поrледитt се спиратъ 

не само до близкото минало, но отиватъ и до по-далечната старина така, че се проследя

ватъ изворитt на националния животъ дори до предисторическитt времена. Въ Германия 

особено наблtrатъ децата да се запознаятъ съ "зарята на отечествената култура" по 

останалитt паметници, поради което често се предприематъ и по-далечни екскурзии - до 

градскитt музеи. При този наr леденъ методъ и историята не е вече словесна наука; 

учительтъ по история подпомага географа, защото той изяснява, какъ еж влияли географ

скитt условия за появата и развоя на едно историческо събит е, т. е. какъ се е отра

зила природата върху живота на човtка. 

За успtшното изучване на родината и за прилагане въ широка мtрка екскур

зионния методъ трtбва да се уредятъ м t с т н и м у з е и. За това не еж потрtбни rолtми 

срtдства - само желание, воля и сериозно отнасяне къмъ работата. Уредници ще бждатъ 

самитt ученици, които ревностно ще се заематъ да събиратъ материали. Тtзи музеи ще 

ползуватъ ученицитt, но ще бждатъ въ услуга на екскурзианти отъ близки и далечни 

краища, като ще имъ спестяватъ много време. Има мtста въ България, които трtбва да 

се посетятъ отъ всички: Мадара, Плиска, Преславъ, Търново и др . Тукъ еж потрtбни 

и ржководители, които да посрtщатъ групит·в, да даватъ обстойни беседи, чрезъ които 

да обяснятъ както историческитt, така и физикогеографскитt и политически причини, 

които еж извикали на животъ старитt селища и градове на първото и второто българско 

царство. Така rоститt ще почувствуватъ чрезъ живото слово, чрезъ рисуване на зрителни 

и слухови картини, че възкръсва старината и че оживtва всtки зидъ, всtка стжпка земя. 

Тtзи ржководители ще показватъ на колеrитt си, какъ на практика се провежда една подобна 
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историко-географска екскурзия, така че последнитt ще си отидатъ освежени, подтикнати 

къмъ по-голtма дейность. А децата ще видятъ, че има и по -далеченъ роденъ край, 

ще почувствуватъ, че и тукъ е своя земя, родина въ по-широкъ смисълъ. 

Въ германскитt градове, като Нюренбергъ и Майнцъ, отдавна сжществуватъ 

подобни музеи. Но съ чисто педагогическа украска е Музеятъ на Брандербургската область 

въ Берлинъ, който служи както за научни, така и за просвtтни цели. Къмъ него има 

семинаръ за подготовка на родиноведи, все той издава доста обширна литература: ржко

водства, специални трудове, картини и др . , урежда клонове и пр. Подобенъ музей е 

възникналъ въ единъ отъ новитt берлински квартали, благодарение усилията на едно 

мtстно училище. Изложенитt предмети еж събирани отъ ученицитt презъ течение на 

екскурзиитt до съседното село Рудердорфъ, което е проучвано въ природно, битово и 

стопанско отношение. Нагледно е представено развитието на грънчарството въ това село. 

Една отдtлна сбирка дава отговоръ на въпроса - какво има въ гората, въ друга стая еж 

наредени предмети, събирани на археологическа екскурзия въ село Бухъ; нареденъ е обра

зецъ на доисторическо жилище, римски домъ и др. Единъ отдtлъ е посветенъ на сто

панския животъ. Подобни музеи, основани отъ мtстнитt учителски съюзи, сжществуватъ 

въ Лайпцигъ и Дрезденъ. 

Изучването родината по области се води въ Германия по най-добъръ планъ и 

съ най-голtма вещина. Отъ тамъ можемъ да извлtчемъ много поуки, като се стараемъ 

да спазимъ самостойность, съобраз,явайки се съ нашитt нужди и условия. 

Не трtбва да се пропуща и една важна особеность въ културния животъ на 

Германия, която особеность много съдействува за развитието на родинознанието . Днесъ 

всички германци пжтуватъ: стари и млади, жени и деца, а особено младежьта. Въ празд

ниченъ день пжтища и влакове еж препълнени съ екскурзианти. Това е една треска 

къмъ странствуване, една насжщна потрtбность за всtки германецъ, отъ каквото и да е 

съсловие. Много нtщо е направилъ общоrерманския съюзъ на младежьта "Прелетна 

птица", който брои десетки хиляди членове, и дава най-голtми улеснения на екскурзиан

титt; държава, дружества, дарители, училища, всички даватъ срtдства за поддържане 

на многобройни турстически домове и за една богата литература, която брои пжтево

дители за всички мtста, за научни съчинения и популярни сбирки. 

Време е и ние да се заразимъ отъ тази треска. Тя укрепва здравето, калява 

волята, подготвя за практическия животъ и дава образование. 

Може да се надtваме, че държавата, схващайки правилно голtмото значение на 

екскурзиитt, ще намtри срtдства да подпомогне близки и далечни пжтувания на учи

телитt. Но, за да бждатъ правилно и полезно използувани тtзи пжтувания, потрtбни 

еж лични качества - инициатива, предприемчивость, настойчивость. Участници трtбва 

да бждатъ само тtзи, които наистина еж се решили да се отдадатъ на родинознанието. 

Въ Германия се уреждатъ спестовни каси - фондове за учителски екскурзии. Време е 

и ние да помислимъ за такива. Пжтуванията ще озарятъ труженическия животъ на 

учителя: тt ще окрилятъ работата му, ще го подпомогнатъ по-правилно да схваща пред

назначението си и по-полезно да служи на народа си. Отъ това отечествената география 

ще спечели; тя ще се разработи, ще се узнаятъ постепено всички мtстни условия и. 

нужди, ще се установи, какво подпомага или вреди на напредъка на страната и ще се 

взематъ по-бързо необходимитt мtрки за издигането и въ всtко отношение. 



Емфеници 
отъ Е. Петева - Филова 

Явилата се около срiщата на XVII в. всрtдъ парижкитt аристократически крж

гове мода да се смърка емфе (стритъ на прахъ тютюнъ) скоро се разпространява по 

цtла Европа и особено много въ Франция, Белгия, Англия, Испания и Италия. Презъ 

XVIII в. тази парижка мода постепенно прониква у народнитt маси и става общоевро

пейски обичай, както днесъ пушенето. Емфе смъркатъ крале и кралици, папи, кардинали, 

абати, аристократи, поети, философи, обикновени граждани, както и хора отъ селата. 

Следъ френската революция обаче този навикъ постепенно отстжпва мtсто на 

пушенето и изчезва1 ). 

За емфето се е създала специална художествена индустрия - емфеницитt 

rолtмо множество отъ които днесъ се пазятъ въ музеитt като скжпи и изящни произ

ведения на тази индустрия. 

Самото естество на този тютюнъ-прахъ е налагало той да се държи въ 

малка, плоска кутийка - емфеница, удобна за носене въ джобъ. А тъй като тази 

кутийка се вади и отваря всtки моментъ предъ очитt на хората, тя е трtбвало да бжде 

хубава и грижливо изработена. Още съ самото появяване tia този обичай се явяватъ 

най-разнообразни по форма, материалъ и изработка скжпи, изящни и често дори худо

жествени емфеници . Такива, тt еж били необходимо притежание на всtка елегантна 

дама, на всtки свtтски човtкъ заедно съ копринената дреха и перуката. Емфеницитt 

еж се подарявали между близки и приятели като скжпи спомени. Въ началото на XIX в. 

коронованитt глави подарявали на дипломати и приближени емфеници, обсипани съ брилянти. 

Естествено, за народа се правtли емфеници отъ по-евтинъ материалъ. Голtма 

манифактура за такива емфеници се развила още въ самото начало въ Англия, Белгия и 

особено въ Лисабонъ и Севиля. А по -късно въ Парижъ, Страсбурrъ, Женева и Ханау 

се развила специална художествена индустрия за емфеници отъ платина, злато, сребро, 

скжпо дърво, слонова кость, седефъ и др. Прочути еж били парижкитt сребърни емфе

ници, отвжтре позлатени, които станали международенъ търговски артикулъ и били 

изнасяни въ голtми количества въ Испания, Португалия, дори и въ Бразилия. Въ Ханау 

се работtли златни емфеници за герианската и руската аристокрация. Въ Женева се 

работtли изящни емфеници отъ скжпъ металъ съ емайлови миниатюри отъ картинитt 

на Буше, Вато, Фрагонаръ и др. известни художници. А около Страсбургъ се работtли 

дървени емфеници за народа2 ). 

Въ България се употрtбявало емфе доста много и то повечето въ населенитt 

съ турци мtста. Днесъ този навикъ е на изчезване. 

Емфеницитt еж били употрtбяни и изработвани въ България въ доста голtмо 

количество. Най-разпространенитt еж сребърнитt емфеници, а по-рtдко дървени, седе

фени, рогови и др. Естествено, както много други предмети за ежедневно употрtбление 

или за украса, еж били донасяни емфеници и отъ Цариградъ. Въ повечето случаи обаче 

тt еж били внасяни не за търговия, а като отдtлни подаръци и спомени, които еж слу
жили често и за образци на нашитt златари , чиято цель е била да изковатъ и израбо

тятъ наредъ съ павтитt, тепелъцитt и др. сжщо и хубави емфеници. Техническата изра

ботка на сребърнитt емфеници издава rолtма прилика съ тази на павтитt. Повечето 

отъ тtхъ еж ковани, по-рtдко лtти и биватъ най-различни по форма: правожгълни 

1) R. С u d е 11, Das Buch vom Tabak. Coln 1 q27 стр. 93-125. 
2} R. С u d е 11 ор. clt стр. 190. 
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елипсовидни, крж.гли, полукрж.гли и др. Много често се срtщатъ барокови форми, 

произлtзли отъ самата орнаментика на емфеницата. Орнаментиката на емфеницитt, употрt

бяни и работени въ България, е най-различна. Старинни мотиви се срtщатъ по-рtдко, 

а по - често - нови мюсюлмански или пъкъ такива въ западноевропейски сти11ъ рене

сансъ, рококо и барокъ. 

Имаме правож.гълни форми съ типичната за ренесансовия декоративенъ стилъ ваза съ 

цвtтя (обр. 1, вж. стр. 274). Емфеницата съ западноевропейска орнаментика на капака носи 
на дъното си мотивъ съ съвършенно източенъ произходъ ( обр. 2): кипарисъ съ два 

лъва, разположени симетрично въ антитетска група отъ дветt му страни и завързани единъ 

за другъ съ верига. Отгоре личи надписъ: i82.& lIJA.[J]A 1tq>AN Несъмнено, тази орна
ментика има връзка съ източната символика на дървото на живота, и зобразявано винаги съ 

две животни отъ дветt му страни. Друга ,1етвъртита емфеница съ барокова орнаментика върху 

капака и ориенталска орнаментика върху дъното имаме на обр. 3 и обр. 4. Много обикнати еж. 
били у насъ емфеници съ барокови форми и издържана въ сж.щия стилъ орнаментика ( обр. 5), 
при която орна~1ентътъ е много добре съединенъ съ самата форма на кутийката и тази на 

обр. 6, кж.дето бароковиятъ орнаментъ е комбиниранъ съ изображението на две танцуващи 

жени въ български носии съ високи шапки, павти и развtващи се кърпи въ рж.цетt. Несъм

нено тукъ по-смtлиятъ майсторъ е проявилъ повече лично творчество, приспособено къмъ 

западноевропейския мотивъ. Емфеница въ почти сжщата форма и съ ренесансовъ расти

теленъ орнаментъ имаме на обр. 7, а друга подобна съ почти мидообразна форма има 

изображението на два гълж.ба, символъ на любовь и съгласие ( обр. 8 ). 
По-малко разпространени у насъ еж емфеници съ апликирани седефени плочки, 

изработени по сжщия начинъ, както подобнитt павти. Една такава емфеница ( обр. 9) носи 
изображението на ангелъ, който свири на цигулка, заеiо навtрно отъ нtкое изобра

жение въ западенъ стилъ. Емфеница, издържана по форма и орнаментика въ стилъ 

рококо, имаме на обр. 10. Единъ много разпространенъ не само въ България, но и въ 

други балкански страни, като напр. Албания 1) типъ емфеница е тази съ изображение 

на две сърдца, заобиколени отъ характерна барокова орнаментика, единъ мотивъ, който 

навtрно символизира вtрность и любов~, ( обр. 11 ). 
Западноевропейскитt стилове, които, еж указали много силно влияние върху 

нашитt народни накити и нашето златарство и това изобщо въ балканскитt страни, 

създадоха у насъ предмети съ типични западни форми и декорации, поради което и 

една голtма часть отъ българскитt сребърни емфеници носятъ изцtло влиянието на 

тtзи западни стилове. Въ своитt постоянни сношения съ близкия Западъ, съ Дубровникъ 

и Седмиградско, кждето е цъвтtло това изкуство, не е било мж.чно да проникне то и въ 

българскитt страни. Известно е, че наши пръстенари-златари еж. ходили да учатъ занаятъ 

и майсторство по тtзи чужди страни. Не е нелогично, ако се приеме, че подобни влияния, 

макаръ и по-малко, еж дошли чрезъ единични предмети и отъ Цариградъ, кждето рене

сансътъ, барокътъ и рококото еж оставили дълбоки следи въ всtкакъвъ видъ декорации. 

Кржглитt емфеници еж повечето орнаментирани по ориенталски вкусъ. Елипсовиднитt 

еж едни отъ най-разпространенитt. По тtхъ често се срtщатъ и старинни ориенталски мотиви, 

а така сжщо и религиозни, предимно върху емфеници, употрtбявани отъ духовни лица ( обр. 12) 
Върху капака на една елипсовидна емфеница (обр. 13) е изобразена сцена отъ. 

турския животъ: мж.жъ съ дълъгъ чибукъ въ ржка е седналъ по турски, млада жена 

го поздравлява съ клонче въ рж.ка, а слугата носи похлупенъ саханъ съ високъ капакъ. 

Фигуритt еж ковани грубо и примитивно . За моделъ на композицията е служила навtрно 

нtкоя сцена отъ близкия тогава животъ на българитt. На дъното имаме две рози съ 

1) А. На Ь е r 1 а n d t, Vo!kskunst der Balkanlander. Taf. V, 11. 



ЕМФЕНИЦИ 273 

листа, сжщо изработени по турски вкусъ (обр. 14). Друга емфеница съ елипсовидна форма 
и турска орнаментика имаме на обр. 15, на капака е изобразено схематично сграда съ 

кули, а на по-голtмото пространство клонче съ цвtтъ и плодове отъ ягода, два гължба 

и блестяще слънце. Безъ огледъ на каквато и да било пропорционалность въ разпре

дtлението на орнаменталното поле, авторътъ на този мотивъ се е водилъ изключително 

отъ намtренията си да направи по-декоративенъ и оригиналенъ мотива. На дъното на 

емфеницата ( обр. 16) имаме изображение на сжщата сграда съ грtеще слънце и море 

съ плуващъ платноходъ - една по-сполучлива и добре замислена композиция. 

На обр. 17 имаме сжщо емфеница съ ориенталски мотивъ, а на обр. 18 - малка 

елипсовидна твърде тънко изработена емфеница съ изображение на птица, кацнала на 

цъвнали клончета съ цв't,тове и листа, единъ мотивъ, даденъ почти въ персийски маниеръ. 

Отстрани стои надписъ ТЕК съ дата 1852 год. Дъното (обр. 19) е украсено съ линеарно 
изображение на птица. Елипсовидна емфеница съ ренесансова орнаментика и въ ср·Jщата 

женска фигура съ цв·l,тя въ ржка, облtчена въ градска носия, обаче забрадена съ кърпа и 

цвtте на главата, имаме на обр. 20. 

Единъ интересенъ екземпляръ въ правожгълна форма съ изображение на символа 

на св. Марко имаме на обр. 21. Въ срtдата - крилатиятъ лъвъ съ евангелието въ ржце, 

долу въ краката му черковна сграда, а надъ главата слънце. Странно е тукъ съче

танието на този символъ съ изображението на група животни: еленъ, куче, гължбъ, 

пtтелъ, заякъ, щъркелъ съ змия въ клюна. Последното е едно твърде обикнато изобра

жение и въ нашитt шевиц111 ) . Именно тукъ имаме една интересна комбинация на запад

ния по-скоро венециянски мотивъ св. Марко, твърде разпространенъ въ Албания и съсед

нитt страни, и дошълъ навtрно отъ западъ презъ Унгария и Седмиградско2 ), съ чисто ориен

талскитt изображения на животнитt. Навtрно лъвътъ е схванатъ въ случая като царь на жи

вотнитt, заобиколенъ отъ останалитt. И тукъ обаче като при повечето композициони мотиви 

липсва всtкаква хармония въ отношенията на голtминитt както съ животнитt, така и 

съ вмъкнатия архитектуренъ елементъ тъй много на мода въ металическата и отчасти 

текстилна орнаментика на балканскитt страни изобщо. Емфеницата има надписъ: анета 

димитру 1861 г. октомри 20. 

Въ България еж работени емфеници и съ твърде оригинални, необикновени 

форми. Една такава имитира малъкъ саркофагъ съ издутъ капакъ (обр. 22). Орна
менталната бордюра е гръцко-антична, а на капака линеаренъ мотивъ съ две едри 

ягоди и листа въ саксия, дадени съвършено по ориенталски вкусъ, както и всички 

плодове, пжпки, палмети, цъвнали клончета, тъй много разпространени и по бъл

гарскитt сребърни накити. Естествено, всички тtзи мотиви не еж старющо-ориенталски. 

Tt безъ друго еж съвременни въ своя стилъ на западноевропейската растителна орна

ментика отъ времето на барока и рококото и тъкмо отъ тамъ иде навtрно и онова комби

ниране и смtсване на стиловетt подъ влиянията и отъ изтокъ, и отъ западъ. 

Двуглавиятъ орелъ, който има много стариненъ, източенъ произходъ 3), който 

ние сме възприели отъ Византия и който е твърде много разпространенъ върху произ

веденията на нашата металическа художествена индустрия, така сжщо се срtща и върху 

нtкои емфеници (обр. 23). 

Днесъ въ България емфе почти не се употрtбява и вече не се изработватъ 

емфеници. Гореописанитt емфеници еж отъ колекцията на Народния етнографски музей. 

1) Д-ръ Е. Петева, Животински и човъшки фигури 

Известия на Нар. Етноrр. музей, год. VIII-IX, стр. 114. 
2) А. На Ь с r I а n d t, ор. cit., стр. 28 . 
3) А. На Ь е r 1 а n d t, ор. cit., стр. 28~30. 

Юбил. сбори. nроф. А. Ишнрковъ 

въ бълrар. текстилна орнаментика. 

35 
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Обр. 1. Обр. 2. 
Емфеници отъ Пловдивъ. 

Обр. 3. Обр. 4. 
Емфеници отъ Ямболъ. 

Обр. 5. 
Емфеници отъ Самоковъ. 

Обр. 6. 

Обр. 7. Обр. 8. 
Емфеница отъ Пловдщ~ъ. Емфеница отъ Цариrрадъ. 
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Обр. 9. Обр. 10. 
Емфеница отъ Цариrрадъ. Емфеница отъ София. 

Обр. 11. Обр. 12. 
Емфеница отъ София. Емфеница отъ Самоковъ. 

Обр. 13. 
Емфеници отъ Пловдивъ. 

Обр. 14. · 

Обр. 15. 
Емфеници отъ Видинъ. 

Обр. 16. 

' 
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Обр. 17. 
Емфеници отъ Сливенъ. 

Обр. 18. 

Обр. 19. Обр . 20. 
Емфеница отъ Сливенъ. Емфеница отъ Видинъ. 

Обр. 21. 
Емфеници отъ Чипровци. 

Обр. 22. 

Обр. 23. 
Емфеница отъ Пловдивъ. 



Растителностыа на изворнитt води за пиене въ rp. Ловечъ 
и околноститt му 

отъ Ст. Петковъ 

За града Ловечъ и околноститt му общъ прегледъ на водорасловата растител

ность предадохме въ единъ отъ публикуванитt вече наши трудове още въ 191 О год.1 ), 

а кратка характеристика за низшата растителность помtстихме въ първата книга на 

"Ловечъ и Ловчанско" въ 1929 год.2 ). Настояшиятъ ни кратъкъ методично-географски 

прегледъ засtга пъкъ специално растителностьта на изворнитt сладки води за пиене и 

готвене, едни отъ които отдавна еж заловени, а други тепърва ще бждатъ заловени за 

нуждитt на града. 

Да направимъ този особенъ прегледъ отдtлно преди всичко ни подбудиха два 

сериозни мотива: допълнителното водоснабдяване на града отъ околовръстнитt извори 

и подигнатиятъ напоследъкъ у насъ въпросъ за гушавостьта на водитt. Па освенъ това, 

понеже вече бtхме проучвали флорното състояние на водитt за голtмъ брой отъ тtзи 

извори, то още отъ преди 2-3 години решихме, да допроучимъ ост.:: налитt извори и да 

направимъ нова внимателна ревизия на проученитt. Тъй постжпили, ние сега почти сме 

въ състояние, изтъквайки главната характеристика на изворната растителность въ града 

и околноститt му, да хвърлимъ до известна степень и свtтлина върху чистотата на 

водата и въпроса за гушата до толкова, до колкото се проявява желание да се постави 

разрешението му въ зависимость отъ водорасловитt микроорганизми, които обитаватъ 

изворнитt мtстонаходища. 

Върху естеството на самитt извори, въ връзка съ тtхното сжществуване и 

минералния съставъ на терена, ние нtма да се спираме въ настоящия си прегледъ. Под

робни сведения за това се даватъ въ статията на нашия миненъ инженеръ Павелъ Пет

ровъ3), който подробно е проучилъ изворитt и ржководи бждещето каптиране на нtкои 

отъ тtхъ. Въ всtки случай, можемъ веднага да отбележимъ, че повечето отъ тtхъ и 

особено онtзи въ града и въ най-близко негово съседство еж карстови и водата имъ, 

разбира се, е силно варовита, каквато е тя изобщо въ разни степени на повечето мtста 

въ Северна България. 

Отъ нашитt подробни проучвания еж засегнати карстовитt извори: Езерото 

Башъ-бунаръ, периодичнитt изворчета и извори по подлизани пtсъчници и варовици отъ 

Дръстене до Дупекъ включително, изворитt подъ Кървавитt камъни и подъ ливадата 

на Димитроолу срещу хаджи Иванчовия чифликъ, Манастирската чешма, минералниятъ Сли

вешки изворъ, изворитt и чешмитt (Пиклиндолска и Дериволска) по Диндиръ-дере, 

изворитt и чешмитt подъ Пази-lt!остъ, кладенцитt (изворитt) на Богданоолу и Дим-

1) Д-ръ Ст. Петковъ, Водораслитt на Юго-западна България и т-вхното разпръсване. 

Съ 1 таблица и 12 фигури и пр. - Годишникъ на Соф. универс. кн. 1, 1910, връзка II, стр. 25 -27. 
2) 1 d е m. Кратка характеристика на низшата растителность въ града Ловечъ и околностит-в 

му. - .Ловечъ и Ловчанско", кн. 1, 1929, стр. 43-52. 
3) Инженеръ Павелъ Петровъ. Хидроrеолоrични проучвания на Ловечъ и близката 

му околность. - ,Ловечъ и Ловчанско" кн. IV, 1933, стр. 139-158. 
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чоолу, хаджи Ненчовата (Липашка) чешма и онази въ Гарваница, извора при Кюше-дермене, 

маслацитt и чешмитt по водоrтровода за банята, изворитt по Гуровото и Пролузко

дере, изворитt по Куртова бара, Ташкънътъ, Млакитt, изворчетата по Върбовка, кофитt 

и дървенитt огради на градскитt кладенци (герани); най-подиръ цtлъ брой изворчета и 

разливи отъ тtхъ край р. Осъмъ. А последната еж.що може да се смtта за срtда, оби

тавана отъ водораслови елементи и имащи значение за хранителния режимъ на града, 

защото и днесъ простото население употрtбява водата и за пиене и готвене. 

Проучванията на отбелязанитt мtстонаходища еж направени на два пжти: единъ 

пжть посрtдствомъ запазени и етикетирани материали, събирани презъ пролtтьта на 

1908 год. отъ днешния учитель въ Ловчанската смtсена гимназия и мой съгражданинъ 

Ив. Петровъ, и втори пжтъ посрtдствомъ материали, събирани отъ насъ, и лични наши 

наблюдения презъ лоследнитt три години. 

При проучването на материалитt, па и на самитt води по мtстонахожденията 

имъ, ние изключихме бактериитt като обектъ на бактериолозитt; ~зключихме и групитt 
Flagellatae и DiпoflageJlatae, принадлежащи повече къмъ низшитt животни, а проучихме 

само растителнитt организми спадащи къмъ групитt: д t л ки (Schizophyceae ), д в у д t л ки 
(Bacillariales), слtтоспорови (Conjugatae), сжщински зелени водорасли (Chlo
rophyceae), Хари (Charaphyta) и червен и в о дорасли (Rhodophyceae); къмъ тtхъ 
е добавена още съвсемъ кратка характеристика на нtкои отъ изворитt, съ огледъ къмъ 

други водораслови елементи отъ по-висшитt растения. 

Въ следващия по-долу методично-географски прегледъ за всtки видъ се посоч

ватъ изворитt и чешмитt, които той обитава. Излишно е следов. да се спираме върху 

отдtлната характеристика на всtки изворъ и всtка чешма съ огледъ къмъ съвокуп

ностьта на растителностьта, която ги обитава. Достатъчна ще бжде само една кратка 

обща сравнителна разпредtлба на видоветt, сиречъ на водорасловитt елементи, които ги 

обитаватъ. 

Ако хвърлимъ сравнителенъ погледъ върху водорасловитt елементи, които оби

таватъ изворитt и чешмитt въ града и околноститt му, ще забележимъ, че преди всичко 

броятъ и разновидностьта на последнитt не еж еднакви, сиречъ въ тtхъ представите

литt на разнитt групи не еж застжпени еднакво. Тъй, докато червенитt водорасли и 

харацеитt се представятъ отъ по 1 видъ, дtлкитt отъ 9 вида, сжщинскитt слtтоспо
рови отъ 11 вида и сжщинскитt зелени водорасли отъ 15 вида, двудtлкитt или кре

мъчнитt растителни организми еж застжпени отъ 34 вида съ 8 вариетета и 3 форми. 
Значи, по представителство на главнитt групи, най-слабо еж застжпени сладководнитt 

червени водорасли и харитt, а най-силно двудtлкитt, които при това, и по брой на 

индивидитt отъ единъ и сжщъ видъ масово се развиватъ по съответнитt находища, 

. често дори въ уединено чисто състояние. 
Друго обстоятелство, което иде като изводъ отъ общото сравнение е, че дtл

китt или тъй нареченитt синьо-зелени водорасли еж повече обитатели на подлизанитt 

и влажни стени, скали, дървени части и кофи на изворитt, чешмитt и кладенцитt или 

потопенитt край изворитt камъни. Отъ друга страна, едноклетъчнитt слtтоспорови 

(Desmidiaceae) се представятъ само отъ 7 вида и то не масово а спорадично, когато ниш
ковиднитt форми на спиралнитt и звездати жабуняци (Spirogyra и Zygпema), макаръ на 
брой само 4 добре установени, масово се развиватъ почти на всtкжде. Сжщо тъй масово 
се развиватъ 15 вида отъ Confervales и 4 вида и 1 вариететъ отъ рода Vaucheria на 

групата тржбесто-членести (SiphonaJes). 
Тъй че, общото впечатление отъ сравнителната характеристика, която току-що 

направихме, е, че по изворитt и чешмитt на открито, както и по тtхнитt разливи, неза

висимо отъ нtкои водни и полуводни мъхови, папратови и семенни растения, предимно 
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преодолtватъ и биятъ масово на очи влакнеститt водораслови елементи отъ родоветt: 

U 1 о t h r i х, Н о r m i d i u m, S t i g е о с 1 о n i u m, М i с r о s р о r а, С о n f е r v а, О е d о g o
n i u m, С 1 а d о р h о r а, V о u с h е r i а, S р i r о g у r а и Z у g n е m а, отъ които Cladophora 
е особено характерна за карстовитt изворни изтоци и обилно подлизани дерета. Още 

по-силно биятъ на очи, но само подъ микроскопа, четворно по-многобройнитt видове на 

двудtлкитt и то особено въ нtкои отъ карстовитt извори като Езерото и Башъ-бунаръ, 

чиито води еж били залавяни за нуждитt на града, и чешмитt, като Монастирската, 

Дериволската, Пиклиндолската, Пазимостката, хаджи Ненчовата (Липашката) и онази въ 

Гарваница, чиито води единствени се употрtбяватъ за пиене отъ населението, когато е 

на работа по своитt имоти въ тtхно съседство. 

И сега, при наличностьта на разкрититt до тукъ данни въ свръзка съ микро

флорния съставъ на изворнитt води за пиене въ града и околноститt му, нека отгово

римъ и на повдигнатитt въ началото два въпроса относно чистотата на водитt за зала

вяне и тtхнитt неустановени досега причини за предизвикване на гуша у човtка, ако 

такива изобщо би било допустимо да се подозиратъ въ тtхъ. 

Открититt отъ насъ водораслови елементи, както това се установява отъ две 

наши подробни проучвания въ интервалъ отъ 25 години, еж обитатели на изворнитt и 
чешмени води само на открито, подъ непосрtдното влияние на дневната свtт лина и, при 

това, понеже съдържатъ хлорофилъ и асимилиратъ, не само не еж вредителни, но дори 

еж и крайно полезни за окислородяване на водитt изобщо. Но това обяснение би 

имало смисълъ само ако изворитt, които снабдяватъ града съ вода, останатъ за винаги 

като открити водни басеини. Заловятъ ли се обаче водитt имъ модерно и изцtло и при 

особени предпазливи кранове, всички водораслови елементи ще изчезнатъ и ще оста

натъ съ значение само за историята на изворитt. Въ конкретния случай подозрителна 

опасность би имало само относно карстовитt извори, чиито води могатъ да бждатъ 

замърсени отъ далечъ и другояче I). 
По повдигнатия не отдавна въпросъ за гушавитt свойства на рилскитt води и 

водитt въ България изобщо се изнесоха въ литературата нtкои намеквания, че тt може 

би еж въ връзка съ нtкои елементи отъ тtхната микрофлора. Това за да се подтвърди или 

отхвърли еж необходими продължителни и крайно внимателни опити, правени непосрtдно 

съ човtка. И при случая съ водоснабдяването на града Ловечъ и едновременното про

учване на мtстнитt извори въ водораслово отношение би могло да се пожелае и едно 

проучване по отношение на подозиранитt гушави свойства, толкова по-вече, че почти 

въ всичкитt, где повече, где по-малко, еж застжпени елементи отъ дветt групи водо

раслови организми: едноклетъчнитt слtтоспорови (Desmidiaceae) и двудtл

к и т t (Diatomaceae, Bacillariaceae ), които най-много се подозиратъ въ туй отношение. 

Проучване въ туй отношение ние не направихме и не можехме да направимъ 

по липса на достатъчно време и необходимитt мtстни условия и срtдства. Не го напра

вихме най-вече и за това, защото карстови извори като Езерото и Башъ-бунаръ, въ извор

нитt води на които •още преди залавянето имъ сиречъ, преди 25 години констатирахме 
гъмжила отъ въпроснитt две групи микроорганизми, и предъ и следъ залавянето имъ еж 

поили и поятъ града, безъ нtкакви особени гушави последици за населението; защото 

и всички отбелязани въ този трудъ чешми и открити извори (кладенци), пръстнати по 

лозята, градинитt, нивята и ливадитt на ловчанци и съседнитt селски поселища, отъ 

вtкове насамъ поятъ населението, безъ досега да еж установени между него особени 

семейни или поселищни огнища на гушата. Допущаме, че между последното ще има 

спорадични случаи както и по други наши поселища, но това както до сега тъй и въ 

1) .13ъ такъвъ случай въ тtхъ често биватъ застжпени и представители отъ двудtлкитt. 
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бждеще не трtбва да ни безпокои до деня, въ който науката съ непосрtдни опити и 

наблюдения върху човtка успtе да открие причинитt, които предизвикватъ гушавата 

болесть у него. Ако най-подиръ се установи, че причинителитt на болестьта еж микро

организмитt, ще се прибtгне къмъ особени филтри въ водопроводитt. 

Инакъ, както това отбелязахме и по-горе, като изключимъ варовитото съдър

жание на по-rолtмия брой отъ изворитt, които еж отъ карстовъ произходъ, и като се 

заловятъ тt изцtло, изтъкнатата отъ насъ растителность ще изчезне за винаги и тогава 

тt ще съдържатъ само онова, което носятъ отъ първопроизходното си начало и онова, 

което намtрятъ на пжтя си въ карстовин теренъ, стига да не минаватъ презъ замърсени 

мtста: гробища, градски изтоци и др. Ако ли еж пъкъ съ открити начални басейни, 

откритата и описана растителность пакъ не би имъ вредила, стига другояче да не 

бж.датъ замърсени. 

Споредъ заглавието на настоящия трудъ би трtбвало да се спремъ съ нtколко 

думи и върху другата по-висша растителность на изворитt и тtхнитt разливи. Но това 

нtма да направимъ, защото кратка характеристика на воднитt находища, включително и 

изворитt, съ ог ледъ къмъ последната е предадена отъ насъ въ кн. 1, стр. 4 7 - 49 на 

"Ловечъ и Ловчанско" 1 ). Ще отбележимъ само, че, понеже тукъ се касае главно до изво

ритt и чешмитt, то другата растителность, която е застжпена по тtхъ се представя 

само отъ 1- 2 вида сжщински водни мъхове и отъ 2- 3 вида чернодробни мъхове отъ 
родоветt Marchantia, Fegatella и Pellia. 

Въ всtки случай, главната ни цель бtше да дадемъ въ настоящия приносъ 

методично-географско разпредtление на водорасловитt елементи по изворнитt води за 

пиене въ града и околноститt му, както това се вижда отъ следващото по-долу изложение. 

Дtлки (Schizophyceae ). 
Chroococcaceae. 

Chroococcus Naeg. 
С h. с о h а е r е п s (Breb.) Naeg. - По r линесто-варовити подлизани скали надъ 

извора Башъ-бунаръ. 

Merismopedia Meyen. 
М. t е n u i s s i m а Lemm., geitler iп Paseher Susswasser- Flora Н. 12, S. 107. -

Въ извора подъ чешмата на Пази-мостъ и по разливитt подъ него. 

Pleurocapsaceae. 
Pleurocapsa Thuret. 

Р. m i n о r Hansg. - Заедно съ Phormidium autumnale по подводнитt варовици 
на извора Башъ-бунаръ. 

Oscillatoriaceae. 
Oscillaloria Vaucher 

О. t е n u i s Ag. ad var. n i g r а Schkorb. - По постава на Монастирската чешма 

(Сливешки ливади). 

О. s i m р 1 i с i s s i m а Gomont. - Въ извора на Пиклиндолската чешма. 

О. а m о е n а (Kiltz.) Gomont. - Обилна по изтока и разливитt на кладенчето въ 

Кюше-дермене. 

О. Ь r е v i s Kiltz. - По постава на Монастирската чешма и по изтока и разли

витt на извора подъ чешмата на Пази-мостъ. 

1) Вижъ втория цитатъ под-i. 11иния въ началото. 
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Phormidium Kiitz. 

Р h. f а v о s u m (Bory) Gomont. - По постава на Пиклиндолската чешма (преди 

разрушението й). 

Р h. а u t u m n а 1 е (Ag.) Gomont. - По постава и подлизанитt околни стени на 

Манастирската чешма; по влажнитt и отчасти потопени варовици на Башъ-бунаръ и 

Езерото (преди залавянето имъ); по подлизани или облtни съ вода варовици около 

извори въ Пролузко дере и подъ бента въ циганската махала - навсtкж.де въ обилность. 

Двудtлки (Bacillariales, Diatomeae) 
Bacillariaceae 

Melosira Agardh. 

М. v а r i а n s Ag. - Въ грамадни . количества по дъното на самото Езеро (преди 

залзвянето му). 

Meridion Agardh. 

М. с i rc u 1 а r е Ag. - Въ извора на Пиклиндолската чешма. 

Synedra Ehrenb. 
S. U 1 n а Ehr. - По дъното на самото Езеро (преди залавянето му); въ изво

ритt и разливитt на цtлото Пролузко дере; по поставитt и разливитt подъ тtхъ на 

хаджи Ненчовата (Липашката) чешма и чешмата въ Гарваница. 

Var. d а n i с а Kiitz. - Въ изворитt и разливитt подъ чешмата на Пази-мостъ и 

Пиклинъ-долъ. 

F. area media laevi destituta V. Heurcк. - По сж.щитt находища заедно 

съ предшествуващитt три форми. 

Отбелязанитt три форми иматъ общо разпространение по изворитt и въ нtкои 

отъ тtхъ се развиватъ почти уединено въ грамадни количества и при твърде различни 

размtри надлъжъ и ширъ, стигащи до надъ 400 м. дължина. 

S. r а d i а n s Kiitz., Schonfeldt in Pascher ]. с. Н. 10, S. 40, Fig. 62. - Въ постава 

на хаджи Ненчовата (Липашката) чешма. 

S. а f f i n i n s Kiitz. - Въ постава на хаджи Ненчовата чешма, заедно съ пред

шествуващия видъ и въ изворитt и разливитt по Пролузко дере. 

Cocconeis Ehrenb. 
С. Р е d i с u I u s Ehrenb. - По влакната на Cladophora и Vaucheria на разни мtста 

по течението на Узунъ-дере. 

С. Р I а с е n t u 1 а Ehrenb. - По-нарtдко и уединенъ еж.що по течението на 

Узунъ-дере. 

Navicula Вогу. 
N. (D i р 1 о n е i s)? Р u е 11 а Schumann. - Нарtдко въ изворитt на Пиклинъ-долъ. 

Размtритt на тукашнитt индивиди не съвпадатъ досущъ съ размtритt на типич

ната форма. 

N. (Neidium) producta W. Sm., Schonfeldt in Paseher 1. с. S. 75, Fig. 139. -
Нарtдко въ изворитt на Куртова бара и тtхнитt разливи. 

N. (F t u s t u 1 i а) r h о m Ь о i d е s Ehrenb. var. saxonica Rabenh. - Въ извори и 

разливи по пtсъчницитt подъ гробищата южно отъ гр. Ловечъ. 

N. (А mp h i р] е u r а) р е 1] u с i d а Кiitz.-Обилна въ постава на х. Ненчовата чешма. 
Чорупкитt на индивидитt отъ това находище биватъ дълги 70- 140 м., а 

широки 8-9 м. 

N. (А n о m о i о n е i s) ех i 1 i s Kiitz. - Въ изворчета и по обливанитt варовици 

подъ бента на голtмия мостъ. 

Юбил, сбори. проф. А. Иширковъ 36 
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N. v i r i d u 1 а Ki.itz. - По улея и разливитt на чешмата въ Гарваница. 

N. 1 а n с е о 1 а t а Kiitz. - Въ изворчета и въ подлизани пtсъчници южно отъ 

гр. Ловечъ. 
Pleurostauron Rabenh. 

Р. о Ы u s u m Lagerstedt, Schonfeldt in Pascher 1. с. S. 115, Fig. 252. - По улея 

на чешмата въ Гарваница и въ разливитt подъ нея. Индивидитt отъ това находище 

еж съ малко по-голtми размtри. 

Oyrosigma Hassa]. 
G. S р е n с е r i W. Smith. - Въ изворитt по Куртова бара и тtхнитt разливи. 

G. s с а 1 р r о i d е s Rabenh. F. Ь r е v i о r. - Въ извора подъ чешмата на Пази

мостъ, въ изворитt и разливитt на подлизанитt пtсъчници подъ гробищата южно отъ 

Ловечъ и по Куртова бара. 
Oomphonema Agardh. 

G. g r а с i 1 е Ehreпb. var. 1 а n с е о 1 а t а Kiitz. - . Въ извора на Пиклинъ-долъ и 
разливитt му. 

G. i п t r i с а t а Ki.itz. ad var. d i с 11 о t о m а Ki.itz. - По постава и чучура на 

Монастирската чешма, въ Езерото и на Димчоолу въ кладенеца. 

Този видъ по размtритt на ширината си не е еднакъвъ за тритt находища: по 

първитt две, тя съвпада съ широчината на типичната форма, а по третото стига дори до 8 м. 
G. s u Ь с 1 а v а t u m Grunow var. с о m m u t а t u m Grunonw .. Schonfeldt in Pascher 

1. с. S. 123. - Въ Езерото, по постава на хаджи Ненчовата (липашка) чешма и въ Пиклин

долскитt и Дериволски извори. 

G. о 1 i v а с е u m Lyngb. - Прикрепенъ на талуса на Conferva bombycina, застж
пенъ масово въ постава на Монастирската чешма. 

Var. t е n е 11 а Ki.itz. - Придружава типичната форма по еж.щото находище. 

Индивидитt на вариетета по това находище биватъ уединено прикрепени съ 

кжси пихтиести дръжки къмъ влакната на Conferva, а индивидитt на типичната форма 

образуватъ групи около влакното, безъ забележи~ш хиалинни дръжки. 

Cymbella Schi.itt. 
С. т i с r о с е р h а 1 а Grunow f. d i m е n s. m а j о r i Ь u s. - Въ изворчета и тtхни 

разливи по пtсъчницитt подъ гробищата южно отъ Ловечъ. 

Индивидитt отъ това находище иматъ малко по-голtми размtри. 

С. n а v i с u 1 i f о r m i s Auerswa]d. - Въ Езерото и въ постава на Манастирската 

че1ш1а, както и по изворчета на пtсъчницитt подъ гробищата южно отъ Ловечъ. 

С. а f f i n i s Ki.itz., V. Heurck Synopsis р. 62. Atl. 1 pl. 11, fig. 19. - Въ извор

чета по пtсъчницитt nодъ гробищата. 

С. с у т Ь i f о r m i s Kiltz. - Заедно съ предшествуващия видъ; още между влак

ната на Cladophora по коритото на Узунъ-дере и по дъното и стеtштt на постава на 

Манастирската чешма. 

С. с i s t u I а Hemprich. - Въ извор чета по пtсъчницитt подъ гробищата. 

С. h е 1 v е t i с а Ki.itz. - Въ пикли»долскитt и дериволски извори. 

С. v е n t r i k о s а Ki.itz. - Въ изворчета и тtхни разливи по пtсъчницитt подъ 

гробищата южно отъ Ловечъ. · 
ТгуЫопеl/а (W. Smith) Grunow. 

Т. t r у Ь 1 о n е 11 а Hantsch. - По улея и мочуритt предъ чешмата въ Гарваница. 

Nitzschia Hassal. 
N. th е r m а 1 i s (Ki.itz.) nrunow, Schonfeldt in Paseher !. с. S. 153, Fig. 336. -

Въ малки изворчета по варовицитt подъ бента на голtмия градски мостъ. 

N. g r а с i 1 i s Hantzsch. - Въ изворитt по Куртова бара, Пикл11нъ-долъ и надъ 

Пази-мостъ. 
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Hantzschia Grunow. 
Н. а m р i ох у s (Ki.itz.) Grunow. - Придружава предшествуващия видъ. 

С. S о 1 е а Breblsson. 
предъ него. 

Cymatopleura W. Smith. 
Въ постава на чешмна въ Гарваница и по разливитt 

Surirella Turpin. 
S. о v а 1 i s Breb. vor. о v а t а Кiitz. - Заедно съ предшествуващия видъ и по 

сжщитt находища. 

Yar. m i п u t а Breb., V. Heurck Synopsis р. 189, All. I. pl. L XXIII, fig. 9, 10, 14. 
- Заедно съ uредшествуващия и по сжщитt находища; още по дъното на постава на 

Монастирската чешма и въ изворчета по пtсъчницитt подъ гробищата южно отъ Ловечъ 

Слtтоспорови (Conjugatae). 

Desmidiaceae. 
Clostorium Nitzsch. 

С. V е n u s Ki.itz. - Доста на начесто развитъ въ разливитt подъ извора северно 

отъ чешмата подъ Пази-мостъ. 

С. 1 а n с е о I а t u m Ki.itz. - Заедно съ предшествуващия видъ и въ по-голtмо 

количество. 

Cosmarium Corda. 

С. с u r t u m (Br~b.) Ralfs var. ех i g u u m Hansg. - Заедно съ С. notablle, Chro
ococcus cohaerens u Phormidium autumnale по влажнитt глинести варовици надъ извора 

Башъ-бунаръ, край пжтя за Пролуза. 

С. u n d u 1 а t u m Corda. var. о Ь t u s а t u m Schmidle. - По талуса на Tetraspora 
gelatinosa въ извора при Кюше-дермене. 

С. n о t а Ь i 1 е Breb. - Заедно съ С. curtum var. exeguum по влажнитt глинести 
варовици надъ Башъ-бунаръ. 

С. 1 а е v е Rabenh. - Въ изворитt на Кюше-дермене и по поставитt и разли-. 

витt на чешмитt въ Гарваница и подъ Пази-мостъ. 

С. р u n с t u 1 а t u m Breb. - Тукъ-таиъ между разклоненията на Vaucheria gemi
nata въ постава на Диндидеровата чешма. 

С. v ех а t u m. West f о r m а West & G. S. West. Brith. Desm. III. р. 188 Pl. XCII 
fig. 5. - Въ разливитt на извора подъ чешмата на Пази-мостъ. 

С. В о t r у t i s Menegh. var. е m а r g i n а t u m Hansg. f. latum Petkoff. - По улея 

на чешмата въ Гарваница и въ разливитt предъ нея. 

Zygnemaceae. 
Spirogyra Link. 

S. v а r i а n s (Hass.) Ki.itz. - Масово развитъ по бистри течещи води подъ из

тока на сегашния Пиклиндолски изворъ и Диндирдеровата чешма, както и въ разливитt 

предъ постава на хаджи Ненчовата (Липашка) чешма. А заедно съ Vaucheria sessilis, V. 
geminata и Microspora stagnorum, образува лигави покривки по подлизанитt пtсъчници 

подъ гробищата въ Дръстене. 

S. с о m m u n i s (Hass.) Ki.itz. - По разливитt на изв9ра северно отъ чешиата 

на Пази-мостъ. 

S. 1 о n g а t а (Vauch.) Ki.itz. - По чучура и постава на чешмата въ Гарваница, 

въ извора при Кюше-дермене и по други околоизворни находища. 

S. s р е с i е s (sterilis): съ диаметъръ на влакната 56-60 м. - Въ пиклиндолския 

изворъ масово развитъ. 
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N. v i r i d u 1 а Kiitz. - По улея и разливитt на чешмата i:iъ Гарваница. 

N. \ а n с е о 1 а t а Kiitz. - Въ изворчета и въ подлизани ntсъчници южно отъ 

гр. Ловечъ. 
Pleurostauron Rabenh. 

Р. о Ь t u s u m Lagerstedt, Schбnfeldt in Pascher 1. с. S. 115, Fig. 252. - По у лея 

на чешмата въ Гарваница и въ разливитt подъ нея. Индивидитt отъ това находище 

еж съ малко по-голtми размtри. 
Oyrosigma Hassa]. 

G. S р е n с е r i W. Smith. - Въ изворитt по Куртова бара и тtхнитt разливи. 

G. s с а 1 р r о i d е s Rabenh. F. Ь r е v i о r. - Въ извора подъ чешмата на Пази

мостъ, въ изворитt и разливитt на подлизанитt пtсъчници nодъ гробищата южно отъ 

Ловечъ и по Куртова бара. 
Оотрhопета Agardh. 

G. g r а с i 1 е Ehrenb. var. 1 а n с е о 1 а t а Kiitz. - . Въ извора на Пиклинъ-долъ и 
разливитt му. 

G. i n t r i с а t а Kiitz. ad var. d i с h о t о m а Kiitz. - По постава и чучура на 

Монастирската чешма, въ Езерото и на Димчоолу въ кладенеца. 

Този видъ по размtритt на ширината си не е еднакъвъ за тритt находища: по 

първитt две, тя съвпада съ широчината на типичната форма, а по третото стига дори до 8 м. 
G. s u Ь с 1 а v а t u m Grunow var. с о m m u t а t u m Grunonw .. Schбnfeldt in Pascher 

1. с. S. 123. - Въ Езерото, по постава на хаджи Ненчовата (липашка) чешма и въ Пиклин

долскитt и Дериволски и звори. 

G. о 1 i v а с е u m Lyngb. - Прикрепенъ на талуса на Conferva bombycina, застж
пенъ масово въ постава на Монастирската чешма. 

Var. t е п е 11 а Kiitz. - Придружава типичната форма по еж.щото находище. 

Индивидитt на вариетета по това находище биватъ уединено прикрепени съ 

кжси пихтиести дръжки къмъ влакната на Coпferva, а индивидитt на типичната форма 

образуватъ групи около влакното, безъ забележими хиалинни дръжки. 

Cymbella Schiitt. 
С. т i с r о с е р h а 1 а Grunow f. d i m е n s. m а j о r i Ь u s. - Въ изворчета и тtхни 

разливи по пtсъчницитt подъ гробищата южно отъ Ловечъ. 

Индивидитt отъ това находище иматъ малко по-голtми размtри. 

С. п а v i с u 1 i f о r m i s Auerswa]d. - Въ Езерото и въ постава на Монастирската 

чешма, както и по изворчета на пtсъчницитt nодъ гробищата южно отъ Ловечъ. 

С. а ff i n i s Kiitz., V. Heurck Synopsis р. 62. Atl. 1 pl. II, fig. 19. - Въ извор

чета по пtсъчницитt nодъ гробищата. 

С. с у т Ь i f о r m i s Kiitz. - Заедно съ предшествуващия видъ; още между влак

ната на Cladophora по коритото на Узунъ-дере и по дъното и стенитt на постава на 

Монастирската чешма. 

С. с i s t u I а Hemprich. - Въ изворчета по пtсъчницитt подъ гробищата. 

С. h е 1 v е t i с а Kiitz. - Въ пиклиндолскитt и дериволски извори. 

С. v е n t r i k о s а Kiitz. - Въ изворчета и тtхни разливи по пtсъчницитt подъ 

гробищата южно отъ Ловечъ. 

TryЫonella (W. Smith) Grunow. 
Т. t r у Ь 1 о n е 11 а Hantsch. - По улея и мочуритt предъ чешмата въ Гарваница. 

Nitzschia Hassal. 
N. th е r m а 1 i s (Kiitz.) Пrunow, Schбnfeldt in Paseher !. с. S. 153, Fig. 336. -

Въ малки изворчета по варовицитt подъ бента на голtмия градски мостъ. 

N. g r а с i 1 i s Hantzsch. - Въ изворитt по Куртова бара, Пикл11нъ-д.Qщ, и надъ 

Пази-мостъ. 
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Hantzschia Grunow. 
Н. а m р i ох у s (Kiitz.) Grunow. - Придружава предшествуващия видъ. 

С. S о 1 е а BreЬisson. 

предъ него. 

Cymatopleura W. Smith. 
Въ постава на чешмна въ Гарваница и по разливитt 

Surirella Turpin. 
S. о v а 1 i s Breb. vor. о v а t а Kiitz. - Заедно съ предшествуващия видъ и по 

сж.щитt находища. 

Yar. minuta Breb., V. Heurck Synopsis р. 189, All. 1. pl. L XXIII, fig. 9, 10, 14. 
- Заедно съ uредшествуващия и по сж.щитt находища; още по дъното на постава на 

Монастирската чешма и въ изворчета по пtсъчницитt подъ гробищата южно отъ Ловечъ 

Слtтоспорови (Conjugatae). 

Desmidiaceae. 
Clostorium Nitzsch. 

С. V е n u s Kiitz. - Доста на начесто развитъ въ разливитt подъ извора северно 

отъ чешмата подъ Пази-мостъ. 

С. 1 а n с е о I а t u m Kiitz. - Заедно съ предшествуващия видъ и въ по-голtмо 

количество. 

Cosmarium Corda. 
С. с u r t u m (Br~b.) Ralfs var. ех i g u u m Haпsg. - Заедно съ С. notablle, Chro

ococcus cohaerens u Phormidium autumnale по влажнитt глинести варовици надъ извора 

Башъ-бунаръ, край пж.тя за Пролуза. 

С. u n d u 1 а t u m Corda. var. о Ь t u s а t u m Scl1midle. - По талуса на Tetraspora 
gelatinosa въ извора при Кюше-дермене. 

С. n о t а bi 1 е Breb. - Заедно съ С. curtum var. exeguum по влажнитt глинести 
варовици надъ Башъ-бунаръ. 

С. 1 а е v е Rabenh. - Въ изворитt на Кюше-дермене и по поставитt и разли

витt на чешмитt въ Гарваница и подъ Пази-мостъ. 

С. р u n с t u I а t u m Breb. - Тукъ-тамъ между разклоненията на Vaucheria gemi
nata въ постава на Диндидеровата чешма. 

С. v ех а t u m. West f о r m а West & G. S. West. Brith. Desm. III. р. 188 Pl. XCII 
fig. 5. - Въ разливитt на извора подъ чешмата на Пази-мостъ. 

С. В о t r у t i s Menegh. var. е m а r g i n а t u m Hansg. f. latum Petkoff. - По улея 

на чешмата въ Гарваница и въ разливитt предъ нея. 

Zygnemaceae. 
Spirogyra Link. 

S. v а r i а n s (Hass.) Kiitz. - Масово развитъ по бистри течещи води подъ из

тока на сегашния Пиклиндолски изворъ и Диндирдеровата чешма, както и въ разливитt 

предъ постава на хаджи Ненчовата (Липашка) чешма. А заедно съ Vaucheria sessilis, У. 

geminata и Microspora stagnorum, образува лигави покривки по подлизанитt пtсъчници 

подъ гробищата въ Дръстене. 

S. с о m m u n i s (Hass.) Kiitz. - По разливитt на извора северно отъ чешмата 

на Пази-мостъ. 

S. 1 о n g а t а (Vauch.) Kiitz. - По чучура и постава на чешмата въ Гарваница, 

въ извора при Кюше-дермене и по други околоизворни находища. 

S. s р е с i е s (sterilis): съ диаметъръ на влакната 56-60 м. - Въ пиклиндолския 

изворъ масово развитъ. 
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Zygnema (Ag.) De Bary. 
Z. р е с t i n а t u m (Vauch.) Ag. var. а n о m а I u m (Hass.) Юrchn. - Въ извора 

при Кюше-дермене и въ дерето по Пролуза. 

Chlorophyceae - Protococcales. 
Palmellaceae. 

Palmella Lyngb. 
Р. m u с о s а Kiitz. - По влажнитt воравици до самото Езеро. 

Т etrasporaceae. 
7 efrasqora Link. 

Т. g е 1 а t i n о s а (Vauch.) Desv. - Въ изворитt no Гуровото и въ оня при 

Кюше-дермене. 

Chlorel\aceae. 
Chlorella Beyerinck (Palmallococcus ( chodat) Wille ). 

Ch. m i n i а t а (Naeg.) Oltmans (Palme11ococcus miniatus Chodat). - По влажнитt 

варовици около Езерото и особено по онtзи край бента на воденицата подъ циган

ската улица. 

Scenedesmaceae. 
Scenedesmus Meyen. 

S. q u а d r i с а d а (Turp.) Breb. - Въ извора на Кюше-дермене и неговитt разливи. 

Protococcus Agardh. 
Р. v i r i d i s Ag. - По влажнитt варовици краu Езерото,· по поставитt на чеш

митt въ околностьта и по кофитt и влажнит-t. дъски на кладенцитt въ града. 

Confervales. 
U I о t h r i с h а с е а е. 

Ulothrix Kiitz. 
U. t е n е r r i m а Kiitz. - По стенитt на постава на Манастирската чешма. 

U. с о m р а с t а Kiitz. - Заедно съ множество двудtлки въ постава на хаджи 

Ненчовата (Липашка) чешма. 

U. а е q u а 1 i s Kiltz. - Въ голtмо количество въ Езерото, преди залавянето на 

водата му. 

U. z о n а t а (Web. et Mohr) Kiitz - Въ извора при Кюше-дермене. 

Hormidium Кlebs. 
Н. f 1 а с с i d u m А. Br., Heering in Pascher 1. с. Н. 6, S. 45. - По влажнитt 

мtста около карстовитt извори въ Ловечъ. 

Н. d е 1 i с а t u 1 u m Kiitz. - По преминалитt влакна на Vaucheria geminata върху 
подлизанитt части на постава на хаджи Ненчовата чешма. 

М i с r о s р о r а с е а е. 
Microspora Thuret. 

М. s ta g n о r u m (Kiitz.) Lagerh. (Comferva stagnorum Kiitz). - По изворни и 

локвести мtста въ града и юга-източно отъ него отъ Дръстене до Дупекъ включително. 

Conferva (L.) Lagerh. 
С. с о m Ь i с у n а (Ag.) Lagerh. var. g е n u i n а WШе. - Въ извора при Кюше-дер

мене и въ постава на Пиклиндолската чешма. 

Var. m i n о r WШе. - Заедно съ Spirogyra longata и Vaucheria geminata var. race
mosa по изворни и локвести мtста съ желtзни подмазвания подъ Пиклиндолския и 

Дериволския извори. 
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Chaetophoraceae. 
Stigeoclonium Kiitz. 

S t. р u s i 11 u m (Lyngb.) Kiitz. - Въ изворитt на Кюше-дермене. 

Oedogoniaceae. 
Oedogonium Link. 

Ое. species (=? Ое. rigulosum Nordst.). - По влакната на Vaucheria gemi
nata придружава предшествуващия видъ въ извора (кладенеца) при Кюше-дермене 1). 

Cladophoraceae. 
Cladophora Kiitz. 

С. g 1 о m е r а t а (L.) Kiitz. var. g е n u·i n а Кirchn. - Обилно развитъ по мочура 

на чешмата въ Гарваница. 

Индивиди отъ сж.щия видъ, но принадлежащи вtроятно на var. rivularis Rabenh. 
се развиватъ масово по течението на цtлото Узунъ-дере. 

Siphonales. 
V а u с h е ri а с е а е. 

V. s е s s i 1 i s (Vauch.) DC. - По постава и разливитt подъ него на Монастир

ската чешма и въ кладенеца на Димчоолу. 

V. g е m i n а t а (Vauch.) DC. - Размtсена съ Conferva bombycyna въ извора при 
Кюше-дермене и по разливитt подъ него край рtката; срtща се и по изворитt на 

Гуровото и Пролузкото дере. Екземпляритt отъ първото находище отговарятъ досущъ 

на типичната форма. 

Var. raecemosa (Vauch.) DC. - Съ общо разпространение: и най-вече по подма

занитt съ жел·взни съединения пиклиндолски и дериволски извори; развива се на цtли 

маси край рtката подъ гробищата въ Дръстене, въ кладенчевата вода по мtстностьта 

Върбовка и заедно съ Zygnema pectinatum var. anomalum въ кладенеца при Кюше-дермене 
и въ rерана по Ташкъна, северно отъ Ловечъ. 

V. h а m а t а (Vauch.) Lingb. - По постава на Манастирската чешма и въ раз

ливитt подъ него. 

По чучура и облtнитt стени на Диндировата чешма се развива една отклоня

ваща се форма отъ горния видъ, която се характеризува съ това, че ооrонитt и анте

ридитt се развиватъ по връхната часть на дълги странични разклонения или на самия 

край на главното влакно; освенъ това, раличава се още по размtритt на влакната и по 

формата и размtритt на оогонитt. 2) 

V. t е r r е s t r i s Lyngb. - Масово развитъ по засъхналитt разливи подъ кла

денеца на Димчоолу. 

Characeae 
Chara V ailland. 

Ch. foetida А. Br. а) subinermis f. а; а;) gracilis Mig. Characcen S. 581) 
- Въ разлива на Пикиндолския изворъ. 

Rhodophyceae. - Helminthocladiaceae. 
Batrachospermum Roth. 

В. то n i 1 i f о r m е Roth. var. r u Ь е s с е n s Sirodot. - Въ изворна вода (чешма) 
подъ Кървавитt камъни къмъ Сливекъ. 

1) За характеристика на този съмнителенъ видъ вж. д-ръ Ст. Петковъ, Водораслитt на 

Юго-западна, България и тtхното разпространение, стр. 50-51. 
2) Вижъ пакъ предшетствуващия цитатъ подъ линия, стр. 54. 

'\ 
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La vegetation des sources d'eau douce potaЫle dans la ville de Lovetch 
et ses environs. 

Les especes, varietes et formes enumerees dans Ia liste ci-dessus constituent !а 

vegetation algologique principale des sources d'eau douce роtаЫе dans Ia vШе de Lovetch 
et ses environs. Ces sources assez nombreuses sont dispercees sur une 
plus grande etendue montagneuse, autour de !а ville, ayant un diametre 
s'elevant а une hauteur de 170 а 320 m. au dessus du niveau de Ia mer 
d'une petite chatne au Nord du Balkan proprement dit. 

region, dans sa 
de 10 а. 12 km 

' et faisant partie 

Comme premierement decouvertes pour !а Flore algologique du pays on ne peut 
citer que les especes, varietes et formes suivantes: 

Oscillatoria simpiicissima Gomont. 
Navicula (Diploneis)? Puella Schumann. 
Navicula (Neidium) producta W. Sm. 
N а v i с u I а ( А m р h i р 1 е u r а) р е 1 1 u с i d а К iltz. 
Р 1 е u r о s t а u r о n о Ь t u s и т Lagerstet. 
Gyrosigma (Р1.) scalproides Rabenh. f. brevior. 
Gomphonema intricata Ki.itz. ad var. dichotoma Ki.itz. 
G о m р h о n е m а s и Ь с 1 а v а t u m Grunow var. с о m m u t а t u m Grunow. 
Gomphonema olivaceum Lyngb. var. tenella Kiitz. 
Cymbella (Encyonema) ventricosa Kiitz. 
Nitzschia thermalis (Ki.itz.) Grunow. 
Surirella ovalis Breb. var. minuta Breb. 
Но r m i d i и т d е 1 i с а t u 1 u m К i.itz. 
Chara foetida А. Br. а) subinermis f. а а) gracilis Mig. 

St. Petkoff. 



Карстовитt блата по Деветашкото плато ... 
отъ Павелъ Петровъ 

На сжщата тема писахъ въ кн. III на сборника .Ловечъ и Ловчанско", редак

тиранъ отъ проф. А. Иширковъ. Тамъ описахъ начина, по който еж се образували тия 

блата или езера, както се наричатъ . повечето тамъ. Тукъ ще опиша тия отъ блатата, 

които се намиратъ на западъ отъ новостроеното шосе с. Деветаки - с. Брtrово, Лов

чанска околия. 

Водата на тия блата се е набрала (отъ дъждъ и снtrъ) въ хуниитt на широки 

и дълбоки понори или .върпини", както се казватъ отъ околното население. При навод

няване, водата имъ се издига, прелива презъ низкитt брtгове на понора и отива въ 

друго блато или се губи въ нtкой другъ поноръ. При описанието на тия блата ще 

се спра и върху начина на оттичането на водитt на всtко едно блато. 

Б л ат о Г е р а н и щ е ( обр. 1 ). Южно отъ с. Деветаки, на около единъ и поло-

вина километра се намира общинското блато Геранище. Височината му надъ морското 

равнище е около 370 м. 

То има форма на елипса, 

съ 37,944 кв. м. площь 

Обр 1. Геранище . 

или около 38 декара. 

Дълбочината му лtте на

малява и достига до 1 ·50 м. 
Температурата на водата, 

измtрена на 5 септемврий, 
близу до брtга бtше 23°. 

Севернитt и западнитt 

склонове на понора еж 

високи. По тия стръмни 

склонове зимно време се 

събиратъ rолtми снtжни 

прtспи, които често пжти 

траятъ до Герrьовъ-день. 

Източнитt и южнитt скло

нове еж по-низки; особено 

низки еж източнитt. Tt 
едва достигатъ три метра 

надъ най-низкото водно 

ниво. Тия склонове еж засtчени отъ склоноветt на Кирчовитt и Курдовитt понори. Тtзи 

понори еж групови и еж по-низки OT'J> нивото на Геранище. Ето защо пролtтно време, когато 

водата на блатото се надигне достатъчно, тя прелива въ Кирчовитt понори, гдето се губи. 

Зимно време водитt на блатото замръзватъ, като твърде често дебелината на леда 

достига надъ 50-60 см. и трае до късна пролtть. Обикновенно тоя ледъ трае единъ-два 

месеца по-късно отъ1 ;леда нар. Осъмъ. 
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Б л ат о С и н о в и ще е около 350 м. надъ морското равнище. Отстои на около 
300 м. западно отъ Геранище. Има неправилна яйцевидна форма (обр. 2). Голtмата му ось 

..... -"~!D_JO~ •-· .... "---~fitO~ 

Обр. 2. Планъ на блато Синовище. 

е съ дължина 140 м. и съ направление 
32° отъ северъ. Заетата площь е около 
7 декара. Дълбочината му надвишава 

6 метра. Водата му обикновено е бистра. 
Температурата и край брtга бtше 25 ° 
на 6 IX 1932 г. Западнитt склонове на 

понора еж стръмни и достигатъ на ви

сочина до 20 м. 

Източно отъ това блато на около 

50 м. се намира единъ поноръ, стоящъ 

на около 3-4 м. по-високо отъ нивото 

на водата на Синовище. Въ тоя поноръ 

се оттичатъ и губятъ водитt на бла

тото прол1;тно време. когато се подигне 

нивото имъ. 

Блато Де де в е ц ъ ( обр. 3). На триста метра западно отъ блатото Синовище, 

или по-право по посока 358 ° отъ последното езеро, се намира блатото Дедевецъ. 

Височината му надъ 

морското равнище е 360 м. 
Формата му е неправилна 

(вижъ обр. 4.) Заетата 

отъ него плоскость е отъ 

32,445 м . или около 33 
декара. Дълбочината му 

лtте намалява до 2·50 м. 

Температурата на водата 

му на 6 IX 1932 г. край 
брtга бtше 25°. Хунията 
на това блато е разширена 

на западъ по посока 284° 
и образува една _ долина 
дълга повече отъ единъ 

клм. По тая долина про

лtтно време водата на 

Дедевецъ изобилно про

тича въ видъ на широка 

рtка, докато достигне до 

Обр. 3. Дедевецъ. 

отточния поноръ на единъ клм. отъ блатото на еж.щото име и тамъ се губи. 

На това блато южнитt склонове еж. по-високи отъ другитt, но не тъtl стръмни, 

както на блатото Синовище, Питателниятъ басейнъ на това блато е много по-голtмъ, 
отколкото на описанитt по-горе блата. 

Руж е в ъ гьол ъ, съ надморска височина около 380 м., се намира източно на 

около 500 м. отъ блато Дедевецъ; склоноветt на хунията му, особено южнитt, еж. 

много стръмни съ височина около 10 м. Това блато има много малъкъ питателенъ 

басейнъ, формата му е елиптична съ 30 и 50 м. дължина на оситt и. Голtмата ось има 

посока 88°. 
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До м у с ч и е в ъ r ь о л ъ ( обр. 5). Височината му надъ морското равнище е около 
380 м. Температурата на водата му край бptra е 27 °, мtрена сжщо на 6 IX 1932 r. На

. Г\ 
s\ Jf.0;1.iJL~ 
о 10 ra » • sa ЮD.,i. 

Обр. 4. Планъ на блато Дедевецъ. 

мира се южно отъ Дедевецъ въ мtст

ностьта "Радкалака", формата му е 

неправилна (вижъ обр. 6). Заема е,11но 
пространство отъ около осемь де

кара. На изтокъ отъ него, на около 

80 м., се намиратъ два отточни по

нора, въ които става приливането на 

водата му. Дълбочината на водата 

спада лtте до 7 м . 

П а н ь о в ъ r ь о л ъ, съ надм. в. 

385 м. Температурата на водата край 
бptra е 30 °, образува една дълбо

чина съ направление 105 °. Водитt 
му не пресъхватъ. Формата му е 

елиптична съ оси 30 м. и 40 м. 

дълги. При приливъ водата му отива 

въ тъй наречената върлина (поноръ) 

на Катунята, която се намира за

падно отъ Паньовия rьолъ и въ Паньовата върпина, находяща се източно отъ сжщия 

rьолъ. Тоя rьолъ е плитъкъ и е почти на затлачване. 

Югозападно отъ тоя rьолъ се намиратъ други малки гьол чета, като До че в и я т ъ 

r ь о л ъ, Ха л а ч е в и я т ъ г ь о л ъ и пр., които нtма да разr леждаме. 

Северно отъ Паньо-

вия rьолъ се намира 

З а я к о в и я т ъ r ь о л ъ, 
нареченъ по презимето 

на притежателя му. И 

тоя rьолъ не е отъ 

rолtмо значение, ето 

защо и него ще отми

немъ. Сжщо такъвъ 

малъкъ rьолъ има за

падно въ Деветашкитt 

ЛОЗЯ. 

Ганковиятъ rьолъ. 

На около 800 м. из

точно отъ Домусчиевия 

rьолъ се намира Ганко

виятъ rьолъ, съ надм. в. 

365 м. Температурата 

на водата му край бptra 

е 24° (6 IX 1932 r.). 
Намtрихме го мжтенъ. 

Обр. 5. Домусчиевъ гьолъ. 

Формата му е неправилна. Дълбочината на водата е 1-1·20 м. Заема площь отъ около 
15 декара. При приливъ водитt му отиватъ въ Пешовия rьолъ, на около 20 метра въ 
източна посока. Тоя rьолъ може да послужи за образецъ, по който · да се вижда 

начинътъ на затлачване при тия гьолове. 

ЮбиlJ, ~бори. проф. А. Ищир1<овъ 37 
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Пеш о в и я т ъ гьол ъ е по-малъкъ. Той е елиптиченъ съ оси 60 и 30 м. Дъл
бочината на водата му е около 3 м. Температурата на водата е 24° (6 IX 1932 r.). Водитt 
отъ тоя гьоль отиватъ въ Пешовата върпина, която се намира на нtколко метра северно 

отъ сжщия гьолъ. 

.Jь,hjif a: о ю ,. ,, ., ;о ,,; .• 

Обр. 6. Планъ на Домусчиевия rьолъ. 

Ц о к о в и я т ъ г ь о л ъ, съ надм. 

в. 375 м., се намира източно отъ 

Пешовия, по направление 130° и 

на около 200 м. отъ последния. 

Той е на пресъхване. На 10 м. за

падно отъ него се намира една отво

рена бездна съ размtри на отвора 2 
на 8 м. На дъното и еж нахвърляни 

клоне и шума. Водитt на Цоковия 

гьолъ се оттичатъ въ тая пропасть. 

Х а д ж о в а т а б а р а· ), съ надм. 

в. 380 м. Източно отъ Цоковия гьолъ, 
на около 120 м. се намира Хаджовата отворена върпина. Тая последната се намира въ една 
почти отвесно отсtчена долина, удължена отъ северъ къмъ югъ. На южния край на тая 

долина се намира единъ почти затворенъ поноръ, а на северния и край - една бездна съ 

отворъ 4 на 1 ·50 м. Низко долу въ тая бездна се отваря галерия съ посока къмъ 

Цоковата бездна. 

На 250 м. отъ последната се намира Хаджовата бара съ сърдцеобразна форма 

и съ оси 60- 75 м. Дълбочината и е около 5 м.; тя е почти изпълнила понорната 

хуния. При приливъ водитt и отиватъ въ Хаджовата върпина. Тази бара се е про

дънвала нtколко пжти. Водата и следъ продънването изчезвала напълно; и следъ това 

наново се е запушвала. Околното население твърди, че водитt и се явили въ изворитt 

на с. Лжжене, гдето еж намирали риби, довлtчени отъ водитt на сжщата бара. 

К у р до ват а бар а има надм. в. около 370 м. Тя се намира западно отъ Хаджо

ва та бара на около 250 м.; формата и е почти бжбрекообразна съ най-дълга ось 

отъ 60 м. и най-кжса 30 м. Стенитt на понора и еж много стръмни. Приливнитt й 

води отиватъ на изтокъ на около 100 м., гдето се вливатъ въ единъ поноръ, стоящъ 

значително по-високо отъ обикновенитt води на барата. Тая бара, по всичко изглежда, 

е отскоро запушена . върпина. 

К ъ н ч о в ат а ба р а има надм. в. 360 м. Тя се намира северно отъ Пешовата бара 
на около 150 м. Формата й е кржгла съ диаметъръ около 20 м. Намира се въ една 

доста обширна, низко вдълбана затворена долина съ сжщото име. Не пресъхва никога. 

Оттичането на водитt й става чрезъ два понора, намиращи се въ сжщата долина, южно 

отъ барата на около 40 м. Тия понори еж. 5-6 м. по-низко отъ нивото на барата. 

Б у че в и т t бар и. Това еж две бари, които се намиратъ на около 170 м. 

северно отъ Кънчовата бара. Едната се казва Гол t ма Б у че в а бар а. Тя има надм. 

в. 375 м., кржгла форма, съ диаметъръ около 40 м., дълбочина до 4 м.; намира се 

въ една затворена долина, образувана отъ тия бари и близкитt до тtхъ понори. Ма л

к ат а Б у ч е в а б а р а има надм. в. 3 70 м. Намира се на около 45 м. северно отъ голt

мата Бучева бара и е по-плитка отъ нея. Формата й е бжбрекообразна съ най-голtма 

ось отъ около 50 м., а най-малю! около 20 . м. Водитt на голtмата Бучева бара при 

прилйвъ отиватъ въ малката Бучева бара и отъ тамъ, съ водитt на последната -
въ Лаковия поноръ, който се намира на около 40 м. севернQ отъ малката Бrчева бара. 

1
) Мtстното население нарича блатата още и .бари". 
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Т ъ р нишки т t бар и. Това е една група отъ три бари, почти една до друга, 

около 45 м. източно отъ Даковия поноръ. Дветt отъ тия бари се намиратъ на около 

30 м. една отъ друга и еж напълно затлачени и сухи. Третата отстои на 10 м. отъ 

първата. Тя е най-малка, съ около 12 м. диаметъръ ; винаги запазва водата си. При
ливнитt води на последната бара минаватъ презъ първитt две бари и отъ тамъ отиватъ 

въ Даковия поноръ. 

Л ж г ъ т ъ. Това е затворена долина, стояща северно отъ Търнишкитt бари . 

Въ нея се намира едноимената бара Лжгътъ. Тая последната до скоро е била отворена 

върпина, следъ това се запушва и образува сегашната бара, съ не много голtми размtри. 

Всички тия бари, при пълноводие подигатъ значително водитt си на високо и 

ги разстилатъ много на широко, особено при ~:ия блата, на които коритата еж много 

разширени. По тоя начинъ приливнитt води на езерата заливатъ околнитt имоти и 

правятъ голtми вреди на стопанитt имъ, които пъкъ, за да намалятъ вредитt си, 

всtка година грижливо прокопаватъ значително дълбоки канави, по които водитt по-лесно 

се оттичатъ до най-близкия поноръ. 



Материалъ за проучване субфосилнитt видове 
отъ рода Felis 

отъ Р. Поповъ 

Ако приемемъ, че рисътъ у насъ е напълно изчезналъ, въ такъвъ случай родътъ 

F е I i s въ днешно време се представя само отъ два вида : дивата и домашната котка. 

Безспорно, въ предисторическо време рисътъ е живtлъ у насъ, защото останки 

отъ него еж намtрени въ една селищна могила при с. Салманово (Преславско). Трtбва 

обаче да се очаква, че регистърътъ на нашата предисторическа фауна ще бжде увели

ченъ и съ други видове отъ въпросния родъ. 

Вtроятностьта да се откриятъ останки отъ лъвъ е много голtма, като се има 

предвидъ, че въ дилувиално време той е живtлъ въ Срtдна Европа, както и въ Южна 

Русия, а въ Македония продължава да се срtща дори до настжпването на историче

ската епоха. 

Херодотъ, като описва живота на тракитt, между другото казва, че когато 

Ксерксъ пжтувалъ презъ Мигдония къмъ Терма (сега Солунъ), лъвове нападнали вой

ската му; тt излизали нощно време отъ скривалищата си и нападали само камилитt; 

на хора и други животни не нападали. Херодотъ прибавя по-нататъкъ, че въ тази мtст

ность имало много лъвове и диви бикове. Границата на лъвовегв била р. Места и 

р. Ахелой, която тече през ь Акарнания. Сжщото съобщава и Арисrотелъ. Ксенофонтъ 

казва, че въ Пангей, между другитt диви животни, могатъ да се улавятъ и лъвове.1) 

Отъ гледище на палеозоологията е интересно да се установи, станала ли е нtкаква про

мtна въ известни . видове отъ дилувиално време до днесъ, и, ако се установи такава, то 

въ какво се изразява и въ какви размtри. Безспорно е, че да се констатиратъ такива 

факти, необходимъ е изобиленъ сравнителенъ костенъ материалъ отъ разни епохи и 

точни остеоложки измtрвания . 

Съ тази статия правя въ това отношение малъкъ приносъ къмъ проучване два 

вида отъ рода на коткитt, като се въздържамъ отъ каквито и да било заключения, 

защото следъ време последнитt сами по себе си ще се наложатъ, следъ като се събере 

и проучи повече материалъ. 

Спирамъ се върху субфосилнитt останки, съ каквито разполагамъ отъ дивата 

котка и отъ риса. 

Дива котка. Felis catus L. 

Ще разг ледамъ две долни челюсти. Едната отъ тtхъ е намtрена въ селищната 

могила при с. Султанъ (Поповско). Тя е лtва съ запазени: С, Р4 и М1 (обр. 1 А). 

Втората произхожда отъ една пещера при .Крумовитt Порти" близу до Шуменъ. 

Тя е дtсна и е отъ младъ екземпляръ. Отъ зжбитt еж запазени : Рз, Р 4 и М1 ( обр. 1 Б). 

1) Г. И. Кацар о в ъ, Битътъ на старит1, траки . СбБАН, кн. !, стр. 24. 
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Б 

Обр. 1. Felis catus. А отъ „Крумови порти". Б отъ с. Султанъ. 

Въ следнитt две таблици (! и II) давамъ размtритt на челюститt и тия на 

зжбната система. 

ТАБЛИЦА 

Felis catus - Размtри на челюстьта 

1. Дължини 

Дължина отъ задния ржбъ на М1 до предния ржбъ на алвеола 11 . 

11. В и с о ч и н и 
Височина на челюстьта предъ Рз 

2 между Рз и Р4 

3 Р4 и М1. 

4 задъ М1 

III. Дебелини 
1 Дебелина на челюстьта подъ Рз 

2 М1. 

ТАБЛИЦА 11 

Felis catus - Размtри на зжбитt 

2 

3 

Най-rолtмъ диаметъръ (надлъженъ) на С при основата на коронката 

Най-малъкъ (напрtченъ) на еж.щото мtсто 

Дължина на С . . . . . . . . . . 

4 Дължина на алвеоJштt Рз+Р4+М1 . 

5 Дължина на коронкитtРз+Р4+М1 

6 Дължина на Р4+М1. 

7 Дължина на Р4 . 

8 Ширина на Р4 . 

9 Дължина на М1 . 

10 Ширина на М1 • 

11 Дължина на зжбния редъ отъ задния ржбъ на М1 до С 

39·2 

11 ·8 

12·5 

12·8 

13·0 

5·5 

6·0 

5·6 

4·3 

24·0 

25·0 

17·5 

9·0 

4·0 

9·8 

4·3 

30·0 

33·8 

9·5 

9'5 
10·5 

11·5 

5·3 

6·0 

21·0 

20·0 

14·0 

7'О 

3·0 

8·0 

3·8 

26·0 

Въ таблица III давамъ размtритt на челюстьта отъ Султанъ и Крумовитt порти, 
съпоставени съ размtритt на друга една челюсть отъ Ripac, сравнени съ размtритt на 
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' рецентна челюсть отъ Kaposvar отъ сбиркитt на Зоологическия институтъ при универ-

ситета въ Прага 1). 

ТАБЛИЦА 111. 

"' 'с! 
Q) 

"' :s: .... 
о. "' 

•О:: 

fe tis catus - Долна челюсть 
:,: 

о :s: >~ 
о о:: ::i;: ... ><.J <Л • 

t:: ... ou 
о; >, о. о:: C:,..QJ 

:г; 
>, с:,..О .е- со .... 
u ~ t:: о:: ::.::~ 

1 Дължина на всички алвеоли на кжтницитt • . ... . . . . 25·0 21 ·О 21 ·4 21·8 

2 Дължина на коронката на М1 . . . . . ... .. . . . . 9·8 8·0 8·4 8·8 

3 Диаметъръ на алвеолата на С (у менъ диам. на С при основа на 
коронката) • . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 5·6 - 4·8 56 

4 Височина на челюстыа предъ Р . • . . . . . . . 11 ·8 9·5 9·9 10·3 

5 Височина на челюстыа задъ М1 . . . . . . . 13·0 11 ·3 10 6 10·0 

Отъ тази сравнителна таблица личи, че размtритt на възрастния екземпляръ отъ 

Султанъ с ъ н t колко м. м. превиша ват ъ размtритt, дадени у Волдрихъ. Разбира 

се, че отъ това не иогатъ да се правятъ каквито и да било заключения, защото тия 

незначителни разлики могатъ да се отдадатъ на не еднаквата възрасть или полово раз

личие, което само по челюстьта мжчно може да се установи. 

Разиtритt на младия екземпляръ отъ Крумовитt порти, както виждаме, напълно отго

варятъ на субфосилния отъ Ripac, както и на рецентния отъ Kaposvar, съ тази само незначи
телна разлика, че височината на челюстьта задъ М1 при нашия екзеипляръ е малко по-голtма. 

Рисъ. felis lynx L. (sin. Lynchus lynx Grey. Lysacus linx Gray). 
Въ предисторическата селищна могила въ мtстностьта "Бакаджикъ" при с . Сал 

маново (Преславско) заедно съ коститt на иного диви и домашни животни, употрt

бявани за храна отъ доисторическия човtкъ, се намtри една лtва долна челюсть (обр . 

2 горе). Отъ зж.битt и еж. запазени: коренътъ на С, коронкитt на Рз и Р4 и отчасти 

коронката на месоядния зж.бъ -- М1. 

~ ~~)~С_ fi 

--------~ 

Обр. 2. Felis lynx. Горе отъ Салманово, долу отъ Felskluft 
по Kafka, обр. 12. 

1) Wol g f i с \1, Wiss. МЩ1, V В, стр. 81. 
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Р а з м t р и н а ч е л ю с т ь т а. 

1. Височина на челюстьта предъ Рз . 
2. Сжщата височина между Рз и Р4 

3. " " " Р4 и М1 
4. " " подъ М1 . . . 
5. " " задъ М1 . . . 
6. Дебелина на челюстьта подъ Рз . 

7. " " " мi . 
Размtри на зжбитt 

18·0 
18·0 
19·0 
19·6 
20·2 

8·5 
8·6 

1. Дължина на М1 15·0 
2. Ширина на М1 . 7·0 
3. Дължина на Р4 11 ·5 
4. Ширина на Р4 . 6·0 
5. Дължина на Рз 9·0 
fi. Ширина на Рз . 5·0 
7. Дължина на М1 + Р4+Рз отъ задния ржбъ на алвеола М1 до предния ржбъ на Рз 36·0 
8. Дължина на зжбния редъ отъ задния ржбъ на алвеола М1 до задния ржбъ 

на алвеола С . . . . . . . . . 45·0 
9. Дължина на Р2 + Рз . . . . . 21·3 

10. Надлъженъ диаметъръ на С при основата на коронката 9·0 
11. Напрtченъ диаметъръ на С, мtренъ на еж.щото мtсто 7·0 

Покойниятъ проф. д-ръ Ст. Георгиевъ въ общитt бележки по изследванията си 

върху растителностьта на Родопитt и Рила 1 ) споменава риса, като казва: "Рисътъ се 

срtща нарtдко. Диритt му намиратъ по стжпкит'!:,. При Демиръ-капия е билъ ударенъ 

единъ екземпляръ отъ стражаритt. Споредъ описанието на белезитt, излиза, че той ще 

да е сжщиятъ видъ, който се намира въ кабинета по естественна история на Софий

ската държавна класическа гимназия. Той е F е 1 i s р а r d i n а Oken ". Въ бележката си 
на стр. 352 сжщиятъ авторъ споменува за другъ екземпляръ, ударенъ въ с. Петричъ, 

Панагюрска околия и между другото казва: "Споредъ кожата, както и отъ запазенитt 

челюсти, екземплярътъ не отговаря на белезитt на Felis L у n х L., изложени у Blasius 
(Naturgeschichte der Saugethiere Deutschlands 1875, стр. 173--175). Долната часть на тtлото 
вжтрешната страна на нозетt, предната часть на шията, устнитt и краищата на клепкитt 

на F е 1 i s L у n х еж бtли, а у нашия екземпляръ казанитъ части, съ изключение на 

устнитt и краищата на очитt, еж не чисто бtли и снабдени съ тъмни петна. Ушитt у 

F. L у n х еж извжтре бtли, а отвънъ раждано-тъмни, а у нашия екземпляръ на ушитt 

основната часть и върховетt еж черни, а презъ срtдата иматъ една широка бtле

зникова напрtчна ивица. Кожата у F. L у n х на главата, шията, гърба и странитt е 

нашарена съ гжсти тъмни червеникаво-ръждави или сиво-ржждави петна, а у нашия 

екземпляръ най-вече върху гърба се намиратъ черни длъгнести бразди, които почти се 

сливатъ едни съ други и образуватъ цtли надлъжни черни линии . 
• Рисътъ (Felis Lynx), казва Иречекъ, попада рtдко. Азъ чухъ за него само въ 

Рила планина, на Руй, въ Централна Срtдна-гора и при Бургасъ" 2). 

В. Т. Ковач е в ъ 3), като дава външнитt белези на F е 1 i s р а r d i n а, казва, че 

сжщиятъ този видъ се срtща въ Демиръ-капия, с. Петричъ (Панагюрско), Османъ-Пазаръ, 

') С т. Гео р r и е в ъ, Родопит-в и Рилската планина и нихната растителность. СбНУК, 

кн. III, стр. 353. 
2) К. И реч ек ъ, Княжество България, часть !, стр. 49. 
3) В. Т. Ковач е в ъ. Бозайната фауна на България. Трудове на Бъ11г. наученъ земед-влско

стопански институтъ, № 11, стр. 20 и сл . 
... 
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Власи планина, Твърдишкия балканъ, Странджа, а е -,вижданъ и въ околностьта на Каран

тината при Бургасъ". 

За рисътъ въ Балканския п-овъ говорятъ старитt автори. Така напр. Ксен

фонтъ казва, че въ Пангей, въ страната при Китосъ надъ Македония въ Пиндъ могли да 

се у лавятъ лъвове, пардели, рисове, пантери, мечки и др. диви животни I). 

За сега трtбва да смtтаме риса за най-голtмъ представитель на рода F е 1 i s 
познатъ въ България отъ четвъртичната епоха. 

Въ първата половина на миналото столtтие това животно е било изтрtбено въ 

Срtдна Европа и Карпатитt. Само въ областьта на Weitenberg (Чехия) nрезъ 18 столt

тие еж били избити 109 екземпляра 2). 

Този срtдноевропейски рисъ, познатъ съ името F е 1 i s L у n х сжществено се 

различава отъ южноеврпейския F е I i s (С у n с h u s) р а r d i n а Temm. 

Въпросътъ е сега : челюстьта отъ Салманово на кой отъ тия два вида следва да 
се припише? 

Въ следната · таблица (IV) ще съпоставя 

за четири рецентни индивида отъ Скандинавия 3), 

Салманово. 

размtритt, които 

съ размtритt на 

дава Hagmann 
челюстьта отъ 

ТАБЛИЦА IV 

,Q L у n с h u s I у n х по Hagmann 
е:( о 
Q) о:, 

о. " " 10 ~~ о <О 

Долна челюсть "' "' :,:: ~ 
о 

-с -с :,:: :,, .... <О :,:: 
№\ №2 "' "' е:( ,Q s. ;:;; t::: ;;;:.:: ,;;О "' ~ .... :,:: "' "' 

~ 
.с -::; О.о" <О "' u 

1U u Р-. сп ,л 

1 Дължина на М1 . .............. 15·5 11 ·5 15·5 17·0 149 15·0 -0·1 

2 Ширина на М1 ............... 7·0 6·0 N 8·0 7-1 7·0 +0·l 

3 Дължина на Р, ............... 11·8 9·5 12·5 13·5 JJ-8 11 ·5 +0-3 

4 Ширина на Р, . . . . . . . . . . . . . . . . 6·0 4·2 6·0 6·5 57 6·0 -0·3 

5 Дължина на Рэ ............... 10·5 8·0 10·5 11·0 10·0 9·0 +1·0 

6 Ширина на Рэ . . . . . . . . . . . . . . . . 5·5 4·0 5·5 6·4 5·4 5·0 +О·4 

7 Дължина на М1+Р,+Рэ ........... 36·0 27·0 36·0 38·0 34·3 36·0 - 1·7 

8 Дължина на Р,+Рэ .............. 22·0 17·0 22·0 22·5 20-9 21·3 -0·4 

9 Дължина на зжбния редъ отъ задния ржбъ на 
М1 до задния ржбъ на алвеола С . . . . . 45·0 36·0 44·5 43·0 42·1 45·0 -2·9 

Отъ тази таблица се вижда, че размtритt на челюстьта отъ Салманово напълно 

отговарятъ на L у n с h u s 1 у п х, обаче значително се отличаватъ отъ южноевропейския 
рисъ (L у n с h u s р а r d i n u s), както това ще видимъ въ таблица V, дето за 

сравнение давамъ размtритt на две челюсти по Hagmann и размtритt на челюстьта 

отъ Салманово. 

1) Г. И. Кацар о в ъ, Битътъ на старитt траки. СбБАН, кн. 1, стр. 24. 

?) J о s е f К а f k а, Fossile und recente Raublhiere Bohmens (Carnivora). 1903, стр. 28 сл. 

3) Gottfried Hagmann, Die di\uviale Wirbeltierfauna von Voklinshofen (ober-Elsass). 
Teil, стр. 7 2. 

Ю61111, сбори, проф. А, Ишнрковъ 38 
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ТАБЛИЦА V 

Lynchus pardinus 

"' 
по Hagmann 

о '=! CQ 
Q.) 

Размtри на зжбитt отъ долна <О ~ о о:: о. челюсть 
ь.о о :,: :,: 

о в "' ~t о:: :s: 
~ 

~ 
;:;: 

"' .... , ., "' "' 
~ 

о е~ 
о:: о:: 

р.. u р.. 

1 Дължина на М1 12·5 13·0 12.8 15·0 -2·2 

2 Ширина на М1 5'2 5·5 5·4 7-0 -1·6 

3 Дължина на р4 10·0 10·5 10'3 11 ·5 -1·2 
4 Ширина на Р• 4·5 5·0 4·8 6·0 -1·2 

5 Дължина на Рз 8·0 8·0 8·0 9·0 --1·0 

6 Ширина на Рз 4·0 4·0 4·0 5·0 -1·0 

7 Дължина на М1+Р•+Рэ. 30·0 30·0 300 36·0 -б·О 

8 Дължина на Р•+Рэ 18·0 18 О 18-0 21 ·0 - 3·0 

9 Дължина на зжбния редъ отъ задния ржбъ на М1 до задния 
ржбъ на алв~ола С . 37·5 36·0 36·8 45·0 - 8·2 

Въ тази таблица се вижда, че М, у нашия рисъ, както и дължинитt Р4 + Рз и 
М1 + Р 4 + Рз, а така сжщо тая отъ задния ржбъ на М1 до С еж много по-rолtми отъ 

колкото при южноевропейския, когато сжщитt тия размtри Clil. почти еднакви при челю

стыа отъ Салманово и североевропейския рисъ. 

Отъ всичко това следва да се заключи, че у насъ въ неолита е живtлъ F i I i s 
1 у n х и отъ опредtлението на проф. С. Георгиевъ и на В. Т. Ковачевъ следва да се заключи, 

че у насъ еж живtли двата вида, но фосилни, както субфосилни останки отъ южноевро

пейския рисъ до днесъ не ми еж познати, но трtбва да се очаква, че и такива ще се 

откриятъ. 

' 



' 

Населението на rp. Севлиево 
Отъ С. Поповъ. 

Най-близкиятъ съседенъ градъ до родното мtсто на г-на Иширкова откъмъ 

изтокъ е С е в л и е в о. Градътъ е разположенъ по лtвия брtгъ на рtка Росица и не ще 

да е сж.ществувалъ въ старото българско царство. Името му, споредъ преданието, произ

хожда отъ голtмитt тополи - каваци, които еж. расли нtкога на мtстото на сегашния 

градъ, и които по турски се наричатъ с е л в и - а час а. Отъ тtхното име се нарекло и 

селището отъ турцитt С е л в и, а отъ българитt - С е л в и е в о и С е в ли е в о. 

Понеже селището има доста благоприятно географско положение на голtмия 

пж.ть отъ Търново за Ловечъ и всрtдъ плодородна равнинка, въ него почнали да се 

заселватъ повече хора отъ близкитt села. 

Броятъ на жителитt въ гр. Севлиево презъ турско време не може точно да се 

знае. У Киприанъ Робертъ (1840 год.) този брой е 8000 души, отъ които по-голtмата 

часть, и то повече турцитt, измрtли nрезъ време на голtмата чума ( 1838 r.), а по-мал

ката часть се спасила въ Балкана. При първото преброяване на населението въ свободна 

България, станало на 31. XII. 1880 година се намtрило, че въ Севлиево живtятъ 4349 
мжже и 4024 жени, всичко 8373 души. При последното преброяване на 31. XII. 1926 г. 

въ града е имало 4737 мж.же и 4588 жени, всичко 9325 души. 

Какъ се е промtнялъ броятъ на жителитt въ Севлиево nрезъ този периодъ отъ 

4 7 години се вижда отъ следната таблица. 

Преброявания п о години 
Население 

1880 
1 

1881 
1 

1892 
1 

19U0 
1 

1905 
1 

1910 
1 

1920 
1 

1926 

Мжже ... . . 4349 4392 4880 4961 4851 4865 4816 4737 
Жени ..... . 4024 4467 4571 4981 4861 4886 4739 4588 

Всичко .• 8373 8859 9451 9942 9712 9751 9555 9325 

Като проучимъ числата въ тази табличка ще видимъ, че населението на градъ 

Севлиево е расло до 1900 година, когато то е достигнало своя най-голtмъ брой -
9942 души, следъ която година се започва едно постоянно намаляване на този брой, 

който при последното преброяване спада на 9325 души, толкова, колкото еж. били 

жителитt на града презъ 1890 година. Това отпослешно намаляване на населението въ 

Севлиево се дължи главно на измtнилитt се и станали по -лоши икономически условия 

за животъ на гражданитt и особено на остав·ането му на страна отъ Централната желt

запж.тна линия, която бt прокарана далечъ на северъ отъ града. До тогава движението 

отъ Източна България къмъ София минаваше отъ Търново презъ Севлиево, самиятъ 

градъ бtше търговско срtдище на една голtма околия и населението отъ полскитt села 

дохождаше въ Севлиево да си купува необходимитt му стоки. Следъ прокарването на 

ж. п. линия почнаха да се развиватъ като търговски срtдища Павликени, станция на 

желtзницата и отчасти Сухиндолъ, близо до тази станция. Изобщо за 46-годишния 
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периодъ отъ времето на първото до последното преброявания населението на градъ 

Севлиево е нарасло съ 11·370/о (на гр. Ловечъ - съ 54·880/о). 
При тази уединеность на града отъ желtзнопжтнитt съобщенин 1;1ъ Царството, 

каквито иматъ вече всичкитt околни градове, Севлиево ще продължава да запада. Мла

дитt му граждани, получили известно по-високо образование, не могатъ да намиратъ 
поминъкъ въ роднин си градъ и еж принудени всtка година да се и зселватъ отъ него. 

Поради това Севлиево е единъ отъ градоветt, които еж дали и даватъ голtмъ брой 
изселници. Това изселване ще може да се поспре, когато градътъ се свърже съ ж. п. 

мрежа на царството и когато стане станция за балканскин край въ Севлиевско на новата 

)1<. п. линин София-Орхане-Турски-Изворъ-Севлиево-Търново. 

По полъ населението на Севлиево се разпредtля така: При I-то преброяване 

процентътъ на мж.жетt е билъ 51·9, а при последното - 50·8. Проце1-1тътъ 1-1а ж~нитt 

при тtзи две пребронвания е билъ 48·1 и 49·2. Тtзи проце1-1ти показватъ, че мжжкото 

население на града спрямо женското е намалнвало, гланно поради изселвания, а като 

последица отъ това е расълъ процентътъ на женското население . 

По мtсторождение населението на гр. Севлиево се разпредtJiя по начина, изло
женъ въ следната таблица: 

Година на 
р о д е н и в ъ 

преброяването r а а I око- \ ок- 1 др. \всичко въl Тур- 1 Юго- 1 Гър- 1 Ромъ- 1 1 дру 1 Всичко Р д 1 лията ржга окр. България ция славия ция ния Русия I гаде 
1. J. - 1880 8283 - - - 8283 52 - - 2 13 '23 8373 
1. I. - 1887 7398 - 944 425 8767 52 2 - 16 4 19 88j9 

31. XII. - 1892 7592 - 838 878 9308 69 1 - 7 11 55 9451 

" 1900 7965 758 229 815 9767 63 9 - 9 11 10 99.J2 
. 1905 7575 839 566 646 9616 65 7 - 6 5 13 9712 
.. 1910 7486 995 506 645 9632 65 16 - 7 10 21 9751 
. 1920 7013 1118 666 619 9416 4 57 27 27 8 16 9555 
. 1926 6660 1276 505 664 9105 21 58 18 55 60 8 9325 

Отъ тази таблица се вижда, че при първото пребронване почти всички жители 

на Севлиево еж. били родени въ града. Това число ще трtбва да се вземе съ голtна 

резерва, защото не може да се допустне, че при тона пребронване не е имало нито 

единъ житель, роденъ въ околинта или окрж.га, когато при второто пребронване такива 

жители има вече 1360 души. При последното преброяване процеюътъ на роденитt въ 

града севлиевски граждани е билъ 72·5, на роденитt въ Севлиевска околия - - 13·7, но 
роденитt въ Търновски окрж.гъ - 5·4, на роденитt въ другитt окрж.зи въ Царството 

- 7·1, а на роденитt въ други държави - 2·40/о. 

По семейно положение населението на гр. Севлиево се е разпредtляло така : 

Година на Д:) 15 год. неоженени оженени овдовtли напустнати непоказани Всичко 

преброяването 
м. 1 ж. м. 1 ж. м. 1 ж. м. 1 ж. м. 

1 
ж. м. 1 ж. м. 

1 
ж. 

1 

1880. 1635 1596 998 372 1636 11596 79 459 1 1 - - 4349 4024 
1887 . 2007 2020 586 308 1697 1731 79 402 5 4 18 2 4392 4467 
1892. 2040 2026 767 428 1983 1670 76 432 4 2 10 13 4880 4571 
1900. 2010 2100 904 554 1917 1797 84 500 15 15 31 15 4961 4981 
1,, 05. 1794 1868 1047 628 1902 1835 103 517 5 13 1 2 4851 4861 
1910. 1876 11856 973 674 1902 i 1828 100 1519 13 7 - - 4865 4886 
1920. 1534 1424 Ш'6 825 1917 1813 132 659 7 18 - - 4816 4739 
1926. 1687 1206 960 780 1960 1963 123 629 9 10 - - 4737 4858 

\ 
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Като проучимъ тази таблица, ще намtримъ : 

1. Н е о ж е не н и и не о м ж ж е ни. Числото на неожененитt мжже, като се вклю
чи въ това число и броятъ на лицата отъ мжжки полъ до 15 години отъ първата 

стълбица, е било за преброяванията отъ 1880 до 1926 година следното: 2633 души, 
2593, 2807, 2914, 2841, 2849, 2760 и 2647. Числото пъкъ на неомжженитt жени е било: 
1968, 2327, 2454, 2654, 2496, 2530, 2249 и 1986 души. 

Изразени процентно, тtзи числа добиватъ следния видъ: а) неожененитt мжже 

еж съставлявали : 60·5; 60, 58, 58·8, 58·6, 58·6, 57·3 и 55·8°/о отъ общия брой на мжж

кото население въ града; б) неомжженитt жени еж съставлявали; 49, 52·1, 53·7, 53·3, 
51·4, 51·9, 47·4 и 43·30/о отъ общия брой на женското население въ Севлиево. Тtзи 

проценти по:<азватъ, че задомяването нэ. момцитt е било обикновено по -трудно отъ 

това на момитt и - че процентътъ на останалитt незадомени момци и моми намалява . 

II. Оженен и и о м ж жени. Числото на ожененw:тt мжже и омжженитt жени 

презъ осемт ·I, последователни преброявания се вижда въ третата графа на таблицата 

"оженени". Изразени процентно тtзи числа добиватъ следния видъ: а) за ожененитt 

мжже: 37·6, 38·7, 40·6, 38·8, 39·2, 39·1, 39·8, и 41·30/о и б) за омжженитt жени: 40, 38·7, 
36·6, 36·1, 37·6, 37·5, 38·3 и 42·80/о. Тtзи проценти показватъ, че числото на задоменитt 

момци и моми се уголtмява. 

III. В до в ц и и в до в и ц и. Числото на овдовtлитt мжже и жени се вижда отъ 

четвъртата графа на таблицата. Числата за овдовtлитt мжже и жени показватъ, че оже

ненитt мжже умиратъ сравнително много по-рано и - повече отъ омжженитt жени, 

и - че числото на вдовицитt е нарастнало много следъ воденитt войни. Отъ общитt 

процентно изразени числа на овдовtлитt мжже и жени се вижда, че по време на 1-то 

преброяване вдовцитt еж били 14·7°10, а вдовицитt - 85·30/о, а при последното пре

брояване тt еж 16·4 и 83·60/о. 

IV. Напуст на ти и разведен и въ Севлиево има малко. При първото пре

брояване е имало единъ мжжъ и една жена разведени, а при IJОследното преброяване 

9 мжже и 10 жени. 

По народность (и матерен ъ е з ик ъ) населението на Севлиево се е разпре

дtляло презъ разнитt преброявания, както се вижда въ долната таблица: 

Народности 
Преброявания по години 

1880 
1 

1887 
1 

1892 
1 

1900 
1 

1905 
1 

1910 1920 
1 

1926 

бъл гари ... . .. 6772 7801 8536 9008 8926 8890 8693 8282 
rурци . .. . ... 1541 1021 866 891 647 672 603 811 
цигани .. . ... 35 13 2 i 110 146 229 117 
руси . . .... 13 - 4 2 2 4 3 65 

сърби .· . .. .. • - 1 - 1 2 17 9 18 
гърци .....•. 1 2 3 1 2 1 4 1 
арменци . . . .. - - - 8 3 3 1 1 

евреи ....... - - 6 3 - 1 1 2 
ромъни . ... . . 1 - 3 у 4 12 3 8 
албанци . . . . . . - - 8 6 4 1 6 9 
другr1 славяни .•• - 11 13 2 5 2 - -

други неславяни . . 10 10 10 7 7 2 3 10 
Всичко .. 8373 8859 9451 9942 9712 9751 9555 9325 



302 с. поповъ 

Предадени процентно числата отъ таблицата добиватъ следния видъ: 

1) Българи т t при първото преброяване еж били 80 ·90/о, който процентъ по

стоянно се е увеличавалъ на 88, 90·3, 90·6, 91 ·8 (1905 год.), следъ която година почва да нама
лява на 91 ·2, 91 ·О и 88·50/о. Или, числото на гражданитt отъ бъJ1rарска народность 3 го
дини следъ създаването на българската държава е било 8/10 отъ цtлото население на 

града, като това число постепенно се е увеличиllО до 9/10, за да спадне малко презъ 

последнитt преброявания. 

2) Турци т t при 1-то преброяване c,i били 18 · 40/о, а при последващитt преброя

вания този 0/о намаJ1ява на 11 ·5, 9·2, 9·, 6·7, 6·9, 6·3, като при последното преброяване 

се покачва отново на 8 · 50/о. Числото на турцитt до освобождението ще да е било при

бJ1изително на поllовина отъ цtlloтo население на града. Отъ тtхъ по-заможнитt и по

изllожилитt се презъ време на въстанието и войната турци еж се изселиllи презъ време 

на войната и веднага следъ нея. Вече при първото преброяване турцитt заедно съ цига

нитt мохамедани еж само 1541 души или 18·40/о отъ насеJ1ението, който процентъ е 

намаляваJ1ъ постоянно. 

3) Цигани т t еж преброявани отдtлно отъ турцитt при преброяването въ 

1905 r. Тtхното число се увеllичава до 1920 r., следъ което спада наполовина при 

посllедното преброяване - на 117 души. 
4) Рус и при посllедното преброяване е имаJ10 66 души. Tt всички еж руски 

емигранти следъ roJ1tмaтa руска ревоJ1юция. По-рано е имало единици руси . 

5) Сърби се явяватъ въ по,rолtмо число - 17 души - при преброяването 

отъ 191 О година. Tt еж преселници и работятъ въ вжжарската фабрика въ града. 
6) Други славяни - чех и и хървати - е имало при второто и трето пре

броявания ( 11 и 13 души). 

Числото на севJ1иевскитt граждани отъ други, не с J1 а в я н с к и, на родно с ти 

е биваJ10 вс·tкога малко - само по нtколко души. При последното преброяване презъ 

1926 r. въ Севлиево е имаJ10: 8 румъни, 1 rръкъ, 1 арменецъ, 2 евреи, 9 аJ1банци, 

5 нtмци, 2 итаJ1ианци, 2 цинцари, 1 французойка и 1 калмукъ. 

По вtроизповtдание севJ1иевскитt граждани се разпредtJ1ятъ така, както е пока

зано въ следната табличка: 

Вtроизповtдания 
Преброявания ПО ГОДИНИ 

1880 
1 

1887 
1 

1892 1900 
1 

1905 
1 

1910 
1 

1920 
1 

1926 

православни 6767 7803 8541 9004 8925 8897 8689 8376 
католици 5 8 20 11 11 9 3 4 
протестанти 9 9 8 13 16 16 24 12 
григорианци - - - 8 1 3 - -
мохамедани 1564 1035 877 901 758 818 836 931 
израилтяни - - 5 3 - 1 1 2 
други непоказани 28 4 

.;;, 1 

2 1 7 2 -
Всичко. 8373 8859 9942 9712 9751 9555 9325 

Презъ разнитt последоватеllни преброявания гражданитt отъ и з то ч но - пра в о 

славно вtроизповtдание, еж съставлявали процентно: 80·8, 88·1, 90·4, 90·6, 91·9, 91 ·3, 
90·9 и 89·5 на сто отъ общия брой на всичкитt житеJ1и въ града. ЧисJ1ото на право

славнитt е нараствало успоредно съ нарастването на българитt. И тука нарастването се 

е увеЛИЧИ/10 отъ 80·8 до 91 · 90/о, ИJIИ - съ 11·10/о. 
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М ох а мед а н ска в t р а еж изповtдвали турцитt и циганитt. Процентно броятъ 
на мохамеданитt се изразява въ следнитt числа: 18·7, 11 ·7, 9·3, 9· 1, 7·8, 8·4, 8·8 и 9·90/о. 
И тука голtмиятъ отначало О/о на мохамеданското население се намалява успоредно съ 

изселването на турцитt отъ града. 

Другитt вtроизповtдания еж имали малко последователи въ Севлиево и тt еж 

повечето преселници-чужденци. Числото на кат о ли ц и т t се е движило отъ 5 до 20 
(презъ 1892 г.) и намалtло на 4 (1926 г.) Броятъ на протест анти т t се е мtнилъ отъ 

9 (едно протестантско семейство още отъ турско време) до 24 (1920 г.), за да спадне 

на 12 души (1926 г.). Ар не н о-г ри гори а н ц и т t се явяватъ при преброяването презъ 

1900 г. (8 души), за да изчезнатъ при последнитt две преброявания. 

По поданство цtлото население, изобщо взето, е било отъ българско поданство. 

Бъл,гарски поданици презъ 1880 г. еж били 8358 севлиевски граждани. Това число въ 

следнитt преброявания се мtни на: 8833, 9393, 9909, 9702, 9678, 9526 и 9228 души. Обър
нати тtзи числа въ проценти, добиватъ следния видъ: 99·8''/о при първото преброяване, а 

при последващитt: 99·7, 99·4, 99·8, 99·5, 99·3, 99·7 и 99·1 О/о презъ 1926 г. 

Числото на чуждитt поданици при последователнитt преброявания е било: 15, 
26, 58, 33, 49, 34, 29 и 97, повечето до 1912 год. турски поданици. При последното 

преброяване (1926 г.) чуждитt поданици еж били: 70 отъ руско поданство, 11 - юго

славянско, 5 - румънско, 5 - германско, 2 - турско, 2 -- унгарско и 1 - австрийско. 

Грамотностьта на севлиевскитt граждани и гражданки еж.що така бързо се е 

увеличавала. Така, при второто преброяване (1887 г.) е имало само 2472 грамотни 

българи (при 1-то не еж били събирани сведения за грамотностьта), при Ш-то - 3458 
при IV-тo - 4651, при V-то - 4981, при VI-тo - 5310, при VII-тo - 6103, а при послед
ното - 57 43 души. 

Ограмотяването на мжже и жени не е вървtло съ еднаква бързина. По-бърже е 

вървtло това на мжжетt, а по-бавно-онова на женитt. Процентно rорнитt числа за грамот

нитt българи добиватъ следния видъ: 31·7, 40·5, 51·1, 55·8, 59·6,. 70·2 и 69·8 на сто 

мжже и жени, взети заедно. При последнот9 преброяване грамотнитt мжже българи еж 

съставлявали 77·50/о отъ тtхния общъ брой, а грамотнит-в жени българки - 620/о, смtт

нати съ децата. Безъ тtхъ процентътъ на грамотнитt мжже и жени ще бжде по-rолtмъ 

Неграмотнитt мжже българи еж били 22·50/о, а жени -- 380/о. Днесъ, 7 години следъ 

извършеното последно преброяване, числото и процентътъ на неграмотнитt мжже и жени 

ще е намалtлъ още, поради това, че по-старитt неграмотни севлиевци и севлиевки посте

пенно измиратъ, като се замtстватъ съ по-млади такива, минали вече презъ училищата и 

следователно станали грамотни. 

Расла е така еж.що и грамотностьта между турското население въ града, само 

че по-бавно. Презъ 1900 г. е имало само 31 души турци (27 мжже и 4 жени) грамотни 
при 860 души неграмотни ( 433 м. + 427 ж.), а презъ 1926 год. грамогнитt турци еж 

140 души (88 + 52), а неграмотнитt - 671 ( = 330 + 341). Процентно презъ 1900 г. 
само 3·50/о отъ турското население на Севлиево е било грамотно, а презъ 1926 година 

този процентъ се възкачва на 17·3. 

Разгледаме ли пъкъ какъ еж живtли севлиевскитt жители по домакинства, ще 

намtримъ, че едночленнитt домакинства еж расли въ ущръбъ на многочленнитt. При 

първото преброяване числото на едночленнитt домакинства е било 49, а при последното 

преброяване - 309. Числото на домакинствата съ по-малко членове (2 - 5 души) при 
второто преброяване е било 97 4 (за 1-то нtма такива данни), расло е постоянно и презъ 

1926 r. е стигнало до 1802. Броятъ пъкъ на по-многочленнитt домакинства, съставени 

9тъ 6 д9 lQ души, ~ 1Jама11явалъ отъ 883 при !!-то преброяване на 383 при последното 
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такова. Тtзи числа показватъ, че и въ Севлиево броятъ на семействата съ повече членове 

намалява, като сжщевременно този на семействата съ по-малко членове се увеличава. 

Намалtли еж много и по-многобройнитt домакинства, съставени съ повече отъ 1 О чле
нове. Тtхното намаляване е вървtло така: презъ 1887 г. е имало 33 такива домакин

ства, презъ 1900 г. тt еж 21, презъ 1910 г. - 7, презъ 1920 г. - 6, а презъ 

1926 г. е имало само 2 многобройни домакинства. 

Поминънътъ на севлиевскитt граждани и гражданки е билъ главно земедtлие, 

лозарство, скотовъдство, занаятчийство съ индустрия и търговия. Даннитt отъ преброя

ването на 31. XII. 1926 г. ни показватъ следното: 1) 2212 души (23·70/о) еж се поми

нували отъ земедtлие, лозарство, градинарство, скотовъдство, ловъ и риболовство; 2) 17 
души еж добивали минерални вещества (камъни за строежъ); 3) 3095 души ( = 3·3·20/о) 
еж се прехранвали отъ занаятчийство и индустрия ; 4) 333 души еж изкарвали прехраната 
си отъ съобщения и превозъ на стоки и пжтници; 5) 995 души ( = 10·7°/о) еж прежи

вtвали отъ търговия и банкови служби; 6) 937 души ( = 100/о) еж заемаали общест

вени и военни служби; 7) 796 души ( = 8·80/о) еж се поминували отъ свободни професии 
(духовна - 38, правна - 250, медицинска - 141, учителска - 305, наука, литература 
и изкуства - 62); 8) 103 души еж били домашна прислуга; 9) 467 души еж били 

рентиери и пенсионери и 10) 370 души еж имали други и непоказани занятия. 
Отъ всичкитt жители на гр. Севлиево 4490 души ( = 48·20/о) еж били акт и в но 

население, а останалитt 4835 души ( = 51·80/о) - неактивно население. 
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Епигенетични проломи въ долината на р. Струма 
отъ Ж. Радевъ 

Много еж белезитt, по които може да се сжди за морфоrенезиса на земната 

повърхнина. Най-изразително обаче такива белези се наблюдаватъ въ гол ·вмитt и стари 

долини и то предимно въ гвзи, които включватъ въ своето развитие и образуване и 

моменти на rеотектонични движения, или пъкъ постоянни и непрекжснати такива дви

жения, безъ при това да се спира процеса на развитието на долината. Въ последния 

случай, когато тектоничнитt процеси запазватъ една последователность и постепенность 

въ движенията на дадена часть отъ д_олинната область, тамъ могатъ да се засtкатъ про

ломи, които пресичатъ напрtки снагата на цtла планинска верига, какъвто е случая съ пролома 

на Искъра въ Стара-планина, а сжщо и при Панчерево, какъвто е случаятъ съ пролома 

на р. Алюта, която пресича Трансилванскитt Карпати и др. При образуването на такива 

проломи развитието на долината не е предоставено само на ерозивната работа на теча

щата вода. Ако би работила само течащата вода, тогава тя би - образувала своята долина 

съ една постепенность и последователность, при което височинит-1, отъ дветt и страни 

ще се понижаватъ постепенно къмъ нейното устие. Зародятъ ли се, обаче, по протеже

нието на ръката тектонични движения и ерозивната сила успtва съ една последовател

ность да понижава и отнася надигащитt се отъ процеса на надиплюването материали, 

то на мtстото на задълбаването се образува долинна тtснина или проломъ. Въ това 

мtсто долиннитt склонове еж по-стръмни и по-високи, отколкото лежещитt предъ 

тtхъ части. 

Такива проломи по геоморфологична номенклатура носятъ името а н те цеден т ни. 

Тtхното образуване се обуславя отъ ендогенни или вжтрешноземни сили. 

Проломи, както казахъ по -горе, се образуватъ и въ долини, гдето нtма постоянни 

тектонични движения, а е имало само моментни движения въ нtкоя по-ранна геологи

ческа епоха . Въ такъвъ случай въ долината се създаватъ условия за отлагане на нови 

геологически наслоения, които запълватъ обширни части на нейната долина, при което 

се образуватъ нови повърхнини, и то съвсемъ различни отъ тtзи, които еж сжще

ствували преди тектоничното движение. Следъ като престане процеса на запълването, 

настава отново оживена ерозия въ предtлитt на сжщата стара долина и то така, че въ 

низкитt части на долината тази работа се извършва изключително по новонаслаганитt 

материали. При трва много лесно може да се разбере, че леглото на ръката въ областьта 

на новооживилата се ръчна ерозия нtма да се съвпада винаги съ старото и запълнено 

вече легло. Често пжти това легло попада на стари напрtчни или пъкъ надлъжни ридове 

отъ старата долина и въ тtхъ започва да се задълбава и образува новото легло. 

Поради различието въ твърдостьта и у~тойчивостьта срещу ерозионнитt работи, старитt 

материали винаги даватъ едно утtснение на леглото на рtката, а новонаслагалитt се 

материали биватъ лесно измивани и отнасяни. Процесътъ на измиването и отнасянето въ 

новозаживtлата долина напредва до такава степень, че на много мtста· и особно тамъ, 

гдето леглото е стигнало основнитt припокрити материали, отложенитt наслаги се изна

сятъ почти напълно. Въ такъвъ случай проломитt често представятъ прорtзи въ уеди-

lQ/51-111 . сбори. проф. А. Ишнрковъ 39 
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нени ридове или пъкъ въ ридове, продължаващи се отъ склона на долината, чието пре

ломяване при настоящия обликъ на долината се явява понtкога загадъчно и чудновато. 

Още повече и поради това, че около тtхъ, или до тtхъ, явно еж на лице по-низкитt 

зони отъ сегашния обликъ на долината, които при нормални условия би трtбвало да се 

използуватъ отъ течащитt води за рtчно корито. Явно е, че при процеса на образува

нето на такива проломи не еж вземали участие тектонически движения и че засичането 

се дължи само на ерозивната работа на водата. 

Въ геоморфологичната наука такива проломи носятъ името е пи ген е ти ч ни, 

поради това, че процесигl, на тtхното образуване еж следвали само отъ тtхното гор

нище надоле, успоредно съ общото задълбаване на долинното корито. Въ този случай 

процесътъ за образуване на пролома се развива само отъ действието на вънкашни сили -
ерозивното действие на течащитt води. 

Струмска долина 

Долината на р. Струма, гдето презъ терциера еж станали значителни хлътвания, 

въ които еж се отстояли голtми терциерни басейни, е твърде богата на случаи отъ 

епигенетично преломяване. Може да се каже, че п·овече отъ проломитt на тази долина 

иматъ епигенетиченъ произходъ. 

За да можемъ да си съставимъ една прегледна картина за развоя на Струмската 

долина съ всичкитt нейни разнообразия, ще .трtбва да вземемъ единъ изходенъ пунктъ 

отъ нейното геологическо развитие. Не е нуждно да отидемъ по-назадъ отъ терциер

ната геологическа епоха, защото материалигl,. останали отъ мезозойската ера, не 

съставятъ една непрекжсната връзка, пъкъ вънъ отъ това, не би могло да се възстано

вятъ поне привидни мостове между тукъ-таме разхвърленитt остатъци отъ такива наслоения, 

та да можеше по този начинъ да се възстанови една следмезозойска повърхнина. 

Началото на терциера е времето, отъ когато може да се проследи развитието 

на нашата долина. 

Презъ новия терциеръ тукъ вече е уформена една голtма низина съ множество 

подраздtления въ нея . Тtзи подраздtления еж отбелязани сега отъ множество огkнения 

и разширения по тази долина. Тамъ, гдето еж днешнитt проло~ш, въ началото на долинния 

животъ еж сжществували напр·l,чнитt хребети, а въ нtкои случаи и мостове, които еж 

разграничавали отдtлнитt тектонични разширения и еж свързвали, както и сега още свър

зватъ, страничнитt оградни на долината планини. Като се вземе една начална повърхнина 
като долно ерозионно ниво на вс-l;ко отъ тtзи тектонични разширения, ще бжде 

възсъздадена първичната повърхнина и то чрезъ изработенитt презъ това време долинни 

тераси и междудолинни понижени хребети. 

И действително бие силно въ очи, какво въ долината на Струма има редица 

такива разширения съ засебни рtчни системи . Т·!,зи тектонични разширения се свръзватъ 

едно съ друго съ тtсни или по-низки и широки проломи. 

Като се тръгне отъ горния край на долината и се проследи тя до нейния край 

въ Бtло море, ще се преминатъ следнитt проломи, които свръзватъ и съответни разширения. 

1. Между с. Студена и с. Крапецъ - Попово е Червен о-м о ги л с 1< и п р о

лом ъ. Той свръзва Попово - !{рапецкото разширение съ Пернишката котловина. 

2. Проломът ъ Крак р а - свръзва Пернишката котловина съ Батановското 

понижение. 

3. Ч а р да ш к и п р о л о м ъ ( отъ хребета Високъ ча рдакъ, подъ село Л·l,сковецъ) 
е между Конска и Радомирското поле. 

4. П ри бой ски - между Радомирското поле и Бtлово. 

·, 
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5. 3 е мен с к и - между голtмото Радомирско разширение или по-право казано, 

между Бtловската котловина и I{юстендилското поле. 

6. Скрин ски - между Кочериновското и Кюстендилското полета. 

7. Б t, л о полски (отъ махалата Бtло поле, току на долния изходъ на про-

лома) - между Кочериновското и Горно Джумайското полета. 

8. О рано в ски - между полето Изворище и Горно Джумайско. 

9. Кресненски - между Св. Врачкото поле и Изворище. 

10. Мари костен ски - между Св. Врачкото поле и Марикостеново. 

11. Р у п е л ски - между общото Мелнишко разширение или по --гвс1ю, между 

Марикостеново и Сtрското поле. 

12. О р ф а н ски - между Серското поле и морето. 

Наредъ съ тtзи проломи по ръчната долина трtбва да се споменатъ намиращитt 

се по притоцитt такива: а) Бистришкия - между Гйошево и Кюстендилското поле, 

б) Дупнишкия - между горно и долно Дупнишки полета, в) Рилски - свръзва Коче

риновско поле съ Струма. Последнит·в макаръ и да еж на струмски притоци иматъ 

сжщата история на развой, както р. Струма. 

Тектонични и rеолоrични черти на басейна на р . Струма 

Струмска брtзда 

Подъ този терминъ ще тр-1:бва да се схване преди всичко долината на тази 

рtка между Осоrовскитt разклонения и Рила отъ една страна, и Пиринъ съ Малашев

скигt. планини, отъ друга. Тукъ долината е съвсемъ тtсна. Още по-надоле тази брtзда 

се продължава презъ тtсното Рупелско дефиле, та дори до морето. Отъ Скринския 

проломъ нагоре пъкъ долината на Струма се разширява и обема гол ·вмитt хлътнатини на 

l{юсте1щилско, Дупнишко, Радомирско и Граовско полета заедно съ обширнитt имъ порtчия. 

Въ срtдната си часть Струмсl{ата бр-взда представя една типична антиклинала, съ 

множество въ нея процепи и разс·вди, съ посока отъ северъ кьмъ юrъ. Отъ една страна тя 

се огражда отъ Пиринската моноантиклинала, а отъ друга отъ твърде комплицирания 

rрадежъ на Влахина, Малешевска планина и Огрэ.жденъ, отъ които първата показва една 
твърде типична терциерна антиl{линала, особено въ тази си часть, l{ОЯТО се включва 

между в. Кадиица и Симит лийската хлътнина, гдето еж. и характернитt Сухострелски 

терциерни наслоения (вижъ профила, стр. 325). 
Въ горната часть на браздата, гдето еж мезозойс1штt отложения на Бобошеrско и 

още по -нагоре - до Кюстендилското поле, строежътъ е сжщо по-сложенъ, тъй като 

и тукашнитt мезозойски материали иматъ една явна дискорданция поради нагъванията 

презъ юрската епоха. Сложниятъ тектониченъ градежъ тукъ особно се отбелязва въ 

тtснинитt на Скринскин проломъ (вижъ профила, стр. 322). 
Въ така очертаната Струмска брtзда и въ разширението на горния Струмски 

басейнъ, ясно изразеното долинно развитие започва отъ времето на горнин терциеръ. 

И въ това време се отбелязватъ две фази на развитие: Първа фаза съ сарматски морски 

отложения1 ) и такива отъ морско понтийски наслаги и втора фаза - съ понтийски 

сладководни и чисто плиоценски наслаги ). 

1) Сарматското море е заемало Юrо-източна Европа и Западна Азин презъ горния миоценъ 

[Сарматско стжпал о на Sвess]. На запаllъ е стигало до Виена, отъ гдето презъ Унгария и коритото 

на долния ДунаRъ, Южна Русия и областьта на uнешно Черно море, е стигало до Егейско море, като 

е покривало последното дори до южю,пt му предtли. На изтокъ се с простирало до Кавказъ и областьта 

на Кас11ийско море, та дори до Елбрусъ на югъ и Арал с ко езеро на изтокъ. По протежение то е било 

равно на сегашното Срtдиземно море, но е било вънъ 01ъ неговитt очертания. Послеани остатыш 

отъ тоJа море, следъ неговото постепенно намаляване, въ началоrо на плиоцена, еж били мно-
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Като база за началното развитие на долината еж сJJужили първитt две морски 

нива -- сарматско и морско-понтийското. Резултатъ на развитието отъ това време е 

силното задълбочаване на долината, което отъ по-сетнешниг'3 две rJJавни дислокации 

на терена - именно, плиоценска и сJJедпJJиоценска - е почти заJJичено, но все пакъ 

еж останали тукъ-таме високи равнини и гърбища - какъвто е случаятъ съ високитt 

ерозивни rърбища околовръсть на южната и западна ограда на Кюстендилското поле, 

еж.що и по височиниг'3 на Оrражденъ, съ срtдна височина 1300- 1500 м., които 

Oestreich и Цвиичъ отнасятъ къмъ времето на стария терциеръ. 

Сжщинското развитие на нашата долина, което туря начало и дава днешния 

обликъ на повърхность въ нея, s апочва отъ времето на горния терциеръ . Отъ тогава 

насетне тукъ, покрай непрестанната ден у дационна и ерозивна работа, се извършва и една 

обширна акуму лационна работа, която обхваща низкитt части почти на цtлия басейнъ. 

Тази акумулационна работа се състои въ отлагане на дебелитt младотерциерни наслоения 

въ отдtлнитt терциерни басейни по нашата долина. За дебелината на тtзи отложения 

може да се сжди отъ сравнително запазенитt отъ отнасяне дtлове на нtкои басейни. 

Малкитt тектонични промtни въ нашата область презъ това време, когато еж 

ставали терциернитt отложения, не еж попрtчили на мощностьта на тtзи отложения. 

Дори и сега, следъ продължитеJ1на и интензиrша денудационна работа въ едновремешнитt 

терциерни басейни, еж запазени доста дебели прослойки. На много мtста тt и днесъ 

съставятъ основата на ръчното легло. 

И презъ това време, когато терциернитt басейни еж съставяJJи цtла верига по 

ръчната долина, отдtJJени съ плитки подводни напрtчни ридове, изтичащитt се отъ тtхъ 

води еж се задълбавали, просичали еж тtзи напрtчни ридове, но сжщинската ерозивна 

работа на Струма се започва следъ терциерно време или въ края на горния терциеръ, 

когато тектоничната дейность е с1-1лно оживена. Следтерциерни дислокаце1и има почти въ 

цtJ1ия Струмски басейнъ, но силата и размtритt на движенията въ отдtJJнитt му части 

не еж еднакви. Особно силно е дис11оцирането по дветt страни на Струмската брtзда. 

Това най-добре се изтъква отъ силно nодигнатитt къмъ западъ терциерни наслоения 

около Падешъ до Сухострелския басейнъ. Подъ върхъ Занога, вtроятно по-старитt -
палеоrенски - ОТJJОжения при Сухострелъ, еж високо издигнати и иматъ източно падение 

близо 30- 400 1). 

Тектонични предпоставки на Струмския басейнъ 

Като се изключи една незначителна часть отъ този басейнъ - именно тая северно 

отъ КюстендиJJското и Горно-Джумайско поле - останалата изцtло припада въ снагата 

жество Maotischen Becken, п11иоценско понтийско корито, чиито отложения еж дали 

твърде еднообразнитt степни варовикци и пtсъци въ Южна Русия, отъ Бесарабия дори до р. Донъ. 

Въ Сtрската кот~овина Сарматското море с навлизало като единъ тtсенъ и дълбокъ заливъ, 

околовръстъ на който отъ високитБ тукъ планини еж наслагани дебели материали (отъ теригененъ 

nроизходъ). Сарматското море отъ тукъ е стигнало до Дарданелитt и Босфора, а на заnадъ, презъ 

Халкидика - КЪ\IЪ Тесалия и Южна Албания. 

Въ крайната крайморска часть на Серската котловина еж открити и доказани богати фосилни 

материали отъ морски плиоuенъ (Maotische Stufe), а това ще трtбва да се вземе като белегъ, за да 

се пресtче южната граница па източния континентъ на Neшnayer и се ограничи близо къмъ сеrаш

нит-t крайбрtжия на Егейско море [О р р е n h е i m : • Uber Neogcn am Golfe von Orfaпo und Siidost
lichen Mazedonien" Zenra!Ы. f. Mineralogie, 1920, стр . 9) . 

2) Kriegsschauplatze 1914-1918, geologisch dargestellt.; Н. 18 - Siidostmazedoпien uпd 

Кleinasien. 1925, стр. 76. Н. Николовъ .Петроrрафски изучвания на Огражденъ и Малашевската 
планина", 1932 r., 62 стр. 

1) Проф. Н. Николовъ ми съобщи устно, че въ екскурзиитt си по тtзи мtста е попадналъ 

на нумулитни пtсъчници, които припокрива и Сухострелския терциеръ . 

.. 
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на старата Родопско-Македонска маса. Първата - Родопската часть отъ тази маса, заема 

пространството до долината на Вардаръ, а втората - Македонската, е западно отъ Вар

даръ, съ центъръ Пелагонийския старъ масивъ. Западната половина на Родопската маса 

презъ терциера е била подложена на значителни и сложни дислокации. Сега тя се заема 

отъ долинитt на дветt наши голtми егейски рtки - Места и Струма. При голtмитt 

терциерни дислокации, покрай процепнитt разсtдания, се и звършватъ и значителни о ~ъ

вания, като резултатъ на което земята тукъ се разпада на отд·lолни планински сводове, 

хорстове и дълбоки между тtхъ коритни хлътнатини. Тtзи градежни промtни, които 

еж станали причина да се раздроби и да се накжса твърде разновидно повърхностьта 

на земята тукъ, еж резу лтатъ на сили, проявени въ две структурни линии съ по

сока: северъ - южна ( с.-с.з. - ю.- ю.и.) и изтокъ - западна. Северъ - южната структурна 

линия заема срtдната часть на Струмската долина, ··която часть съставя и сжщинската 

Струмска бр·lозда. Макаръ и да еж се запазили въ тази бразда и напрtчни мостове отъ 

основни материали,· какъвто е случаятъ съ напр·вчнитt прагове при Кресна и Ораново. (Въ 

случая има да се повтаря положението съ връзкитt между Срtдна гора и Стара планина, 

съ тази разлика, че докато тукъ има едно сложно нагъване. то при· Струмската брtзда 

има по-просто нагъване, като отъ дветt страни на браздата се подиrатъ две антиклинали), 

то все пакъ тtзи мостове не еж останали незасегнати отъ тектоничнитt процеси. Наредъ съ 

синклиналното огъване, лри тtхъ се отбел·язватъ процtпи и разсвдания. Даже на нtкои 

мtста - както е случая съ граниrитt въ Кресненската клисура - скалитt еж силно 

нацепени и промtнени, Сжщо е и при Рупелското дефиле. Тамъ западната страна 

стръмно се подига къмъ височинитt на Бtласица и, както кристалиннитt шифери, така и 

гнайситt, еж заети отъ редица разсtдн и еж на много мtста смазани и промtнени. 

Следтерциернитt тектонични промtни въ Струмския басейнъ еж отъ решително 

значение за геоморфоложкото развитие на тази долина. Твърде голtмо е значението и на 

терциерни·гt отложения за изработване на днешния обликъ на повърхносты·а. Поради 

чисто тектонични причини и отъ друга страна поради чисто деструктивни и ерозионни 

процеси, не въ всичкитt части на долината терциернигв отложения еж еднакво разру

шени и отнесени. По степеньта на разрушение и отнасяне въ нашата долина могатъ да 

се отличатъ три типа: 

1. Терциерни отложения, които еж запазени изцtло или почти изцtло. Такива 

еж случаитt съ терциернитt отложения по долината на р. Валовищка Бистрица, сжщо 

и съ тtзи отъ Сухострелския басейнъ, които еж взели живо участие въ структурното 

оформяване следъ плиоцена. 

2. Терциерни отложения, които еж се запазили само по едната страна на доли

ната, като централната часть на коритото е заета отъ алувиални материали или пъкъ 

е заблатена. Такъвъ е случаятъ съ почти всичкитt терциерни коритища надъ Рупелското 

дефиле - Мелнишко, Изворище, Бобошевско, Горно-Джумайско. 

3. Съ почти изнесени отложения или пъкъ останали само въ нtкои отъ оград

нитt части на басейна. Такива еж западната часть на Серския басейнъ къмъ Дава тепе, 

гдето почти никакъ не се срtщатъ терциернитt наслоения и Кюстендилския и Радомирски 

басейни, гдето само въ н·вкои отъ ограднитt части тt еж запазени. 

Доста интензивна тектонична промtна се отбелязва и южно отъ Рупелското дефиле. 

Шарлия, заедно съ Сенrеловската планина, еж подиrнали и около основитt имъ силно 

нагънали понтийскитt плиоценски наслаrи. При това въ областьта на Валовище еж станали 

и твърде силни дислокации, които еж причинили rол·вми свличания на дебелитt терци

ерни варовити банки, а сжщо еж извършили и тtхното смачкване и раздробяване. Го

лtма часть отъ долината е запълнена съ тtзи варовити банки, които еж добили една 
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чисто брекчозна структура. Tt сега еж. просtчени съ тtсенъ и дълъгъ проломъ отъ 

рtката Валовишка Бистрица, а отъ изровенитt процепи тукъ-таме излизатъ и термални води. 

Колкото и да е преплетена тектоничната и деструктивно-ерозивната работа за 

времето следъ терциернит-1; отложения, все пакъ въ развитието на долината може да се 

установятъ белези, по които може да се възсъздаде процеса на това развитие. 

На първо мtсто такива белези еж рtчнитt тераси и старитt ерозивни повърхнини. 

Тераси и денудационни нива 

При очертаването имъ добре е да се следи тtхното положение въ долината и 

се започне съ с е в е р н а т а о г р ад а. 

Общо казано, тя е съставена отъ редицата младовулканични андезитови възви

шения, които еж продължение на севернитt склонове на Витоша. Това еж Люлинъ, 

Брtзнишкитt възвишения (Гребенъ, Црънча) и Завала. Отъ Люлинъ на западъ андезит

нитt ерупции се пресичатъ надлъжъ отъ горнокреднитt глинени шие ти и пtсъчници, 

които иыатъ посока северо-западна, каквато посока държатъ и вулканичнитt скали къмъ 

Завалска китка . Макаръ вододtлното било и да минава севера -източно отъ басейнитt на 

Мещица и Брtзнишка, отъ къмъ югъ на това било се изтъкватъ възвишенията на Гребенъ 

и Црънча, защото тt еж и по-стръмни и по-тtсни . 

Отъ Завалска китка вододtлътъ на Конска слиза право на югъ, като стига 

най-низко при вододtлната седловина Колоница - между р. Изворщица и Ябланица. 

Почти до Букова глава всичкото пространство е за'ето отъ еруптивни материали, а отъ тамъ 

на юго-западъ, гдето е и сж.щинската широка междудолинна седловина, е заето отъ кредни 

седиментни материали и конгломерати, съ общо северо-източно падение. Понижението на сед

ловината е тъкмо въ тtзи седименти. Такова е и понижението на Романската долина - между 

Гребенъ и Предtлъ. Изцtло тя представя една дълга долина съ посока къмъ юго-изтокъ, 

като държи цtло го протежение отъ Брtзникъ до Завалска китка, обаче въ сж.щность хид

рографски се подtля на три 01·д·r.лни части: Романска, l{расавска и Ярославска (по името 

на селищата, които заематъ тtзи части). Незначителна е височината на вододtлнитt прагове, 

които отдtлятъ тtзи части и едва понасятъ отъ 30 до 50 м, относителна височина, 

смtтнато отъ началото на проломитt Клисура и Ярославски. Тtзи проломи, еж дълбоко 

и тtсно врtзани въ дългата снага на Гребенъ и Црънча, като ги пресичатъ напрtки, 

По този начинъ и тука се повтаря случаятъ, който е типиченъ за Люлинъ, а именно, 

рtката, намtсто да тече въ ясно очертаната си по днешнитt топографски линии, долина, 

пресича въ страни по-високото било, за да се отзове на другата страна на планината. 

И тукъ, Красавската и Ярославска рtкички, вмtсто да се втичатъ въ Брtзнишката, 

се отклоняватъ отъ нея и, чрезъ дълбоки проломи, преси,~атъ Гребенъ и Црънча. 

Подобно отклонение отъ своята морфологична посока правятъ въ началото си Владайска 

рtка и Бучино-Дервенската, които, вмtсто да се изтичатъ къмъ Пернишката котловина, 

извиватъ съ повече отъ 100° въ дtсно, пресичатъ високата снага на Люлинъ и се отичатъ 
къмъ Софийската котловина . Тtзи идентични отношения ни даватъ право да поставимъ откри

титt проломи въ еруптивната зона на Люлинъ и Завала въ една категория. И тукъ и 

тамъ се образува преломяване на планината и отклоняване на началния басейнъ къмъ 

противната страна на планината. Безъ тия проломи Владайската рtка щtше да се отича 

въ Струма, Дервентската сжщо къмъ Пернишкото поле, Кресавската и Ярославска -
по надлъжната Романска долина, къмъ Брtзникъ. Разбира се, че образуването на послед

нитt проломи не може да не се тури въ връзка съ морфоложкото развитието на повърх

ностьта, що влиза въ Граовския терциеренъ басейнъ . Въ връзка съ този басейнъ еж и 

проломитt на р. Струма - като се започне отъ Крапецъ, Перникъ и Високъ Чардакъ. 

Вънъ отъ това, пакъ въ връзка съ терциерната и следтерциерна структурна промtна 
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на земята въ Горно-Струмския терцеренъ басейнъ, ще трtбва да се дири и образуването 

на следващитt по-надоле въ Струмската долина проломи: Прибой, Земенъ, Скрино и 

Кочериново. Това развитие е отбелязано и съ морфологични особности, като тераси, 

стари повърхнини, стари рtчни корита, които ще бждатъ изтъкнати на м·tстото, когато 

се очертава генезиса на съответнитt проломи. 

Струмски терциеренъ басейнъ 

Понеже развитието на поменатиrt струмски проломи е непоср·tд,ю свързано съ 

младотерциернитt басейни по тази долина, налага се да се установи дали тtзи днесъ 

твърде ръзко разд·tлени терциерни котловини иматъ еднаква геолоrична възрасть, дали 

тъ иматъ тtсна хидрографска връзка и подиръ това да се проследятъ и терциернитt 

и следтерциерни тектонични движения, които отъ своя страна еж подпомогнали образу

ването на проломитt. 

Специалнитt геолоrични изучвания, които обхв-ащатъ отдълни части отъ този 

басейнъ, засtгатъ преди всичко и терциернитъ наслаги тукъ. Ето какъ се опредtля ста

ростьта на тъзи басейни : 

а. Г о р н о - С т р у м с к и 

1. Мошино-Пернишки-Граовски. Г. Ко1-1яровъ, .Кафявитt вжrлищавъ 

България" я опредъля като плиоценска, стр. 43; сжщо стр. 53-плиоценъ отъ понтийския катъ. 

В. Г. Радев ъ, .Люлински конrломираrи", и пр. ги намира сжщо за плиоценски. 

Г. Бончев ъ, "Скалитt въ Брtзнишко ", и пр. стр. 99, сжщо - плиоценски отъ 

понтийски катъ. 

Г. Н. 3 л ат ар ски, ,, Геология на България", ги опредtля съ сжщата възрасть. 

Той казва още, че "Къмъ понтийския катъ трtбва да причислимъ основата на Со

фийска, Владайско-Пернишка, Радомирска, Бобовдолска и Кюстендилска котловини" (стр. 192). 

2. Боб о в до л ски и Радомир ски ба с ей ни. По-опред·tлено за възрастьта 

на тtзи басейни дава сведения л. _Ванко в ъ, въ рапорта си до Мин. на Търгов. и Зем

ледtлието, отъ 15 юли 1899 г. (Архиви на Министерството, No 1191). Той приема, че 

този басейнъ, презъ Радомирско поле, се свързва съ Граовския. 

Г. Н. 3 л ат ар ски .Геол. на България" (стр. 194), допуща сжщо еднаквата възраст,, 

на този басейнъ съ Пернишкия и го опредtля, че е отъ понтийския катъ на плиоцена. 

Г. Бончев ъ .Седиментнитt скали въ България", като установява, ч~ по възрасть 

Пернишки и Бобовдолски басейни еж почти еднакви, ги отнася къмъ понтийския катъ 

на плиоцена ( стр. 106), и предполага, че Бобовдолъ е южно продължение на Пер нишкия. 

Г. Б о н ч е в ъ "Скалитt въ Радомирско ", за Радомирски басейни ( стр. 103 ), казва, 
че долината въ плиоценско време се превръща въ воденъ басеинъ, който се свързва съ 

Пернишко-Владайския, Бобовдолския, Джумайския и Струмския къмъ юrъ, къмъ морето. 

На еж щата страница се намеква да има връзка на Радомирски съ Дивлянския терциеръ. 

А въ "Петрографски изучвания въ Зап. България", Годишн. Соф. унив., Физ.-мат• 

факулт., кн. I, стр. 416- 420, 1923 r. - сжщиятъ авторъ къмъ Бобовдолския басейнъ при

числява терциера отъ Габришевска махала, Голtма Фуча, въ долината на Струма къмъ 

Лилячъ и Таваличево, сжщо и седиментитt по седловината, източно отъ в. l{олошъ. 

3. К ю сте н д и л ски. Изучванъ е отъ А. В о u е, A.Viquesnel, Л. Ванковъ, Г. 

Златарски, Б. Радославовъ. Всички приематъ младотерциерната му възрасть (плиоценъ). 

4. Го р но-У й но. Той е продължение на Кюстендилския съ посока на сев.-западъ. 
На много мtста е откритъ отъ долината на Драговщица, а нtкжде почти измитъ и 

ртнесенъ отъ н~й1щтt !.!Оди, Г. К о н я р о в ъ (стр. 251) му дава плиоценска възрасть. 
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По-нататъкъ той казва изрично: ,,Когато човtкъ гледа тия малки, сега изолирани едно 

отъ друго, басейнчета, не може да не допусне, че, нtкога въ терциера, тt еж се съеди

нявали съ голtмия I{юстендилски басейнъ и че по-късно, въ края на терциера и дилу

виума, еж били изолирани както ги намираме днесъ ". 

Трtбва да се вземе подъ съображение, че Бобовдолския терциеренъ басейнъ е въ 

тtсна връзка съ Радомирския отъ една страна и съ Кюстендилския отъ друга, а вtроятно 

и съ малкитt заливни терциерни басейнчета на Дивля и Горно-Уйно. Сжщо така той непо

срtдно се продължава и на югъ до високия напрtченъ кристалиненъ прагъ на Ораново. 

Сух о с т р е л ски. Първи сведения за него дава инж. К р. Бояджиев ъ, въ 

рапортъ до Мин. на Търговията ( No 2663 отъ 26/VI 1917). По-после той е подробно 

изученъ отъ Dr. Е. Haberfelner. въ дисертацията му. Той го опредtля като старотерциеренъ. 
Г. Коняровъ го преценява като младъ терциеръ и то на възрастьта на симитлийскитt 

и казва: ,, Uелата тази область намъ се иска да допустнемъ, като че ли нtкога е била съеди
нена съ Ораново-Симитлийската, но въ последствие, чрезъ ерозията, е раздtлена отъ нея". 

Облагородяването на вжглищата тукъ се дължи на тектонични процеси. 

Проф. Н. Николовъ ми направи устно съобщение, че надъ сухострелскитt тер

циерни наела ги, въ височинитt с. изт. отъ продуктивната область, е намtрилъ нуму лит

ни пtсъчниuи. Този фактъ и отъ друга страна голtмото различие на терциерната ивица 

при Падешъ отъ материялитt юго-западно отъ нея - както е отбелязано при разседа въ 

профила за сжщия басейнъ ( стр. 325) ме навежда на мисъльта да допустна, че този басейнъ 
има старотерциерна възрасть и ще да е държалъ връзка съ вардарски~ nалеогенъ. 

Очертаватъ се две части на Горно-Струмската долина: 

Първата заема широкитt терциерни котловини на Граово, Радомиръ, Кюстен

дилъ и Бобовдолъ. 

Втората заема долинната брtзда отъ Скрино на югъ до Орановския прагъ. 

Днесъ тази половина на долината, както физиографски, така и морфологично е 

твърде много измtнена. Тtзи промtни се дължатъ най-напредъ на тектоничнитt движе

ния, които еж засегнали този край с.11едъ терциера, а следъ това и на морфоложкото раз

витие, което винаги съпжтствува тектоничнитt промtни. 

За да се развие днешния морфоложки обликъ въ горната половина на Струма, 

гдето се е ширилъ младотерциерния Горно-Струмски басейнъ, еж помогнали зоналнитt 

тектонични движен_ия въ него. Отъ своя страна тtзи зони съ по-интензивна дислокация 

съвпадатъ съ мtстата, които еж ограничавали отдt.11нитt котловинни разширения на 

Горно-Струмския басейнъ. Това еж зоната Кон я в ска планина - Верила, и 

зоната Руен ъ (Бобошевски) и- на северъ Поглед ъ къмъ 5 о б о в дол ъ. Къмъ това 

трtбва да се прибавятъ и зонитt на Голо-бърдо и Люлинъ, гдето сжщо, както по 

Витоша, следтерциернитt движения еж доста значителни. 

Заключенията, до които идва г-нъ U. Димитровъ (Приноси къмъ геологията и 

пертографията на Конява-планина), ни посочватъ една кога по-силна, кога по-слаба 

тектонична дейность въ Конявската зона още преди горня креда, обаче и следъ 

горния терциеръ, той ни сочи доста силни дислокации, които, освенъ че еж денивели

рали терциернитt отложения по нея и около нея, но еж причинили и процепни размtст

вания. Посоката на нагъвателния процесъ почти се съвпада съ тая на планината, като 

малко завива на северо-западъ. 

Обратно на тази посока, въ южната часть на Горно-Струмската долина, отъ 

Бобовдолъ на югъ, нагъвателнитt линии съвпадатъ съ посоката на Струмската брtзда. 

Въ случая имаме едно срtщане на нагъвателната Конявска и Руенъ-Пог ледска посоки 

въ Бобовдо.11ския басейнъ. 
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б. До л н а ч а с т ь н а С т р у м с к и я б а с е И н ъ 

Тя започва южно отъ широкия напрtченъ прагъ при Ораново. 

313 

Оран о в о -С им и т ли/;\ ски. За пръвъ пж.ть, възъ основа на идентичност1,та на 

намtренитt палеонтоложки материали съ тия отъ Бобовдолския, Г. Коняровъ, допуща и 

тt да еж отъ еж.щата възрасть (плиоценска възрасть) (Г. Кош1ровъ, стр. 126). 
Сж.щиятъ авторъ, като говори за Ораново-Симитлийския терц. басейнъ (стр. 111), 

казва, че "Горноджумайскитt младо-терциерни наслаги еж напълно идентични съ тия на 

Бобовдолския басейнъ ". 
Ле в у но в о -Мел нишки. За него споменаватъ: А. В о u е, Esquisse geologique de 

1а Turquie d'Europe, р. 92, 93. А. V i q u е s п е 1 "Voyage dans !а Turquie d'Ешоре", р. 454; 
Г. Бончевъ "Петрогр. и минер. изучвания въ Македония". Л. Ванковъ "Геолог. изуч

вания въ Тракия и Македония", П. Ба кал о в ъ "Нови Mastodon-oви находки въ Бъл-

1·ария ". Всички преценяватъ възраспта на терциера за плиоценска. 

Само въ югозападната часть на Горноджумайския басейнъ и западната на Мел

нишкия и Св. Врачкия горнотерциернитt отложения еж положени върху по-стари терциерни 

материали. Въ Горно-ДжумаИския тt еж върху старъ тер·циеръ, а по-долу върху миоценъ. 

Проломи 

I. Червен о м о ги л ски. Началото на Струмската долина е съ южна посока. Между 
Чупетлово и Боснекъ се извива почти подъ правъ ж.гълъ на западъ, а подъ с. Боснекъ 

добива с. з . посока, дори до с. Църква. Подъ с. Крапецъ долината навлиза въ Пер

нишката терциерна кот лавина. До с. Крапецъ тя има чисто планински характеръ - дълбока, 

тtсна долина, съ голtмъ увtсъ и бързо течение. 

Току надъ с. Студена, р. Струма е изработила първия си проломъ. Това е 

тtснината между Червена могила (908 м.) и върхъ Буга глава (1003 м.), отъ снагата 

на Голо-бърдо. Проломътъ е изработенъ въ червенитt кварцитизувани трияски пtсъч
ници. Заедно съ срtдно-трияскитt варовици и синкаво-жълтеникави пtсъчници, тt 

образуватъ снагата на Голо бърдо дори до Радомирското поле, дето се скриватъ подъ 

дилувиялнитt и съвременни свлачищни материали отъ склоноветt на планината. Подъ. 

Чернена могила и въ пролома червенитt пtсъчници иматъ до 30- 35°/ 0 южно наклонение 

ю 

1++ +++ ++1 ГРRНИТЪ 
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1. Червеномоrилски проломъ на Струма между Крапецъ и Студена. 

Следъ като излtзе отъ тtснината при с. Крапецъ, Струма навлиза въ едно 

разширение при долното течение на Поповска рtка. Самото устие на тази рtка свършва 

по червени кварцитизувани пtсъчници. На 2 клм. отъ Крапецъ, къмъ София, излизатъ 

Юб11J1. сбори. проф. А. Ишнрковъ 40 
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андезитни скали, които заематъ низината до подъ село Попово, а на западъ стигатъ до 

къмъ седловината между Червена могила и вододtлното гръбище, по което върви шосето 

за София. Изглежда, че андезитовата ерупuия е подиrнала червенитt пtсъчници и е 

способствувала за тtхното кварцитизуване . Отъ седловината до Червена могила на 

северъ цtлото гърбище на надлъжния ридъ, който дtли водитt на Кладнишка рtка и 

дето върви шосето, е заето отъ терциерни материали, които еж. припокрити отгоре съ 

дебели слоеве отъ р-t,ченъ или крайбрtженъ ератиченъ материалъ. Къмъ Червена могила, 

дето повърхностьта е много понизена, тtзи рtчни валуни еж. по-рtдко, обаче надъ 

Слатинска махала еж. изобилни и въ безпорядъкъ, като обр·азуватъ неправилна повърх

нина, дори и безоточни ями. Ржбоветt на тtзи ями се състоятъ отъ пtсъчни материали. 

На 4-ти клм. тt се пресичатъ отъ андезитови ерупции. Все пакъ и надъ тtзи материали 

има изобиленъ едъръ рtченъ грамадакъ. Такива грамадаци се намиратъ и по горнището 

на Червена иогила. 

Това положение ни дава основание да приемемъ едно по-високо ниво на тер

циернитt отложения по тази часть на котловината и то въ това време - следъ тер

циера, когато общо тtзи материали еж запълвали цtлия Граовски басейнъ на височина 

по-голtма отъ се~ашното било между Пернишки проломъ и Мещица. Въ това време, 

както и сега, рtката ·струма е протичала доста лениво по терциернитt материали още 

отъ изхода си при Крапецъ. Движила се е все по южната страна на котловината, 

изтласквана отъ дtснитt си витошки и люлински притоци. По еж.щото време, когато и 

цtлото понижение при устието на Поповска рtка е било запъ·лнено надъ андезититt 

съ терциерни материали, тя съ своето корито е заседнала върху червенитt пtсъчници 

на Червената могила и е продължавала да се задълбочава въ тtхъ и то безъ да има 

възиожность да меандрира, както е случаятъ съ течението и по терциернитt материали. 

Така се започва и задълбава въ основнит-t, на терциера маси тtсниятъ и дълбокъ 

Червеномоrилски проломъ. Ако плитко подъ терциернитt наслаги н'е се намираше · при
покритиятъ Червеномогилски ридъ, то естествено е, че рtката, избирайки за легло 

по-мекитt терциерни отложения, щtше да протече по тtхъ и то нtкжде презъ рида, 

въ дtсно, по който минава шосето отъ Червена могила на северъ. 

Едновременно съ задълбаването на Стру!l!а въ червенитt пtсъчници при Чер

вена могила, върви и денудационната работа по останалитt части на басейна и се идва 

до положението, че повърхностьта, която още носи своята терциерна покривка, е п о - н из к а 
отъ горнището на пролома. 

Въ случая имаме едно чисто е п и г е н е т и ч н о преломяване. 

II. Пролом ъ Крак р а. При наличностьта на фактит-в, които се изтъкнаха за 

епигенезиса на Червеномоrилския проломъ, не представя трудность да се установи 

генезисътъ на пролома Кракра. Въ с пучан е необходимо едно ниво на коритото на Струма, 

което да е по-високо отъ сегашната повърхнина на пролома, защото при други условин 

той не би се образувалъ. Това ниво може да се вземе надъ 900 метра общо за цtлия 

Граовски терциеренъ басейнъ. Сега предъ пролома Кракра има 700 м. надморска висо

чина, а това означава, че рtката се е задълбила, отъ кран на терциера до сега, на 

дълбочина не по-малка отъ 200 метра. Въ такава относителна височина Струма, 

заедно съ своитt притоци, се задълбвала и образувала широката Мошино-пернишка 

котловина . Презъ този периодъ на развитие на долината дебели терциерни отложения 

еж припокривали и сегашния проломъ Кракра. Началото на неговото проломяване е въ 

времето, когато общо u·влата Пернишка котловина е понижена, но все пакъ е била 

запълнена на 70- 80 метра повече надъ днешното ниво на ръчното корито. При такоза 

положение и сегашниятъ проломъ е билъ припокритъ съ терциерни материали, по които 

общо се е движило и леr лото на рtката. Когато това легло стига варовиковия хълмъ~ 
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който се спущалъ отъ Голо бърдо и се крилъ подъ терциернитt наслаги, то се вдъл

бава въ него и съ това вече се туря край на възможностыа за меандриране. 

Тази по-твърда маса въ леглото на рtката изм·вня коренно условията за денудационни 

nроцеси и за ерозионната работа на рtката, като се дава възможность последната да се 

разширява само nредъ nролома. А съ това се туря начало и на днешното вододtлно било 

Перникъ-Мещица, което подtля по-нататъкъ Граовския басейнъ на две nоловини -
Пернишки на изтокъ и на р. Конска, на западъ. Заедно съ задълбаването на nролома 

върви и отнасянето на терциернитt маси отъ котловината, а съ това пъкъ става и задъл

баване и разширяване на самата котловина. 

И въ този случай е на лице едно чисто е n и г е н е т и ч н о п р е л о м я в а не 

на по-твърди и чужди на новата покривна маса материали. 

:.-с3 ю.-юи. 

~ ТРИНСl(И В'RРОВИЦИ 

Старото легло на Струма се 

отбешrзва освенъ no седловината 

надъ креnостыа Кракра, дето ми

нава шосето, но и no цtлото 

гърбище Долни ридъ къмъ с. Бог

дановъ долъ. Къмъ селото тtзи 

рtчни грамадаци отъняватъ, а при 

селото излизатъ жълтеникави пt

съци и бtли г линеници отъ тер

циера. По това гърбище, nреди да 

стигне до основнитt варовикови 

ю--=.-=._~_~ 1 ТЕРЦИЕРНИ НRС.ЛОЕНИЛ ~ Pt.'ihA iРRМRДЯЦИ 

II. Проломъ Кракра на р. Струма подъ Перникъ. 

скали nри Кракра, Струма е лж.катушела и е маркирала едно старо легло. 

Незначителнитt текто-

ничии движения следъ тер-

циера, резултатъ на които 

еж. и огъванията и разседитt 

въ терциернитt отложения 

на басейна, не еж. ок~зали 

особено влияние за мtстото 

и размtритt на задълбаване 

на тhзи проломи. 

III. Ч а р д а ш к и п р о

л о м ъ. Така ще наречемъ 

пролома на Струма между 

с. 

ГОЛО БЪРДО 

1: jj 
1
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l:::::~J ЧЕРВЕНИ пьсъvници а Р5'1НИ ГРFIМRДПЦИ 
III. Профилъ отъ Голо бърдо презъ Долни риllъ за 

с. Боrдановъ 1ю11ъ. 

ю. 

Голо бърдо и рида Високъ чардакъ отъ Черна гора. 

~Т!'ИЯСЪ 

F9 ЧЕРВЕНИ ПьСЪ"fНИЦ"1 
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Този проломъ е 

голо sъr,._:o връзка между басейна 

на р. Конска и Радо

мирско поле. Задъл-

и. банъ е въ трияски ва

ровици, които изграж

датъ тази часть на 

Голо бърдо, като про-

6 РЪЧНИ ГРF/МПДflЦ/1 

IV. Профилъ 110 пролома Високъ чардакъ на р. Струма, между 
Голо бърдо и Високъ чардакъ. 

никватъ и въ дtсната 

страна на р. Струма, 

и червени пtсъчници, 

върху които еж. поло

жени тtзи варовици. 
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Терциерниятъ Граовски басейнъ е ималъ връзка съ Радомирския презъ единъ 

тъсенъ ржкавъ, който е покривалъ сегашнитъ тераси отъ двегt страни на пролома. 

Височината на тераситъ е около 7 40 - 750 м., а надъ р ·tч1юто корито тъ се издигатъ 

на около 100 м. Особено типична и добре запазена е 11ъвата тераса, по която върви 

шосето отъ Батановци за Радомиръ. Отъ дъсно добре е очертана тя отъ с. Лъсковецъ 

Скица 1. Проломътъ·,,Високъ чардакъ. Гледка къмъ северъ; отъ терасата, по която минава 
шосето за Радомир h. 

надолу, отъ дето започва и западната ивица отъ терциерни материали. Горнището на 

тъзи тераси, както бъ и при Долни ридъ, северно отъ Батановци, е покрито съ 

изобиленъ р ·tченъ материалъ - чакъли и по-едри валуни. Терасната форма и р·tчнитъ 

грамадаци еж белези, които показватъ ерозивния произходъ на този проломъ. Като 

се има предъ очи относителната височина на тераситъ, лесно може да се разбере, че 
следтерциерното лег 110 на ръката, използувайки повърхностьта на терциернитъ от ложе

ния, които С,'К държали връзка между Граовския и Радомирски басейнъ, е било тъкмо 

надъ тъзи материали. А това означава, че тукъ тъ еж покривали горнището на пролома 

и отъ дветъ страни. И наистина, следи отъ тъзи покривни терциерни материали еж запазени и 

до сега въ отдълни гнъзда по лъвата тераса. Такова е находището предъ Батановци, 

при завоя срещу Високъ чардакъ, на завоя срещу Николаевскитъ кошари и др. Освенъ 

това важно обстоятелство, което ни открива развитието на пролома, е широката тер

циерна ивица по дъсната страна на пролома. Лжкатушейки по широката терциерна покривка, 

коритото на Струма стига до трияскитъ варовици, закопава се въ тъхъ и съ това се отне~1а 

завинаги възможностьта на нейнитъ води да използуватъ по-лесно ронливитъ терциерни 

маси, които оставатъ въ непрекжсната ивица по цълото протежение отъ дъсната страна. 

Изброенитъ моменти: разположението на терциернитъ покривни материали, тера

снитъ форми по дветъ страни на пролома, ръчнитъ материали по тъхъ и задълбаването 

му въ западнитъ склонове на Голо бърдо, откриватъ е пи ген и ти ч ни я п р о изход ъ 

и на този проломъ. 

IV. При б о t! ски и 3 е мен ски п р о лом и. Една низка седловина между Ка11-

джу лишката могила и височината надъ с. Изворъ, отдъля Радомирската котловина отъ 

долината на р. Гьолъ, която презъ Калище се влива въ р. Струма. Тази седловина едва 

понася едно повдигане отъ коритото на Стру~1а при Прибой на 8-9 метра, и поради 

нейната голъма ширина и дължина, почти не се забелязва, та видимо Радомирската 
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низина се продължава дори до Калище, дето долината на Гьола се стtснява . . Тtзи топо
графски очертания правятъ твърде силно впечатление на наблюдателя и той се изненадва 

отъ това, че Струма, за да стигне разширението си между Калище и Лобошъ, се е 

отбила къмъ северо-западъ и навлиза въ гвсенъ и дълбокъ проломъ. Дълбочината на 

този проломъ, като се слиза отъ в. Лале (858 м.) къмъ коритото на ръката, понася 

повече - до 220 м. 

Днешнитt топографски отношения, както казахъ, хвърлятъ голtмо недоумение 

за избрания отъ р. Струма пжть при наличностьта на твърде удобна и широка повърх

нина между Канджулишката плоска седловина и с. Калище. 

За да се обясни задълбаването на Струма въ пролома на Прибой, ще трtбва да се 

излtзе отъ по-други топографски отношения, като се започне отъ едно начално корито, 

което ще трtбва да лежи на повече отъ 220 м. надъ днешното коритно ниво. Както и 

при другит-в проломи по-горе, ще трtбва да се проследи и тукъ развитието на терена 

отъ времето на терциера, защото и при пролома на Прибой, а еж.що и по-долу - предъ 

Конявската , планина - проломнитt образувания иматъ своето начало отъ онова време, 

когато терциернитt басейни еж се постепенно засушавали. 

Както казахъ и по-горе, отдtлнитt терциерни коритища на горна Струма, еж 

били въ връзка. Дори на много мtста околовръстъ на този единенъ басейнъ могатъ да 

се проследятъ и езерни тераси, върху които еж останали и до сега крайбрtжни езерни 

груби материали. 

По пжтя отъ Крапецъ за София тtзи материали лежатъ северно отъ Червена 

могила, на височина 800-900 метра. На еж.щата височина, като крайбрtжни тt се наблю
даватъ и по сев. огради на Чокльово блато. Отъ Чокльово блато на западъ, по една 

едва доловима седловина, се преминава за дълбоката долина на Буновска р ·вка. Тази сед

ловш~а, както и възвишенията по южната ограда на бл тото, се състои отъ сивкави 

юрски пtсъчници съ с.-изт. падение. По тази седловина, както и по низкия прагъ къмъ 

Клисурската долина на изтокъ, има изобилие отъ рtчни материали. Сжщо е и по J{ли

сурския пжть, въ долината на Углярска рtка, дето гв еж отложени върху еродирана 

повърхнина на сивкаво-бtлизнявитt юрски пtсъчници тукъ. По-долу отъ тtхъ, все надъ 

сжщитt пtсъчници, следватъ терциернитt образувания, които слизатъ низко дори въ 

полето. Такива еж и едро-чакълнитt наслаги по р. Блатешница. Особено изобилни еж 

тtзи езерно-терасни материали по сев. западнитt и източнитt високи очертания на l{юстен

дилската котловина. Тукъ ясно е изразено и терасното стжпало, което е запазило 

почти еднаква височина. Тtзи форми и материали се наблюдаватъ още: 

1. По гърбището Голошавица, северно отъ Мазарачево ~ на пжтя за Горановци. 

Тукъ ератичнитt крайбрtжни материали покриватъ това гърбище на 800 м. височина. 

2. По терасата, северно отъ Ямборе - Стенско, въ надморска височина 750- 800 м. 
3. Надъ Радованска махала отъ с. Горановци - въ л·вво отъ изхода на Дра

говищица, съ надморска височина до 800 м. 

4. По Скакавишки ридъ, сев. западно отъ Ръждавица, дето по гърбището, макаръ 

и да е съвсемъ оголено, все пакъ еж запазени терасни едро-чакълни материали. Височина 

до 800 м. 

5. По терасигв подъ Петрова чука (въ Конявска планина), юго-източно отъ 

Ръждавица, съ височина 750 м. Нагоре, по течение на ръката, тази тераса се повишава 

и при с. Гърбино стига до 850 м. Надоле, къмъ Ръждавица, подъ високата тераса се 

отбелязватъ още две такива - една на 650 м. и по-низка - на 550 метра. 

Сжщата редица отъ тераси еж добре изтъкнати и запазени и въ самия Земенски 

проломъ, което добре се наблюдава отъ отсрещнитt северни височини. Това се вижда и въ 
приложената скица, гдето предъ пролома еж и съответнитt на високата тераса гърбища. 
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Скица 2. Земенски пролом·11, Гледка отъ височината• надъ Пещерскnя. монастиръ. 

Ср·Jщната тераса се отбелязва и на отсрещната страна на рtката - между Рьж

давица и Стенско. Въ основата си този ридъ се състои отъ гнайси и кристалинни 

шифери, обаче горнището му е покрито съ едри чакълни материали, съ валуни до 

човtшка глава. Дебелината имъ сrига до 3-4 м. Отъ естеството на материалитt личи, 

че 1·t еж носени отъ къмъ долцната на р. Драговищица, значи това еж материали на 

старъ кжжеленъ наносъ на устието на тази рtка. 

6. Подъ Лисецъ, зап. ограда на Кюстендилско поле, сжщо се очертава ясно 

терасата отъ 650 м. височина. Тя е прорtзана отъ множество долове и е съвсемъ безлесна. 
7. Отъ Ръждавица надоле къмъ с. Коняво се отбелязватъ сжщо редове тераси. 

Надъ всички има рtчни грамадаци. Най-низката тераса, по която се качва шосето, преди 

да мине презъ с. Коняво, е ясно изразена, особено надолу. Тя е 40-50 м. отъ сегашното 

корито. На изтокъ отъ Коняво, по политt на планината, все има остатъци отъ терасни 

следи, съ рtчни валунчета по тtхъ, обаче най-изразително се отбелязва високата тераса 

по Малия и Голtмия ридъ между Козница и Лилячъ. Горнището на тtзи ридове е по

крито съ наносни материали - чакълъ и единични рtчни валунчета. Още по на изтокъ, 

отъ Габришево къмъ югъ се очертава източното орографско било, което огражда Кюстен
дилско поле. То започва отъ в. Голакъ и презъ Връмъ и Шумнати ридъ, стига до 

тtсната седловина между Разметаница и р. Козничка. Отъ тукъ то преминава къмъ Лж

жовна могила, Киселички ридъ и стига до най-високия върхъ на групата Погледъ -
между сбирката на Струма и Джерманъ. Още по севернитt части на това било, подъ 

с. Коркина, се разкриватъ крайбрtжни езерни отложения. На седловината между Голtмъ 

Връмъ и Остра могила тt се откриватъ на височина 760 м., а отъ Голtмъ Връмъ на 

югъ билото е покрито съ рtчни валуни: кварцови молази, гранитни и кристалинно-ши

ферни валуни, черв. пtсъчници и др. Подъ тtзи материали и изподъ извtтрtлата мърт

вица, се открива основната маса отъ синкави срiщно-триясови пtсъчници. Tt заематъ 
голtма часть отъ горната половина на долината Медвешъ. Сжщитt пtсъчници се откри

ватъ и на югъ отъ седловината Клисура, въ Лжжовна могила. На изтокъ, надъ тtзи 

пtсъчници дискордантно еж отложени терциернитt наслаги на Разметаница, които еж 

продължение на Бобовдолскитt. Профилитt, които се откриватъ въ терциернитt отло

жения при с. Баланово, показватъ, че водораздtлнитt височини при Шумнати ридъ еж 
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били и при горния терциеръ комуникационни плиткости между !{юстендилската и източ

ната часть на Горно-Струмския терциеренъ басейнъ. Тукъ, подъ Баланово, се откриваrъ 

най-долу жълтеникави ситни пtсъци съ дебели чакълни прослойки, а най-отгоре 

следватъ груби рtчни отложения, въ които еж размtсени грамадно количество отъ едри 

блокове - до ½ м. въ напрtченъ разрtзъ - отъ гранитъ, кристалинни шифери и 

червени пtсъчници. Падението на тtзи терциерни прослойки е различно, но преобладава 

източното и западното, като последици на нагъванията, които еж обхванали Струмската 

Фот. !. М,qадотерцисрна повърхнина по Кърнолски равнакъ (Фот. Ж. Р.). 

брtзда следъ терциера, 

които нагъвания, както 

се спомена, иматъ по 

тtзи мtста и общата 

посока на брtздата. 

8. Подъ дебелитt 
дилувиялни чакъли по 

К ъ р н о л с к и р а в

и а к ъ, гдето минава 

шосето Радомиръ -
Дупница, излизатъ тер

циерни пtсъци. Tt се 
явяватъ като едно отъ 

многото съединителни 

мtста между Радомир

ската котловина и Бо

бовдолския терциеръ. 

Тtхната надморска ви

сочина е 750 м. 

Тектонична предпоставка на терциернитt наслаги и движения 

презъ терциера въ Горно-Струмско 

Още презъ 1909 r. Ed. Suess, въ епохалното си съчинение: "Das Antlitz der 
Erde" (Bd. Ш., zw. Halfte, стр. 16), отдtля Старо-планинската редица на нагъната земя отъ 
тази, която се сключва между Краище и Осогово отъ една страна и Витошко-Вискярската 
еруптивна редица отъ друга. Тукъ спадатъ планинитt Голо бърдо и Конявска планина съ 

тtхнитt продължения на югъ и с.-западъ. Нагъването на тtзи планини той опредtля 

за времето презъ срtдата на мезозойкума. 

Асистентътъ по минералогия и петрография Цоню Димитровъ напоследъкъ се 

занима по-подробно съ геологията на Конявска планина, въ статията си "Приносъ къмъ 

геологията и петрографията на Конявска планина" (Списание на Геологическото дружество, 

т. III, 3, 1931 г.). Сжщиятъ заедно съ Страшим. Димитровъ, въ предварителнитt си 

бележки по "Указания за младокимерска фаза отъ алпидско планинообразуване въ Юго

западна България" (сжщото списание и сжща книжка), засtгатъ геологията на този 

междиненъ планински поясъ. И въ дветt работи се даватъ доста изчерпателни указания 

за старостьта на тtзи планини. Възъ основа на палеонтологични факти, сжщо и текто

нични данни, времето за голtмото нагъване на тази областъ тt опредtлятъ да е било 

презъ срtдния мезозойкумъ, именно презъ младокимерската орогенна фаза. 

Тази орогенна фаза ще да е обхващала и мезозойскитt образувания въ продъл

жението имъ между снагитt на Рила и Осогово. Това еж Погледскитt и Бобошевски 

r,1езозойски материали. Отъ Конявската нагъвателна посока става едно постепенно изви-
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ване къмъ Погледъ и Бобошево, дето вече • материалитt, обхванати отъ масивитt на 

изтокъ и западъ, иматъ меридианна посока. 

Както споменахъ по-горе, второ голtмо орогенно движение въ нашата область е 

това презъ терциера - новиятъ терциеръ. Въ това време се създаватъ условия за обра

зуване на терциернитt басейни тукъ, чийто наслоения ставатъ пре .:щодставка за пролом 

нитt форми въ долината на Струма. 

Въ Конявската и Погледска часть отъ Горно-Струмския басейнъ особно значение 

_за образуване на проломитt Прибой, Земенъ и Скрина иматъ и дислокациитt, които еж 

последвали следъ терциера. И тази _орогенна фаза е засегнала доста чувствително 

нашата область. I{ато последици на нея се явяватъ огъвания и разседи и въ терциернитt 

отложения. Особно голtми следи еж оставили тtзи нови движения въ терциернитt 

материали по източна часть на Конявска планина, а донtкжде и въ продължеинето u 
на югъ къмъ Погледъ. Следтерциернитl; движения се отбелязватъ доста силно 

и въ Радомирската котловина. Тукъ 'ГБ се изразяватъ въ ellHO постепенно понижение 

на това коритище1). Поради това терцернитt отложения тукъ се понижаватъ дълбоко 

а отгоре биватъ постепенно засипани отъ дебели алувиялни маси. Процесътъ на хлът

ването тукъ върви по-бърже отъ процеса на запълването съ нови материали, поради 

което и котловината въ по-голtмата си часть е заблатена и твърде често се залива. 

Белези за високото следтерциерно ниво на тази котловина еж дилувиялнитt материали 

тукъ, които и досега еж запазени по горнището на отдtлнитt моrили, останали да се 

издигатъ срtдъ алувиялнитt наслаги. Така: по могилата южно отъ с. Върба, която има 

685 м. височина, а отъ полето 30- 40 м., има запазени и досега изобилно ръчни мате

риали отъ варовикъ и червени пtсъчници. Сжщо се забелязва и по горнището на могилата 

Огоя, югоизточно отъ първата . Тази могила е 100 м. по -висока, относителна височина 

има до 130--140 метра. Както и първата, състои се отъ въззеленикави юрски пtсъчници, а 
надъ тtхъ еж наслоени въззеленикави компактни варовици. И еднитt и другитt иматъ 

югоизточна посока съ североизточно падение. Горнището ю. тази могила е заето еж.що 

отъ дилувиялни ръчни материалil •- варовици, червени пtсъ•шици и червеникави кварцити. 

По склоноветt на Конявската планина, въ южнитt части на кот лавината, 

множеството суходолия отдtлятъ низки хълмове, които въ краищата си завършRатъ 

съ отдtлни могилни възвишения и доста стръмно къмъ полето. Типична въ това отно

шение е височината Котешъ, до която минава шосето за Кюстендилъ. Цtлата тази редица 

има езернотерасенъ характеръ, а горнището имъ е покрто съ рtчни материали, Скло

новетt на тtз11 тераси бърже п о т ъ в ат ъ въ полето. 

Развитие на проломитt 

Следъ изтъкнатитt положения отъ геотектоничното развитие на срtдната часть 

на Горнострумския басейнъ, а сжщо и морфологичнитt и геологични белези по Радо

мирския, Кюстендилския и Бобовдолския басейни, може да се даде следната картина 

за развитието на Прибойския и Земенски проломи. 

П ъ р в а та ф а з а отъ развитието на тtзи проломи води началото си отъ 

времето, когато дветt срещуположни котловини - Радомирска и Кюстендилска, еж били 

езерни коритища. Езернотераснитt наслоения по седловината на Чокльово блато, а сжщо 

и тtзи надъ и подъ днешния проломъ, показватъ, че общиятъ Горно-Струмски басейнъ е 

билъ съ връзка освенъ по Бобовдолската си часть, но и по ивицата между Ръждавица 

и Прибой. Пъкъ възможно е, щото това мtсто да е било старо-предтерциерно корито 

което впоследствие - при терциернитt дислокации да е образувало тази плитка кому

никационна часть въ рамкитt на гол ·l;мия басейнъ. _ 

1) Проф. Г. Бончевъ „Скалитъ въ Радомирско" стр. 102. 
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Втората фаза ще трtбва да се вземе отъ времето, когато Горно-Струмския 

басейнъ става наново суша. 

Въ това време нивото на терциернитt отложения запълнятъ общо тtзи кори

тища съ материали, които еж стигнали на повече отъ 200 м. надъ днешното корито, а 

коритището на следтерциерната рtк<} ще да е меандрирало надъ терциернитt отложения, 

като единъ ржкавъ е преминавалъ дълго време и презъ Кърнолски равнакъ (Срв. стр. 319). 
Бавнитt следтерциерни тектонични движения по редицата на Конявскитt възвишения 

способствуватъ да се отклони коритото въ дtсно - презъ Прибой и Земенъ и р-t,ката 

се задържа на това м·l,сто завинаги, Докато Кърнолски равнакъ се запазва на своята 

първична височина, материалитt, които еж изпълвали Радомирското поле се изнасятъ 

усилено. То е подпомогнато и отъ негативното движение въ това поле 1). Жертва на 

т ·l,зи два процеса еж и материалитt въ долината на р. Гьолъ до Калище. Следи отъ 

тtзи материали, както се каза горе - стр. 31 7 -- еж останали по горнището на 

Острило и в. Лале, а еж.що и по отсрещната страна чакъ до Чоклr,ово блато. Сжщото 

н·l,що става и съ материалитt въ Кюстендилското поле, дето все пакъ околовръстъ се 

запазватъ твърде изразително езернитt тераси съ тераснитt материали до 200 м 

надъ днешното корито. Дислокациитt по терцернитt отложения показватъ, че и тукъ 

еж ставали постепенни хлътвания. 

При тtзи хлътвания на дветt полета, междинниятъ Конявски поясъ показва бавно 

повдигане, а това улеснява работата на ръката за вкопаването и въ Земенската клисура. 

ю 

fi:1,'1:1;1'111 rинКRВИ ВRРОВИЦИ (IOPR). 

1: ·.::: ·. ·_ :·., СИВD ·>КЪЛТЕНИКдВИ п·ъсъчници 
: •. ·: : : : : : { IOPR) 

~ РЪ'iНИ МRТЕРИRли н 
~ ТЕРЦИЕРНИ ПЪСЬЦИ 

Като се иматъ пред

видъ началнитt отно

шения при тtзи ;ща 

пролома - Прибой и 

Земенъ - тукъ се за-

почва една чисто еп и

г е не ти ч н а р а б о т а, 

Следъ това, обаче, се 

намiiстватъ и тектони

чни процеси, които под-
V. Г',рибо/.!ски проломъ, презъ в . Лале. 

помагатъ не вече да се 

о~·редi,ли мtсто на пролома, а да се усили работата на задълбаването. Все пакъ т-1,зи 
проломи ще тръбва да се смtтатъ за чисто е п и г е не т и ч 1-1 и. 

КЪМЪ .3ЛОГОШЪ 

i 

3. 

1.:::::--=-=-:;:..I КРИСТRЛ. ШИФЕ:РИ 
~ ТРИЯСКИ ВЯРОВИЦИ 
1·: •:·.-•.-·.::·:·:1 ЮРСКИ П'ЬСЪЧНИЦИ 

+ .. + + .. 
+- + .. + 
~ 

ЕР!::IПТИВНИ СН'llЛИ 

~ ТЕРЦИЕРНИ п1:,съчници съ 
~ KOHГЛOMEPR7J-t И РЪЧНИ МJfГЕРИЯЛН 

VI. Земенски проломъ, отъ Чокльово блато на западъ. 

1 ) Остатъци отъ старата следтерциерна ерозивна повърхнина на това поле еж дилувиял111п-t 

наслаги по горнището на могилата при Върба и по могилата Оrоя (стр. 320). 

Юбил. сбори. nроф. А. Иширковъ 41 
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V. С к р и н с к и п р о л о м ъ. Следъ общит-13 бележки, които се дадоха при 

обяснението на Прибойския и Земенски проломи, за да се разбере развитието на Скрин

с1<ия nроломъ ще тр ·l,бва да се взематъ nредъ видъ и 1-1t1<ои факти, 1<оито се набто;tа

ватъ по терена на ПоrJiедскитt възвишения дори до Бобошево. 

и . 

~ ~ ЕРУnтнвнн мжи 

1 :=::,::: =-1 ИЕРГЕЛИ 
~ 1tД"IEC7:J> 811POIIHH"J. 

впоrлсдъ 

1 ·-.·-::_:.- ·_- "::-" l 41EP8EHH ПЪСЪ'-/НJ.ЩН 
О·О•О·О•О 

· О •О·О•О· СИ8НR8И ПUЬ't'МНЦН 

r-=-: ~ ~1 ТЕРЦНЕР'J. СЬ P &'fffH П0НРИ8НН /tfRTEl'ИltЛ: 

оть CEII. nPOДЪ.ЛнrEttHl 
Hlt Р!:!ЕНЪ 

VII. Скрински nроломъ ш1 р. Струма - между с . Невtстино и с . Бобошево, 
отъ р. Струма по р. Джерменъ. 

Профилътъ, който обхваща Jiинията от-,, Джерманъ за С1<ринс1<и nроломъ 

презъ Uиклово, ни открива едно доста интензивно нредтерциерно наrъвше. Осв·l,нъ това 

мезозойскит-13 материаJiи тукъ еж прос13чени на две мtста отъ еруптивни маси. Надъ 

тtзи материали дискордантно еж насJiожени терциернит-13 образуванин. Високо подъ 

Uиклово тt иматъ значително източно падение. Надъ т-1,хъ и по пжтя за Бобошево 

цtлото гърбище е осtяно съ р ·l,L1ни чакъJiи и по-едри рtчни валуни отъ кварцови бJIОК

чета, черв. п·всъчници, кристалинни шифери, гранитни молази и варовикови парчета. По

гоJI·r,мата часть отъ този ридъ за Бобошево се състои отъ еруптивни материали вмък

нати между кристалиннитt шифери. Къыъ края на еруптивнитt материали на юrъ 2апочватъ 

терциерни п·!,съци, които отъ коритото на _ Джерманъ преминаватъ 1<ъмъ пролома на 

Струма. При това положение, горната и долната часть на пролома еж обхванати отъ 

терциерни материали, които близу до Струма ех nрtкжснати. 

Раз в и ти е на пролом а. И този проломъ има две фази на развитие. 

П ъ р в а та ф а з а се отбелязва по времето на терциера, когато водитt на Кюстен

дилското коритище еж се свързвали съ тtзи на Дупнишкото презъ Шумнати ридъ и 

сегашния Скрински проJIОМъ. Следтерциернитt дислокации, които еж обхванали и тази 

земя, която вече влиза въ Струмашката брtзда , еж затвърдили леглото на рtката на 

това мtсто, отъ Невtстино надоле. 

В то р ат а фаза обхваща времето следъ терциера. 

СН'РИНСКИ ПРОЛОМЪ 
HR CrPYMR 

Ск1ща 3. Скрински nроломъ на р . Сrрума .. Гледка отъ седловината южно на с. Четирци. 
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И тукъ, както при Земенския пролом:ь, има едно е пи г е не ти ч II о II а ч а л о 

чийто процесъ по-после се подпомага отъ тектоничнитt движения. 

VI. Б t л о пол с ки п р о л о м ъ. Той е сжщо характеренъ епигенетиченъ про
ломъ. Старата Струмска брtзда въ тази часть на долината, гдето се отбелязва сжщо 

напрtченъ прагъ, се е понижавала източно подъ Бараковския ридъ, гдето и сега еж оста

нали дебели терциерни отложения. Оп<ъмъ склоновет·!, на Рила тt еж припокрити съ 
дебели дилувиялни ма-

си, които придружаватъ 

тtзи склонове въ ши

рока ивица на северъ 

дори до Ду п ни ц а. 

Между Бараковския 

ридъ и склоноветt 

терциернитtматериали 

еж доста отнесени и 

образуватъ една харак

Р. CTP!:JMR 

БЯРRКОВСНИ РНДЪ 1 .,,. _.,. ;:;:-, 
" ~~--:.-_~ -_- _-_ -_- ~ ~ - ~:~::-:.;:;-;- 3 . 

f§-1 КРНСТRЛ ШИФЕРИ 1:-: _:_ :_:1 ТЕРЦИЕРНИ ПРОСЛОЙlfИ в РЪ"1НН BRft~HИ И ГРЛ,t,tRД/IIЦИ 

VIII. Б влополски проломъ на р. Струма, 1юдъ устието на р. Рил ска. 

терна напр·l,чна седловина, по която минава шосето за Горна-Джумая. Отъ друга 

страна темето на Бараковския ридъ е осtяно отъ ератиченъ рtченъ материалъ. 

Въ основата си, както и отсрещнитt склонове на Рила, този ридъ се състои 

отъ кристалинни шифери, главно гнайсъ. Срtщуположната дtсна страна на доли

ната е заета отъ сжщитt материали, гдето еж изработени и низки тераси. 

Сегашното корито на р. Струма протича тъкмо презъ тtзи твърди материали. Явно е, 

че нейното първично задълбаване тукъ е станало, когато терциернитt и надъ тtхъ 

дилувиялни материали еж били значително по-високо и еж се разттилали и надъ сегаш

ното рtчно легло, като еж покривали изцtло Бараковския ридъ. Както по-горе, така и 

тукъ, рtчното корито е ~1еандрирало по тази висока повърхнина и е бивало отбито въ 

д·!,сно отъ наноситt по рилскитt склонове. Еднажъ коритото оковано въ по-твърдитt 

основни маси, то не е имало възможность да се отбие отъ тамъ и по този начинъ се 

образува типичниятъ тукъ е п и ген е ти че н ъ п р о лом ъ. Рtчнит·I, материали по гърбището 

на Бараковския ридъ еж остатъци отъ старото легло на р·l,ката, преди да бжде тя закопана 

въ своя проломъ. Началото на този проломъ е въ кристалиннитt· шифери, северно отъ 
устието на Рилска рtка, подъ Шарковъ чифликъ, дtто последната рtка - Рилска - е 

закопала епиrенетичното си устие 1 ). 

VII. Оран о в ски пролом ъ. Той спада сжщо къмъ числото на дългитt и 

дълбоки струмски проломи. Презъ него протича рtката Струма отъ Горно-Джумайско 

за Симит лийската котловина. И дветt котловини еж терциерни, а въ продължение 

на пролома става пълно откжсване на тtхнитt нови отложения. Развитието на този 

проломъ ще може да се разбере като се изтъкнатъ геологичнитt и морфологични отно-

шения надъ, по самия проломъ и подъ пролома. 

Отъ Горна-Джумая надолу на малко мtста се откриватъ остатъци отъ терциер

нитt материали на тази котловина. T·I, стиrатъ до къмъ Суха рtка. Отъ тамъ надолу и 

по продължението на цtлия проломъ, заематъ кристалиннитt шифери. Още преди излаза 

на пролома за Симитлийската котловина - при желtзния мостъ - излизатъ терциернитt 

материали на котловината. 

Орановскиятъ проломъ има твърде характерни за неговото развитие тераси. Особно 

ясно се очертаватъ надъ и подъ гара Ораново. Тукъ се различаватъ три тераси: низка 

' / 

1) Dr J-1. Louis, ,,Morphologische Studien in S. W. Bulgarien• 1930 стр. 27. А. Penck. ,Geolog. 
und geomorpl1. ProЫeme• стр. 857. 
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на 20- 30 м. отъ сегашното легло на рtката, ср·l,дна 60- 70 м. и висока - на 140 м. 

Особено изразителна е срtдната тераса, дето е градището, която и сега е запазила часть 

Скица 4. Орановски проломъ на р. Струма. Гледка отъ завоя на шосето до Горна-Джумая. 

отъ своя рtченъ покривенъ материалъ. По-долу, срещу съборения мостъ, има две сжщо 

1·ака изразителни тераси. Tt еж прорtзани отъ напр·l,чни долинки и така образуватъ 

напрtчни на течението ридове. По тtхното горнище има еж.що запазени рtчни материали 

отъ старото рtчно корито и то на дебелина до 2- 3 м. По височина тt отговарятъ на 

срtдната тераса. Надъ завоя при Градището желtзопжтното трасе пресича низката 

тераса с1;, твърде характеренъ профилъ, отъ който личи голtма дебелина на рtчни наслаги. 

Отъ голtмо значение за развитието на Орановския проломъ е да се установи 

дали е имало връзка между Горно-Джумайския и Симитлийския басейни. При налич

ностьта на . напрtчния съединителенъ мостъ между Влахина планина и юго-западнитt крайни 

части на Рила не може, разбира се, да се говори за единъ общъ басейнъ. Ако става 

дума за връзка, то такава трtбва да се дири въ единъ плитъкъ съединителенъ каналъ 

въ областьта на сегашния проломъ или пъкъ вънъ отъ него. 

По височинитt къмъ Попова глава на изтокъ не се намиратъ никакви следи, 

по които да може се установи връзка между нашитt басейни, обаче при западнитt 

отдtли на пролома такива има. 

По гърбището на рида Видренъ, западно отъ Симитлю!, се редятъ колибитt 

Тросково, на около 750 м. височина, значи на 450 м. отъ рtчното корито. Тамъ се намиратъ 
рtчни материали отъ гранитъ, кварцъ и др. на голtмина до 20- 30 см. въ прtчникъ. 

Както цtлиятъ напрtченъ мостъ и тукъ основнитt материали еж кристалинни шифери. 

Самото било представя една заравнена терасна повръхнина. 

По-горё, между долината на Желtзничка рtка и тая на Три рtки, които слизатъ 

въ Симитлийското поле, е седловината Кръсто, до колибитt Балабаново. По тази седло

вина има плитководни пtсъчни отложения, а надъ тtхъ еж отложени изобилно коли

чество крайбрtжни материали. Цtлата седловина е осtяна съ едри рtчни блокове до 

20- 30 см. въ прtчникъ - дето се виждатъ гнайси, гранити, кварцъ и черв.-пtсъчници. Отъ 

тукъ на сев.-западъ се разстила Желtзничкиятъ терциеренъ басейнъ, а на западъ отъ него 

еж каменовжгленитt находища при Сухострелъ. Презъ Падешъ този басейнъ стига до 

Покровникъ, отъ гдето се свързва съ Горно-Джумайския. Отъ Падешъ къмъ коритото 

на Струма теренътъ е заетъ отъ кристалинни шифери, като къмъ края, надъ коритото 

горнището е покрито съ рtченъ материалъ. То е до 140 м. надъ коритото, което пъкъ 
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понася 320 м. надъ морската височина. Освенъ това Покривничкиятъ ридъ е заетъ и отъ 

две ясно r1зразени тераси - една отъ 60 м., а другата 100 метра. 

в ПОНОРи4п 

1з~ногп; 

Ю.3. 

1-:::--_::---:::_j Гf11/ЙСЪ 

!$Е ГЛИНЕНИ ШИСТИ 
~~ l<ОНГЛОМЕРЛТИ 

1·: ·. ·:·: <·:·.\ ТЕРЦИЕ.РЬ 
~ Р'hЧНИ 0Т/70ЖЕНИЯ 
1: : : \ 19/МЕНИ В?nГЛИЩR 

IX. Профилъ отъ корит;;то на р. Струма на юrо-западъ презъ Сухострелъ. 

Профилътъ на този склонъ на долината - отъ коритото на Струма до в. Занога на 

Понорица планина - ни открива тектоничнитt движения, които еж станали по тия мtста. 

При Падешката могила се отбелязва единъ разсtдъ, който се допира откъмъ югъ до 

терциернитt пtсъци и п·l,съчници на могилата, а отъ северъ е стариятъ кристалински 

теренъ. Още по на юго-западъ терциернитt материали - пtсъчници, конr ломерати, глинени 

шисти, кварцитизувани пtсъчници - се обхващатъ отъ бедрото на една rолtма антикли

нала на Влахина. Като се има предвидъ опредtлената за сега старость на Сухострел

ския басейнъ, ще трtбва да се приеме, ч_е и преди плиоцена тукъ еж станали оживени 

тектонични движения, които въ дtсната ограда на Струмската брtзда се изразяватъ въ 

едн·а антиклинала. По-надолу, къмъ Малешевица и Оrражденъ, гдето терциернитt мате

риали отъ склоноветt на планината еж измити и отнесени и еж останали само въ тtсна 

ивица низко, не може да се отбележи тази антиклинала, но въ всtки случай тукъ 

сж.щитt тектонични процеси, пакъ преди плиоцена, еж се проявили въ още nо-голtма сила, 

и еж предизвикали отдtлнитt твърде млади ерупции 1 ). Понеже продължението на Падешкитt 

кристалинни материали на югъ съставятъ Орановския мостъ, то следтерциерното дви

жение ще да е обхванало и тази часть. Тукъ ще трtбва да се приеме едно постепенно 

повдигане на този напрtченъ мостъ. 

Следъ този кратъкъ rеолоrиченъ, тектониченъ и морфолоrиченъ прегледъ може 

да се установи следното: Както при _Земенския проломъ на Струма и тукъ моrатъ да 

се приематъ две фази въ развитието на пролома : 

Първа фаза, когато рtката попое„ гЛRВ„ 
/<ЪМЬ TPQCKOBO 

~ lfPИCTRЛИHffИ ШИФЕРИ '~ Р-ЬЧНИ МЛТЕ:Риплн 

е текла , на нивото надъ терциер

нитt Горно-Джумайски и Симит

лийски материали. Въ това време 

тя е преминавала по нивото на 

Кръст о и Тросково по У рановския 

мостъ и е оставила следи отъ 

леглото си. Това еж посоченит-Б Х. Орановски проломъ на р. Струма, между в. Попова 
Глава и колиби Тросково на западъ. 

по-горе материали по това гър

бище. Въ еж.щото време антиклиналното повдигане на 

къмъ изтокъ, гдето става и постепенното му вдълбаване. 

Понорица отмtства леглото 

1) Н. Николовъ „Петроrрафски изучвания на Огражденъ и Малашевската планина". 

.:', 
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Втора фаза, изразява се въ задълбочаване на Орановския проломъ, 110 сжщо 

така подпомогнато отъ бавно повдигане на напрtчния прагъ. Ще трtбва и при този 

п роломъ да се приеме едно е пи г е не ти ч II о начало съ антецедентно продължение 

въ втората фаза на развитие. 

VIII. Кресненски пролом ъ. Той се намира между Симитлийския терцие

ренъ басей11ъ и тоя на Свети-Врачкото понижение на Струмската брtзда. Той прорtзва 

склоноветt на Крупнишката планина, като подъ устието на Брtзнишката рtка излиза 

наново въ брtздата на Струма. 

Въ продължението си на югъ Симитлийския басейнъ преминава презъ Сърбиново. 

Тукъ, между Градево и централна махала на Сърбиново настава едно голtмо стtснение. 

Въ западната си страна терциернит·I, материали опиратъ на склоноветt на Въртичевица. Това 

възвишение, състояще се отъ кристалинни материали, а въ основата отъ гранитъ, свър

шва въ горната часть на пролома, като съ севернитt си спускове опира до "Полето", 

срещу Крупникъ. Този характеръ на материалитt, отбелязанъ въ Въртичевица, про

дължава на югъ по ц·l,лото протежение на Кресненския проломъ. 

Отъ Сърбиновскитt ханове на югъ терциернитt отложения се разширяватъ 

отново и така запълватъ цtлото землище между западнитt склонове на Пиринъ и височинитt 

отъ и~точнит·I, огради на Кресненския проломъ. Така се образува една непрекжсната 

отъ северъ къмъ югъ тtсна ивица отъ терциерни материали, които отъ своя страна 

държатъ връзка между Свети-Врачкото разширение на Струма и Симитлийската котло

вина. По срtдата и по западнитt части на тази ивица терциернитt отложения се състо

ятъ отъ добре наслоени пtсъчни материали съ глинено-пtсъчни прослойки, а по източната 

часть, подъ склоноветt на Пиринъ, материалитt на голtма дълбочина еж примtсени съ 

едри гранитни блокове и по такъвъ начинъ се образува цtлъ первазъ отъ груби отло

жения, чието образуване ще да е продължило и следъ терциера. Това е дилувиялната 

ивица на Пиринскитt склонове, която се протяга съ различна ширина отъ северъ къмъ 

югъ и стига дори до Сенгеловска планина. като държи надморска височина до 800- 900 м. 

Макаръ терциера между Кресна и Пиринъ да се изтъква като една обща ивица 

която може да се нарече Кресненска ивица - все пакъ тя отбелязва нtкои надлъжни 

и напрtчни прекжсвани,1 отъ осн~внитt материали. Тtзи прекжсвания еж продуктъ на 

денудациониитt процеси, при което· на по-високитt основни материали е отнета покрив

ната маса и сега еж оголени. Съ това се дава възможность да се отбележи кристали

нно-шиферното продължение на западъ отъ Пиринъ. Това е Кресненски прагъ .1) Този прагъ 

се разкрива между централната махала на Ощава и Кресненскитt колиби и се състои 

отъ редица гнайсъ-гранитни хълмове, първо съ посока на югъ, а после къмъ юго

западъ, като стигатъ дори до Градешничка баня. Гърбицето на този прагъ е било при

покрито съ терциерни материали, следи отъ които еж останали и досега. Отнасянето 

имъ се дължи, освенъ на денудиционни процеси, но и на по-голtмата ерозивна. работа 

на Пиринскитt р ·l,ки, които тукъ еж съ по-голtмъ басейнъ въ планината, а освенъ това 

идатъ и отъ нейнитt високи отдtли. Вънъ отъ това тукъ еж станали и значителни 

следтерциерни тектонични движения. Tt се отбелtзватъ и въ младитt дипли въ терциера 
съ посока къмъ Св. Врачъ (Louis стр. 20). По това старо гърбище се изтъкватъ и следитt 
отъ общата тектонична дейность по Струмската брtзда, която тукъ и на много мtста 

по-горе и по-надоле, се изразява въ процtпни линии, които се маркиратъ съ излиза

щитt отъ тtхъ термални води. При Кресненския прагъ се редятъ Кресненскитt, Вла

хински и Бански термални извори. Tt еж почти по посоката на шосето, което свързва 

Кресна съ Ново-село. Отъ Баня надоле терциернитt наслаги отново покриватъ цtлото 

1) Dr Н. Louis „Morphologische Studien in S. W. Bulgarien", 1930, стр. 20. 
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протежение отъ склоноветt на Пиринъ до леглото на Струма. Отъ линията на Ново

село на югъ тt се спускатъ степеновито • къмъ р ·lжата, като образуватъ три 111ироки 

тераси. Най-низката отъ тtхъ стига до подъ Баня, Бtлица и Плоски. Срtдната обхваща пояса 

11адъ горнигl, села, а третата или най-високата, стига до полит·I, на Пиринъ. Северно отъ 

Ново-село еж отбелязани само дветt горни тераси. Високата тераса почти 11авс-l,кжде 

опира до политt на Пиринъ съ една височина, както казахъ, отъ 800 до 900 метра. 

Тукъ заслужава да се отбележатъ образуванията по ср ·l,дната тераса надъ 

Бtлишката долина. Tt се състоятъ отъ една брекчозна покривка отъ кристалиненъ 

варовикъ. Дебелината на брекчата н·l,кжде достига до 70 - 80 м. Почти навсt1икде тя е 
положена върху дребни хоризонтални пtсъчни прослойки. На много мtста въ брекчата 

се срtщатъ и доста едри мряморни блокове, а на едно мtсто - тъкмо южно отъ 

Бtлица - челото на терасата се състои отъ кристалинно-шиферни и гнайсови натро

шени материали. 

Отъ челото на брекчата на изтокъ, къмъ политt на Пиринъ, настава една 

почти заравнена повърхнина, която се продължава дори до с. Плоски. На много м·l,ста 

по нея се издиrатъ конусовидни мряморни възвишения, състоящи се отъ еж.щата брек

чозна маса. Тъй като споителнитt материали на отдtлнитt LJасти се състоятъ сжщо отъ 

варовито вещество, то изцt;ю брекчата образува компактна ~1аса. По нея еж се развили 

доста типични карстови форми. Тази брекчозна тераса се продължава и на северъ и 

стига дори до Врапчанската долина. Отвъдната страна долината е заета пъкъ отъ рtчни 

грамадаци, главно отъ добре изгладени мряморни парчета. T·I, заематъ и ц·l,лото rърбище 
на височината надъ Градешница. Подъ тtзи rрамадаци излизатъ дребнозърнести п ·l,съч11и 

прослойки отъ млада възрасть. 

Както брекчознитt материали, така и rрамадацитl; еж отложени съвсемъ дискор

дантно върху терциернитt пtсъци, които на това мtсто еж почти съ хоризонтално раз-

11ространение. Не далеко отъ Плоски терциернитi, материали се свършватъ. Последнитi; 

тукъ еж положени върху кристалиннит-1, материали, които съставнтъ обвивката на Пиринъ. 

На 5-6 1<лм. отъ Ощава г!, се смtняватъ отъ дебели мряморни банки, които така, почти 

непрекжснато, излизатъ до най-високия върхъ въ този д·l,лъ на пJJанината - в. Варо

вити Чукаръ отъ Синаничко-Георгийски дtлъ на Пиринъ. 
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XI. Профилъ отъ Бълишката брекча на изтокъ презъ Пиринъ. 

и. 

Явно е, че брекчознитt маси не еж на първичното си мtсто, тъй като тt еж 

наслоени върху терциерни материали, а мряморната покривка на Пиринъ надъ тtхъ сочи 

м'l,стото, отдето тt еж се откжснали. Това е единъ съвсемъ младъ свлачищенъ процесъ, 

каквито се наблюдаватъ и въ долината на р. Воловишка Бистрица задъ Сенrелов

ската планина. 

В ъ пролом а. Доста указания за развитието на Кресненския проломъ могатъ 

да се набтодаватъ и по самитt негови склонове. Началото му се отбелязва съ два 

напрtчни хълмове отъ терциерни материали, които еж отдtлени чрезъ до;1нитt течения 
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на Три рtки, отъ една страна и на Сърбиновската рtка, отъ друга. Tt понасятъ висо

чина отъ 120-140 метра и представятъ високата тераса на котловината. Подъ тtхъ еж 
отъ едната страна с. Крупникъ, ·а отъ друга страна с. Полето. Tt еж върху последнигв, 
още не отнесени, остатъци отъ терциернитt наслаги тукъ. Веднага подъ тtзи села 

започватъ възвишенията на Крупнишка планина, отъ дtсно и на Въртичевица ~ отъ лtво. 
Между тtхъ започва ·itсниятъ Кресненски проломъ. Той е дълъгъ до 15 клм., а дълбо

чината му понася на нtкои мtста и 400 м. 

Морфологичнитt белези, които показватъ ерозивния произходъ на Кресненския 

проломъ, еж следнитt : 
Въ пролома се очертава една висока тераса, която съответствува на терциерната 

такава въ долния край н_а Симитлитското поле, която е отнесена и понижена въ висо

чината си до 120-140 м. Проломната тераса има по-голtма височина близо съ 100 метра. 

ВЪРТИ'fЕВИЦР 

f( Р!:/П НИ ШКЯ ПЛЯНИНR 

Скица 5. Кресненски проломъ на Струма. Гледка отъ шосето, южно до с. Симит,1и. 

Освенъ това, така да се каже високо ниво на рi,ката, има и по-низки тераси. 

Характерно се отбелязватъ тt по долината на р. Шейтанъ дере и то близо до Струм

ския проломъ. Тукъ гранитнитt материали, които изграждатъ горната часть на прОJIОмэ., 

еж силно извtтр·вли и затова лесно ронливи, като резултатъ на което се получаватъ п ·l;съч

нит·I, маси по склоноветt. (Гранитната маса тукъ е като тая при с. Броди, задъ Шарлия, 

отъ чиито разсипани продукти еж измивали магнетитова руда). Въ тtзи гранитни мате

риали, близо до тtсното устие на Шейтанъ дере, се е образувало едно твърде харак

терно цироковидно разширение, дето се събиратъ нtколкото притоци на ръката. Отъ 

д·kно на това ущелие, надъ ра-звалинитt на ханчето, се отбелязва висока тераса, гдето 

се редятъ лозята на Кресненци. Височината и понася до 200 м. Цtлото гърбище на 

тази тераса е осtяно съ рtченъ материалъ, мещду който има рtчни гранитни блокове 

до 20- 30 см. въ прtчникъ. Отъ лtвата страна на ущелието има сжщитt отношения. 

Тукъ т·ерасата преминава въ едно дълго и заравнено гърбище. На най-голtмата му 

височина еж развалинитt на Хасановъ ханъ. Цt:Лата повърхнина на тази тераса е осtяна 

съ ръчни материали. Сжщитt материали покриватъ и гърбището, източно отъ Крива 

ливада. На сжщата височина къмъ Ощава, надъ терциернитt материали, сжщо има такъвъ 

р ·hченъ материалъ. 

Общо тtзи ръчни материали показватъ едно смtшение, чийт6 произходъ не може 

да бжде отъ Пиринъ. · Явно е, тукъ има наносни грамадаци отъ р. Струма. (Тtзи материали 
еж отбелязани и отъ D-r Н. Louis, на 21 стр. ц. с.) 

Въ този проломъ, който носи името Шейтанъ-дере, протича Ощавската рtка , 

която прибира водитt на нtколко силни пирински притоци. 
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По-низката струмска тераса, пакъ въ 1--tзи части на пролома, се очертава особно 

ясно. Тукъ тя е доста широка и има височина отъ рtчното легло до 60 м. Сжщо 

тази тераса може да се проследи по конвекснитt части на рtчнитt меандри почти по 

цtлото протежение на пролома. Обаче отъ Шейтанъ дере надолу нейното гърбище, 

следъ като се загуби рtката въ нейнит·t многобройни меандри, почти се слива и дава 
една равнина, близо нt-

колко стотици метра 

широка. Подъ тази те-

раса и надъ сегашното 

рtчно корито се издига 

още една ясно изразена 

тераса. тя:е най-низката. 

При пролома Шей

та11ъ дере се отбелязва 

едно твърде характерно 

пресичане на надлъж

ната източна ограда на 

Кресненския проломъ. 

При сегашното поло

жение на терциерния 

коридоръ между Св. 

Врачъ и Сърбиново, не

говата повърхнина на 

много мtста се пони

жава отъ близкит·I; ви-

соL1ини на оградата съ 

близо 100 м. Въпрtки 

Фот. 2. Тераси по Кресненски проломъ оrъ Шейтандере надолу. 
(Фот. Ж. Р.) 

това тази ограда е просtчена още на три м·tста, 'именно: отъ р. Ракитна, р. С·tнокосъ 

и отъ р. Мечкулъ. Всички тt прибиратъ водитt си отъ западнитt склонове на Пиринъ, 

преминаватъ надъ терциерния коридоръ и въ устието си образуватъ проломъ, за 

да се влtятъ въ Струма. 

Цtлата тази редица напрtчни проломи на пирински притоци, чието устие 

прор-ьзва високата гранитна ограда на Кресна, въпрtки това, че по сегашнитt топографски 

отношения, ·гt трtбваше да образуватъ една обща долина, която да протича по повърх

нината на терциернитt материяли, иматъ едно е пи r е не ти ч но задълба в а не. Разбира се, 

че началото на това задълбаване ще трtбва да се дири по времето, когато Струма е текла 

надъ сегашното си корито и когато тя е мtстила лtглото си по повърхностьта на терци

ернитt маси, които отъ своя страна еж имали височина, надминаваща днешнитt гранитни 

височини на източната ограда и еж я покривали. Въ това време р. Струма е бивала 

постоянно изтласквана отъ буйнитt пирински притоци къмъ западъ, дtто се задържа 

въ основнитt материяли. 

Следъ като се изтъкнаха черти и отъ морфологични белези, не ще представя особна 

трудность да се скицира съ нtколко думи развоя на Кресненския проломъ. 

При наличнитt геологически факти, ще трtбва да се приеме за начало на про

лома времето, когато коритото на Струма, криволичейки по повърхностьта на матерня

литt отъ терциерния басейнъ, е било отхвърляно постепенно къмъ западъ. Тамъ кори

тото на рtката стига гранитната снага на Крупнишката планина и започва да с.е задълбава 

въ тtзи скали. По-нататъкъ характера на скалитt не позволява, щото леглото да се 

разшири и ерозионната работа се изразява само въ задълбяване на кор1цото. Следъ 

Юбил. сборн. проф. А. Иширковъ 42 
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като се туря начало на пролома, започва се и задълбяването на страничнитt пирински 
притоци, поради което терциернигв материали задъ оградата на Кресна се запазватъ 

за по-дълго време и оставатъ по такъвъ начинъ на по-високо ниво отъ струмското корито. 

3. 
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XII и XIII. Профилъ Кресненски проломъ-П11ринъ, презъ терциер
ната ивица между източнитъ огради на пролома и Пиринъ. 

Въ случая при Кре-

сненския проломъ се 

извършва едно е пи-

генетично зад ъ л

б я в а не и преломява

не на подтерциернит ·I; 

маси, за да се отстои 

дълбокия и твърде чуд

новато изрtзанъ про

ломъ. 

За образуването на 

Кресненския проломъ, 

въ специалнитt си на

учни работи, засtгайки 

и тази область, еж се 

изказали чужди и наши 

геолози. 

Така, още преди 

освобождението, Hoch-
stetter, въ неговото епо

хално за времето си съчинение "Die geologischen Verhaltnisse des ostl. Theiles d. europ, 
Tilrkei", [ стр. 356 (95)], приема образуването на този проломъ да е станало изключи

телно отъ рtчната ерозия на Струма. 

По-късно, проф. Г. Бончевъ, изучавайки петрографията на гвзи крайща (Петрогр. 

- минерални изучавания въ Македония, стр. 149) приема еж.що образуването на този про

Jюмъ отъ ерозивната работа на Струма, но прибавя , че тази работа на рtката е подпо

могната и отъ тектоничнитt размtствания тукъ. 

Напоследъкъ този въпросъ е зачекнатъ и отъ инжен. Г. Коняровъ, въ него

. вата обширна работа за „Кафявитt вжглища въ България" . Проломното задълбаване той 

отдава на отичането на водитt на Струмското терциерно езеро. Въ такъвъ случай той 

приема едно а н те ц е де н т н о развитие на пролома. 

Мисъльта на проф. Г. Бончевъ се потвърждава отъ следнитt две обстоятелства 

1. че тукъ основнитt материали еж силно надробени и даже променени отъ тектонич

нитt движения, 2. Че този процесъ е билъ придруженъ и съ по-значителни дислокации, 

които отчасти еж подигнали сжщитt материяли, а заедно съ това и терциернитt отло

жения тукъ. 

IX. Ма р и к о с т е н о в с к и п р о л о м ъ. Така може да се нарече малкия проломъ 

на Струма, току подъ устието на Струмица. 

Митинското възвишение, което е северно продължение отъ склона на Бtласица, 

току до коритото на Струма, непосрtдствено се продължава и на изтокъ. То се състои отъ 

гнайсови материали, които преминаватъ и на източната страна на рtката въ низкия ридъ 

надъ банята. Горе, челото на този нисъкъ ридъ еж.що се състои отъ стари скали. На 

изтокъ, къмъ шосето, тtзи скали потъватъ и се препокриватъ отъ терциернитt наслоенин 

на Мелнишко. Въ тtзи наслаги, по дълбокъ просtкъ, минава шосето за Св. Врачъ и 

нагоре. При баннта се отд·влн клонъ, който отива за Петричъ и преминава пролома 

покрай рtката. 
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Дълбочината на Марикостеновски проломъ стига до 70- 75 м. На сжщата висо

чина се подигатъ и терциернитt наслаги, които тукъ, както по цtлото протежение на 

полето, еж силно отнесени и понижени. Обаче на изтокъ, къмъ политt на Пиринъ, тt 

ставатъ все по-дебели, като образуватъ и характернитt тукъ напрtчни терциерни ридове 

отъ които по-характерни еж Х ърсовски и Северо-Мелнишки. Тъ дtлятъ долното отъ 

горното Мелнишко поле. 

Следъ като се премине Митинския ридъ на западъ, въ полето отново се показ

ватъ терциернитt покривни маси. 

Топографското положение на 

сегашното корито на Струма по

казва, че терциернитt материали 

ис1точно и западно отъ него еж 

образували една обща повръхнина, 

която е припокривала кристалинни

тt материали по пролома, а ръчното 

корито е било високо надъ тtхъ. 

При задълбаването си · водитt на 

Струма стиrатъ до основнитt маси 

Р, СТР.!:IМЯ 
ШОСЕ$11 Р!7ПЕЛЪ 
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XIV. Марикостеновски проломъ на р. Струма между 
Митинското бърдо и Банска могила. 

и започватъ да се врtзватъ въ тtхъ. Така се туря начало на Марикостеновски е пи r е-
н е т и ч е н ъ п р о л о м ъ. 

Като споменахъ специално за епиrенетичния произходъ на Марикостеновския 

проломъ, не ще бжде излишно л:а се засегнат'"!=> и задълбаванията, които Струма прави 

току надъ този проломъ. Ту!{ъ става въпросъ за онtзи пресичания, .между Левуново 

и устие~ о на р. Струмица, като последица на които еж се образували голtмитt моrилни 

възвишения отъ дветt страни на рtката и чието издигане тукъ задава доста изненади 

за наблюдателя. Изненадата с е състои въ това, "че нtкоrа тtзи материяли еж били 

едно цtло и по-късно ръката ги е _ накжсвала" (Н. Николовъ „ Петрографски изучвания 

на Огражденъ и Малешевската планина", стр. 5 7). 
Ако се касае до пресичане на материяли отъ тази старость, отъ каквито е 

била запълнена Мелникъ - Св. Врачката кот лавина, естествено, че преломяването на 

тtзи хълмове отъ коритото на Струма не щеше да е нtщо необикновенно. При нашия 

случай преломенитt материяли, които отъ западъ съставятъ моrилнитt хълмове Колу

баръ и Кожухъ, а на изтокъ Кула и Препечани, еж съвсемъ чужди на покривната 

плиоценска терциерна маса. 

Общо тtзи възвишения се състоятъ отъ брекчо-конr ломератни маси, споени съ 

туфозни вулканически материали. На нtкои мtста между тtзи конгломерати излизатъ 

и ивични магмени вещества. Всичко това иде да установи, че тукъ, следъ от ла~ ·ане 

на брекчо-конrломератитt, се подкачила жива и продължителна вулканична деятел

ность, която и до сега се проявява въ процепнитt тукъ линии, гдето излизатъ тер

мални води, ,,какъвто е случая въ самото легло на Струма, между Левуновския и 

ж.-пжтния мость ". [Н. Николовъ, ц. с., стр. 59]. 
За материялитt на тtзи могилни възвишения се споменава още въ работата на 

А. Wurm, "Oststruma-Geblet", стр. 82 [Siidostmazedonien und Кleinasien, Heft 13 отъ 

Die Kriegsschauplatze 1914-1918]. Той ги взема за гнайси и терциерни чакълни маси, 

подложени на промtна отъ термална проява въ и около тtхъ. Така, при Левуново отъ 

действието на термални води, носящи кремъчна киселина тt се превръщатъ въ кварцити, 

кварцитни брекчи и конr ломерати. 

Подиръ това ги отбелезва и Dr. Н. Louis въ „ MorphoJogische Studien in Siidwest
Bulgarien" 1930 г. стр. 18 и 19. Той ги опредtля като по-стари отъ гliзи терциерни 
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маси, които изпълватъ котловината, и съ доста стръмно източно падение. Tt еж просt
чени отъ Струма съ единъ до 100 м. дълбокъ и нtколко км. дълъrъ проломъ. 

Напоследъкъ по-подробно се занимава съ тtзи брекчо-конrлометати, проф. Н. 

Николовъ [въ rорецитираната му работа отъ 1932 r.]. Старостьта имъ той опредtли за 

миоценска. [стр. 62]. И наистина, като се взематъ подъ съображение фактитt, че въ 

изграждане на тtзи брекчо-конгломерати взематъ участие материали, чужди на терциера 

въ котловината, че тt иматъ и свое напластяване и наведеность и че надъ тtхъ след

ватъ новитt плиоценски наслаги и то дискордантно, следва да се приематъ за по-стари 

отъ плиоцена. 

Въ такъвъ случай брекчо-конгломератитt, за които става дума, ще трtбва да 

се разгледатъ като основни на нов_итt наслоения, по които е протичало коритото на 

Струма въ последната фаза отъ своето развитие и задълбаване. Наличностьта на плио

ценски наслаrи непосрtдственно до l"ВЗИ конгломерати откъмъ изтокъ и западъ иде да 

ни посочи, че и при тtзи задълбавания на коритото е на лице едно е пи ч е не ти ч н • 

п р е л о м я в а н е. 

Х. Р у п е л ски пролом ъ. Той съединява Мелнишката котловина съ Серската. 

Откъмъ Бtласица склоноветt еж стръмни, а на изтокъ еж по-полегати. Тукъ, на една 

височина отъ 250 м., е развита една широка до 1 км. тераса. Северната часть на тази 

тераса - при с. Рупелъ - е заета отъ варовито-туфозни материали - продуктъ на 

течащи води, които образуватъ почти отвеснитt тукъ стени. Тtзи бигорни маси се про

дължаватъ почти на еж.щата височина и отиватъ къмъ с. Сенrелово и по на изтокъ, дето 

се редятъ и силнит·в карстови извори на планината. Подъ бигора следватъ младитt тер

циерни отложения на котловината. Сега коритото на Струма презъ Рупелъ е закопано 

въ старитt кристалинно-шиферни маси. 

Младитt терциерни материяли следватъ и подъ пролома, като заематъ западнитt 

подножия на Шарлия. Сжщи образувания запълватъ и изходнитt части на Валовишка 

Бистрица. Tt еж терциерни заливни наслоения и се състоятъ отъ редъ чисти и бtли 

пtсъци. и редове рtчни блокове и конгломерати. На много мtста тt лежатъ върху брек

чозни повърхнини, на други мtста пъкъ и надъ тtхъ еж довлечени брекчозни маси, 

само че споителното имъ вещество е размtсено съ голtмо количество дребенъ 

кварцовъ пtсъкъ. Долината на Валовишка Бистрица си е направила леr ло именно въ 

тtзи млади наслоения. 

Отъ Демиръ Хисаръ на северъ се редятъ нtколко термални извори съ изобилни 

варовикови разтвори, следствие на което даватъ и бигорни отложе1шя. Следъ извора Пулево, 

който има 37 °-38° С., следва Баня - до желtзопжтния мость, изхода на пролома - съ 

повече отъ 45 ° С. Той е силно варовитъ. По-горе отъ тtзи извори се редятъ и други 

все по пролома нагоре, които сжщо еж отложили дебели маси отъ бигорни материали. 

Явно е, че тукъ е на лице една обширна процtпна линия, отъ която излизатъ термални 

и по-хладки води. Понеже почти всички отъ изворищата показватъ карстовъ характеръ, 

като държатъ връзка съ кристалинно варовитата снага на Сенrеловска планина, rолtма 

е вtроятностьта, щото тtзи води, следъ като преминаватъ различни дълбочини, гдето се 

различно термиратъ, излизатъ въ проц·впната линия на Рупелъ. Послtдната, вtроятно, 

изпълнява ролята на изходна часть на сифонна крива. Независимо отъ новитt образу

вания на сладководни варовици и на бигорни маси, които придаватъ на Сенrеловския 

склонъ стжпаленъ характеръ, тукъ се наблюдава, както казахъ по-горе, и типична тераса 

на около 250-300 м. височина. 

Другъ моментъ отъ развитието на Рупелски проломъ ни откриватъ терциернитt 

материали въ Серската котловина. Отъ Валовище надоле, западнитt склонове на Шарлия 

до една височина отъ 600-700 м., еж заети отъ терциерни пtсъчни наслоения съ ивици 
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отъ г линено-мергерани прослойки. Въ своята планинска страна тt носятъ и дебели чакът-1и 

и рtчни покривни маси. Освенъ това тt показватъ и ясни гънки отъ младо нагъване, 

което носи следитt на посоката на планинитt въ тази часть на Струмския басейнъ 

отъ Бtласица и Сенгеловска на юrъ. 

Твърде характерно е и още едно обстоятелство, а то е, че тукъ по гl,з и тер

циерни отложения еж. се образували цtла редица отъ тераси. 
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XV. Профилъ отъ р. Струма, презъ тсрциернитt тераси и Шарлия на С.-И. до Сенгеловска планина. 

СЕРЕСЪ 

1 
СЕРС/Ф пол~ 

ЕЗ. ТRХИНО , 

i 
Н) . 

- - - - -- ___ .;,,-:.=,,,__:.T ~.;,_"--.:.,~~..,;.-.r 

fЕ_:=._::\ l<РИСТRЛИННИ ШИФЕРН 1·::.~_·-:-:·.··:-: 1 ТЕРЦИЕРНИ ПЪСЬЦИ 1==~=~.:З СЪВРЕМЕННИ 06P1fЗ!:IB1'7HИR 

XVI. Профилъ отъ езерото Тахино презъ Серскитt терциерни тераси, с. Фращани до Шарлия. 

Въ профилитt се виждатъ ясно гънкитt в'ъ терциера и тераситt по тtхъ. 

Особно ясно еж. изтъкнати тt при Христосъ и Легенъ чифликъ. Тамъ се редятъ три 

тераси на 150, 300 и 400 м. , а надъ тtхъ чакълнигl, материали стигатъ до 700 м. 

При сегашния котловиненъ характеръ на Серското поле, мжчно могатъ да се 

разбератъ тtзи форми. Трtбва да се приеме едно по-високо ниво на Серското поле, 

което да отговаря и на отношенията, северно отъ Рупелъ. Сж.щото по-високо ниво ще 

ни посочи и пж.тя за образуване на пролом а и при устието на Струма, при Орфано. 

То еж.що ни дава възможность да обяснимъ и п р о лом а на А н ги с та, между Пър

наръ и Смийница планина. 

Още въ младотерциерно време връзката между Мелнишко и Серско, презъ 

Рупелъ, е сж.ществувала. Задълбаването на пролома следва общото понижение и отнасяне 

на терциернит-1, материали горе, а на югъ то се подпомага и отъ по-бързото хлътване на 

Серската котловина следъ младия терциеръ. 
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Epigenetische Durchbriiche im Strumatal 

Die Entwicklung der Oberflachenformen im Strumatal lasst sich auf eine ziemlich 
entfernte geologische Vergangenheit zurilckfilhren. Als Voraussetzung dieser Entwicklung 
ware die Zeit anzusehen, in welcher die ersten Strukturformen entworfen wurden, deren 
Spuren auch heute die Grundzilge der die Erdgesta1t dieser Gegenden bedingenden geotek
tonischen Bewegungen darste!len. Die Richtung des Kettengeblrges im oberen Struma-Becken 
wurde bereits wahrend der jilngeren kimerischen Zeit bestimmt. Wahrend des Tertiars, es 
handelt sich hier um junges Tertiar, hat sich der jungvulkanische Streifen Witoscha -Ljulin -
Wiskjar gepragt, welcher die nordlichen Umrisse des Beginnes des' Strumatals bestimmt ; 
gleichzeitig wurde auch der Aufbau der Strukturrilcken von Go1o-Brdo, Konjawa und der 
gefalteten Streifen von Pogled-Ruen vollendet. Gerade diese Streifen bestimmen ihrerseits die 
Rippen, welche die obere Halfte des Strumatals in einzelne tiefe Ebenen zerreisen. In den 
1etzteren haben sich namlich die pontischen Sildwasserbecken dieser Gegenden geblldet. 
Eigent1ich sollte man nicht von Becken, sondern von einem einzigen tertiaren Becken spre
chen, welches durch das Skelett der oberen gefalteten Bogen in einze1ne Teile eingeteilt 
wurde; allerdings sind die einzelnen Becken deutlich abgegrenzt, zeigen aber doch einen starken 
Zusammenhang miteinander. Die geologischen Untersuchungen weisen daraufhin, dass das 
Alter der letzten TertiaraЬ!agerungen in samtlichen heute umrissenen Becken des oberen 
Strumata1s gleich ist, und dass der Zusamenhang zwischen ihnen erhalten ist, obwoh1 er 
heute starke Dislokationsprozesse aufweist. 

Die Strumafurche, welche sildlich von den Pogledhilgeln beginnt und sehr charakteri
stisch bls zum Rupeldurchbruch im Silden folgt, ist gleichfalls durch jungtertiare pontische AЫa
gerungen angefilllt. In diesem Teil des Tales sondert sich ein Rila- und ein Pirinteil аЬ. Sie 
sondern sich von der querliegenden gneiskristallinen Schwelle von Oranovo аЬ, welche eine 
Fortsetzung der sildwestlicheп Aus1aufer des Rilageblrges darstellt. Diese Schwelle versinkt 
unter dem tertiaren Kamm des gegenliber liegenden Vlachinageblrges. Nun verlaufen die 
beideп Teile "in sildlicher Richtung zum Maleschewo- µnd Ograschdeпgeblrge, wo sie den 
Kamm des letzteren einnehmen. Eine niedrigere Schwelle verblndet den nordlichen Anfang 
des Piringeblrges, ilber Kresna, mit dem Maleschewogeblrge. Wahrend die hohe Schwe11e von 
Oranowo a1s Grenze des oberen Strumasilsswasserbassin fungierte, versank die niedrige 
Schwelle von Kresпa tief und war durch den rechten Tertiarkanal zwischen dem Becken von 
Simitli und demjenigen von Sweti Wratsch - Me1nik ilberschwemmt. 

Die Strumafurche weist eine typische meridiane Richtung auf und ist in der Basis 
ihrer Synklinalachse gespalten. Im Osten ist sie von dem g1eichfa11s jungen monoantink1y
na1en Rilcken des Pirins und im Westen durch den Rilcken der die gleiche tektonische 
Richtung aufweisenden, allerdings komplizierterёn Wlachina-, Maleschevo- und Ograschden
geblrge abgegrenzt. 

Die ost-westliche Achse der tektonischen Linie von Ali-Botusch, Sengelewo-Belas
sitza grenzt an die Seitenkulissen der Strumafurche und aussert sich dort in ihrer Spalte 
des Rupeldurchbruchs. 

Der Pirinteil der Strumafurche bl1det den mittleren Teil des Strumata1es. Vоп der 
Schwelle Oranowo Ьis Rupe1 im Silden wurde er durch einen tertiaren See besetzt. Die 
breiten Terrassen der Sengelwoseite dieses Durchbruchs zeigen jedoch, dass das mittlere 
Strumata1 mit dem unteren Struma- oder mit dem Seresbassin verbundeп war. 

Das Niveau der tertiaren AЫagerungen liegt auf der Strecke vom Beckep von 
Pernik Ьis Rupel auf eiпer Hohe von 800 Ьis 900 m il. d. М. 
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Mit dem Zuriickziehen der Gewasser der tertiaren Becken im Strumageblet wurde der 
Beginn der hel)tigen morphologischen Gestalt des Tales .gelegt. Die vortertiaren Struktur
formen, die die Querrippen der oberen Struma einerseits und die starken TertiaraЫagerungen 
andererseits geblldet haben, deuten auf die Orte der charakteristischen Ausbreituпgeп des 
Tales und auf die tiefeп und schmaleп Durchbriiche zwischen ihпеп. Die Reste der Tertiardecke 
auf den Seitenteileп dieser Durcl1briiche deuten deutJich auf ihre е р i g е п е t i s с h е В i I d u п g. 
Letztere zeigt sich посh besser auch auf dеп epigenetischen Miindungen und Durc\1briichen der 
Piriner und Rilaer Nebenfliisse der Struma. Es sind dies namlich die Durchbriicl1e des Dscher
manflusses bei Dupnitza und seines Nebenflusses der Bistritza, sowie diejenigen des Rila. 
flusses, aber ансh samtJiche Durchbruchmiindungen der Piriner Nebenfli.isse, welche in den 
Kresnadurchbruch von Struma • miinden. 

Folgende Strumadruchbriiche verblnden kleine und grosse AusweituI]gen des Tales: 
1. Zwischen Popowo und dem Becken von Krapez einerseits нnd dem Beken vоп 

Perпik andererseits, bei dem Dorf Studena befindet sich der Durchbruch von Т s с h е r w е n а 
М о g i I а. Nordlich von Tscherwena Mogila werden diese Becken durch einen niedrigeren 
Sattel aus tertiarem Material verbнпden. 

2. Zwischen dem Becken von Pernik und der Ausbreitung des Konskaflusses befindet 
sich der К r а k r а d н r с h Ь r u с h. Auch hier besteht in nordlicher Richtung ein starker tertiarer 
Zusammenhang. 

3. Zwischen Konska und dem Becken von Radomir befindet sich der W i s s о k
T s с h а r d а k-Durchbruch. 

Alle drei Durchbriiche sind in Triaskalk und Rotsandsteiп eingebohrt; auf i\1rer 
rechten Seite, hinter dem heutigen Flussbett sind Streifen tertiarer AЫagerungen vorhanden. 

4. Der Durchbruch von Р r i Ь о у, bei welchem der Strumafluss die Ebene von 
Radomir verlasst, und 

5. Der Durchbruch von S е m е n, welcher im Westen das Konjawageblrge dшc\1-

schneidet, sind gleichfalls epigenetischen Ursprunges. Das alte Strumabett zeichnet sich hier 
durch mannigfaltige Flussmaterialien, etwa 250 m i.iber dem jetzigen Niveau des Flusses, aus; 
daneben sind Spuren auch von einer Tertiardecke vorhanden. 

6. Der S k r i n s k i-Durchbruch verblпdet die Ebene von Kjustendil mit derjenigeп 

von Boboschewo. Auch hier besteht ein alter Zusammenhang zwischen dem Tertiar von 
Dupnitza und dem Kjustendil-Becken i.iber den querliegendeп Кlissurazug und Lazowna 
Mogila, andererseits aber wird auf dem оЬеrеп und unteren Ende des Durchbruches die 
heutige Tertiardecke unterbrochen. Es ist klar, dass auch hier der Durchbruch einen epige
netischen Ursprung hat. 

7. Der В е 1 о р о 1 e-Durchbruch durchschneidet den querliegenden Gneisgranitzug, 
welcher im Westen vоп Rila bei der Miinduпg des Rilaflusses absteigt; letzterer durch
schneidet hier gleichfalls diese alte untertertiare Oberflache. Ostlich vоп diesem Fluss und 
gar Ьis zu den Abhangen des Geblrges sind starke TerШiraЫagerungen und dariiber auch 
starkes Diluvium vorhanden. 

8. Der Durchbruch von О r а n о w о verblпdet das obere Struma-Becken mit dem 
mittleren Struma-Becken. Ober der westlichen Halfte dieser breiten Schwelle siпd Flussmate
rialien und tertiare Sandsteine erhalten, welche auf einen ziemlich weiten Zusammenhang 
zwischen oberem und unterem Весkеп hindeuten. Dies eriпnert wieder an den epigenetischen 
Ursprung dieser Durchbriiche. Die nachtertiaren tektonischen Beweguпgen hаЬеп das Bett 
nach dem Osten verschoben, wodurch sich letzteres in seinen schmalen Durchbruch 
eiпgebohrt hat. 

9. Der К r е s n а d и r с h Ь r u с h ist besonders charakteristisch und weist deutlich 
eine epigenetische Entwicklung auf. Er ist iп die ostlichen Teile des Krupnikgeblrges ein-
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gebohrt; das Krupnikgeblrge scheidet sich seinerseits durch einen breiten Streifen terШirer 

AЬ!agerungen von den Abhangen des Piringeblrges. Heute Jiegt das Krupnikgeblrge etwa 
100 m unter der ostlichen Wand des Durchbruches, welche ihrerseits durch drei starke 

PirinnebeпfJusse epigenetisch durchschnitten ist. 

10. Unter und iiber der Strumitzamiindung durchschneidet das Strumabett nocl1 ап 

zwei Ste!Jen altere Materialien, welche durch die jungtertiare Decke iiberdeckt wurden. 

Dеп oberen Durchbruch kann man aJs D u r с h Ь r u с h v о n Р r е р е t s с h а n е 

bezeichnen. Er ist in die BreccienkoпgJomerate des Miocans eingebohrt, und der untere ist 
iп die kristalliпen Schiefer iiber Marikostenowo eingebohrt. 

11. Der R u р е 1 d u r с h Ь r u с h verblndet das mittlere Strumabecken mit dem 
unteren. Tatsachen geologiscl1er und geomorpl10Jogischer Natur sprechen deutlich dafiir, 
dass wir aucl1 • hier auf dеп Spureп einer eпgen Verblndungsstelle, auf einer tertiareп 

У., asserenge siпd. 

Zeko Radev 



Видове населени мtста въ България 
отъ Ан. Сп . Разбойниновъ 

Употрtбямъ .населени мtста" въ смисъ11ъ на .селища". Защото всtко едно 

населено мtсто е едно селище. Може населеното мtсто да е временно населено, въ та

къвъ случай и селището ще бжде временно. Ако населеното мtсто е постоянно, имаме 

постоянно населено мtcro или постоянно селище. Въ такъвъ правъ смисълъ и Главната 

дирекция на статистиката употрtбя израза, "списъкъ на населенитt мtста въ царство 

България", иска все едно да каже~ списъ!<Ъ на селищата у насъ. 

Общо прието у насъ е, когато стане дума за видоветt селища или населени 

мtста, лесно да се отговори, че тt еж три вида: градове, села и колиби (махали). 

Свикнали сме съ тия три вида селища. Още първитt изследвачи и съставители на 

уL1ебници по отечествена география е трtбвало да се справятъ съ въпроса : какви видове 
(групи) селища има въ България. Х. и К. Шкорпилъ (География и статистика на княже

ство България, Пловдивъ, II изд. 1892 r.) срtщатъ трудности. На едно мtсто тt казватъ: 
"Населението живtе въ градоветt, rрадовцетt и селата" ( стр. 122). И по-нататъкъ: "Въ 
11ланинскитt мtста . . . . селата еж разпил ·l,ни по rоритt и върховетt на колиби 

(ко 1 11ари, махали, хижици)." Разбира се, ние днесъ не приемаме, че селата еж разпилtни 

на колиби, понеже колибитt еж отдtлен ь видъ селища, съ свое име, свой самостоятеленъ 

произходъ, своя физиономия; нито приемаме, че еж разпилtни по върховетt на пла

нинитt. Сжщитt автори по-наrатъкъ приGавятъ: "Въ България нtма още законни опре

дtления за названията: rрадъ, градецъ, пазарно мtсто, село и др." А въ отдtла С та

т и с т и к а, се дообясняватъ : "Населението живtе въ rрадоветt, rрадовцетt, селата и 

махалитt" (стр. 187). Д-ръ К. Иречекъ не отдtля мtсто за колибитt (махалитt), а ги 

описва ведно съ селото (Княжество България, ч. I, 1899 r. Пловдивъ, стр. 174). За него 
"поселения съ неrрадско население еж ществуватъ селска и подворна система една до 

друга". Подворна система поселения за Иречекъ еж колибитt и махалитt. "06Jtинитt 

се разпадатъ тамъ на селца или 1<упъ дворове, които отстоятъ едни отъ друг11 на 

човtшки кличъ, и български се наричатъ кол и би или кош ар и, турски - махал и". 

На сжщото мtсто Иречекъ бележи: "Поради небезопасностьта въ страната, вънъ отъ 

селото нtма никакви осамотени жилища, а само отдtлни ханища, воденици или нtколко 

затулени въ диплитt на нtкое лесисто бърдо малки манастири." Той и въ П ж ту

вани ята си не отдtля колибитt (махалитt) отъ селата. При описанието, което 

прави на б ъ л г ар скот о с е л о, дtли последното на два вида .споредъ начина на 

своето основаване": единиятъ видъ еж единични и по -голtми села, а друrиятъ видъ 

преобладава въ планинскитt краища. "Тамъ селата еж раздtлени на групи, отдалечени 

една отъ друга обикновено на едно провикване, и се наричатъ к о 11 и би или кош ар и, 
турски - маха ли, понtкога биватъ разпръснати на нtколко часа пжть по лесисти 

склонове и мtстни долини". (Пжтувания по България, II ч. отъ Княж. Бълг., Пловдивъ 

1899, стр. 82). Споредъ Иречекъ "паланката" е преходъ отъ село къмъ rрадъ, но тая 

дума малко се употрtбя въ България. 

Едва по-късно по-ясно се отдtлиха видоветt селища у насъ. Проф. А. Иширковъ 

приема следнитt видове населени мtста: "Населението въ България, казва той, живtе 

Юбил. сбор11. проф. А. 1 lширковъ 43 
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въ отдtлни видове колиби, села, паланки и градове" (България, географски бележки, 

София 1910, стр. 144). И обяснява, че.малко се срtщатъ у насъ отдtлни дворове, 
които да представятъ самосто;пелни стопанства, а малко еж отдtлнитt дворове въ 

видъ на паяти, държави, ханчета, воденици, чифлици и други. Проф. Иширковъ сжщо 

бележи, че наименованието "паланка", което да показва преходно селище между село и 

градъ .не влtзе въ нашата административна номенклатура и изгуби своето значение" 

(стр. 148). Справедливо бележи още, че е .мжчно да се даде географски изразъ на 

селищата въ България по категория възъ основа на статистиката, защото тя не разгра

ничава винаги села и колиби." Тая мжчнотия, както ще видимъ, сжществува и днесъ, 

смtсицата дори е много по-голtма, отколкото на пръвъ пог ледъ бип1е допуснали. 

А отъ двадесеть години насамъ, благодарение на увеличаването броя на населението и 

напредъка на стопанския животъ у насъ, се даде новъ тлас L къ за развитие на посе

лищнитt отношения, създадоха се и нови поселищни форми, нови поселищни видове. 

И, наистина, какви видове (типове) населени мtста или селища има у насъ? Подъ 

ржка ми е С п и с ъ к ъ н а н а с е л е н и т t м ·в с та в ъ ц а р с т в о Б ъ л г а р и я с n о р е д ъ 
n ребро я в а нето на 3 1 декември й 192 6 г., издание на Главната дирекция на 

статистиката, София 1930 г. 1 ) 

Нtкои отъ тия видове (типове) еж безспорни и общеизвестни. Hanp. градът ъ, 
като видъ селище. Градското селище си има своя физиономия, свой икономически и 

духовенъ животъ. Градътъ се е типизиралъ у насъ още преди освобождението, но той 

особено се оформи следъ това. Градътъ е отдtленъ и чрезъ законитt въ страната отъ 

другитt видове селища. Но тукъ настжпва едно противоречие: издигнати или признати 

еж за градове селища, които нито иматъ градска физиономия, нито иматъ градски жи

вотъ (l{ошу-кавакъ, Мъстанли, Клисура и др.). 

Другъ безспоренъ видъ е с е лот о. То е най-много разпространено; разпро

странено е навсtкжде въ България и можемъ да кажемъ, че селото е типичното бъл

гарско селище. 1{ о ли бит t или маха JI и т t еж другия видъ селища у насъ, които 

сжщо, може да се каже, еж ясно разграничени отъ горнитt два вида, макаръ много 

чести да с,У-, и смtшенията. l{олибитt и махалигt еж другия типъ твърде много разпро

странено българско селище. 

Единъ новъ видъ селища, вече доста разпространени, еж г а р и т t и спи р

к и т t. Гара Кричимъ е далеко отъ едноименното село, а сжщо - отъ съседното село; 

гара Бtлово е вече толкова голtма, колкото половина отъ съседното и с. Гол. Бtлово, 

а е по-rолtма отъ другото съседно с. Малко Бtлово; гара Червенъ-брtгъ бt по-голtма 

отъ с. Червенъ брtrъ, и т. н. Не става тукъ дума за гари (и спирки), когато еж въ 

самитt други селища (градове, села, махали) или просто край. тtхъ. А има гари и спирки, 

които носятъ нови имена (гара Хумата - къмъ с. Радомирци, Луковитска окол., и др.). Но и 

когато носятъ името на съседния градъ или село, тt пъкъ еж отдtлни селища, макаръ 

нtкога статистиката да ги брои къмъ градоветt или селата. Нtкога името на гарата или 

спирката е преводъ на името на съседното село, ако последното име е турско ( спирка 
Лешникъ - к ъмъ с. Пъндъклий, Ямб. ок., гара Чернева - къмъ с. l{ара-сарлий, Айт. 

ок., и т. н.). Къмъ с. Габешъ (Варн. ок.) се броятъ (числятъ) 2 гари - Корито и l{ривинитt, 

които по име нtматъ нищо общо съ името на това село; къмъ Рилския манастиръ 

се числятъ сжщо две гари. А гара Каялий се числи къмъ с. Урумъ-ени-кьой (Айт. ок.). 

Htкora гаритt или спиркитt носятъ съвършенно други имена, обаче еж въ нtкое селище, 

и въ такъвъ случай тt не могатъ да се считатъ за отдtлно населено м·всто, макаръ статисти-

1) Промtнитt, станали следъ тая дата, като административно дtление, промtнн въ положението 

на селищата и up., не еж взети подъ внимание. Вси4ко е представено, както е било на 31 XII 1926 r. 
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ката да ги брои отдtлно. Напр. въ с. Скутаре е спирка Стрема (Пловд.J, въ с. Кадиево, 

( с. ок.) е спирка Родопи и т. н. Но статистиката не е последовl\телна, когато брои гаритt 

(и спиркитt) като населени мtста: веднажъ ги поставя между селата, а другъ пжт1, 

ги счита отд·tлни селища. Статистиката счита нtкои гари за с ела, за каквито 

еж признати по законодателенъ редъ. М-вото на желtзницигt, съ новитt наименования 

1-в гари и спирки, още повече допринесе за обособяването имъ като отдtленъ видъ 

селища. Въ ~гtкои околии има много гари и спирки: въ Варненска селска е имало (на 

31 XII 1926 г.) всичко 86 населени м·tста, отъ които нито единъ градъ, а гари и 

спирки 11, въ Провад. ок. 12 гари и спирки, въ Дупн. ок. 15 и т. н. 

Манастир и т t еж отдавнашенъ видъ селища у н1съ. Tt еж разположени въ 
уединени мtста, безъ географски удобства. Нtкои отъ тtхъ, по законодателенъ редъ, 

еж признати като села, съ свое самоуправление. Такива манастири статистиката поставя 

въ броя на селата, т. е. счита ги за „села". Разбира се, това не е правилно. Единъ мана

стиръ може да б,1,де съ гlрава на село, 110 той не е никакво село. Манастири, които еж 

броени като села: еж Рилския, Бачковския, Клисурския (Берк. ок.), Троянския и Преобра

женския. Нtкои би вши манастир и се въздигнали въ особенъ видъ селища и вече 

нtматъ нищо общо съ името си: Св. Константинъ и Елена край Варна, сжщо Св. Дими

търъ пакъ край Варна. T·t вече се превърнали въ особенъ новъ типъ селища въ Бъл

гария - к у р о р т ни с ели ща. Сжщо такива еж: курортътъ Бtла-черква (Стан. ок.), 

курортното селище до с. Костенецъ, което статистиката, неизвестно защо, нарича „ махала 
Курорта", курортътъ Чамъ-кория, който пъкъ за статистиката е „мtстность". Курортнитt 

селища не еж праздни и презъ зимата, но лtте се посещаватъ и обитаватъ отъ много 

жители. На тtхъ приличатъ кара к а ч а н ски т t с е л и ща, които сжщо лtте се оби

таватъ, а зиме еж почти праздни. 

Около градоветt се оформява единъ новъ видъ селище, животътъ на което е 

тtсно свързанъ съ живота на града, това е пред r р ад и ето. Името обаче не е широко 

разпространено у насъ и, изглежда, не ще се разпространи. По-лесно предградията могатъ 

да минатъ като с е л а около градоветt, или като м а ха л и. Статистиката споменава 

едно такова „предградие" 1 ½ клм. далеко отъ гр. Берковица - Бе r о в и ц а. М о де р
н от о п ред r р ад и е до София се числи като махал а къмъ с. Обtля, а къмъ с. Фили

повци се числи Ч о х а д ж и й с к о т о п р е д r р ад и е. 
Доста старъ типъ населени мtста еж хан о в е т t. Tt се числятъ къмъ съсед

нитt селища: Петроханскитt ханове (къмъ с. Клисура, Берк. ок.), Главановски ханове 

(къмъ едноименното село, Трънска ок.), ханъ Лушинъ (къмъ с. Добринища, Разл. ок.), 

хановетt Чисто тепе отъ 1 сграда и Срътешъ отъ 7 сгради (къмъ с. Якоруда, Разл. ок.). 

Но много нtкоrашни ханове, сега еж села или махали. Статистиката посочва край rp. Га
брово хановетt Дtдо Дянко съ 33 кжщи и Голкиното съ 2 кжщи. Тия „хаi-юве" вече 

се развили въ селища - предградия на града. 

Чифлици т t еж сжщо много старъ типъ населени мtста, винаги еж се срt

щали въ нашитt земи. Говоря за чифлици, които постоянно се обитаватъ, защото има 

населени мtста, които носят ь това име, и се обитаватъ само лtтно време. Чифлицитt 

носятъ името на нtкогашния или на сегашния си собственикъ, а други носятъ различни 

мtстни имена: Бойчевъ чифликъ (5 клм. далеко отъ с. Въл. Слатина, Ферд. ок.), Йонтовъ
Сяровъ чифликъ (Ямб. ок.), Слънчево (Османъ-паз. ок.), Заешки градъ (Ломско) и др. 

А чифликътъ на Г.-Орtхов. захарна фабрика е чакъ въ Шум. околия. Чифликътъ Панихри 

е 13 клм. отъ Ахтополъ. Нtкои „чифлици" въ М.-Търн. ок. еж истински населени 

мtста колиби. 

М и н и т t еж нови селища, макаръ тоя типъ селища у насъ още да еж твърде 

малко: мина Плакалница до мах. Кара-баиръ, мина Черно море (все въ Бург. ок.). Подобни 
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селища еж възникнали около нъкои фабрики - край ф а б ри ч ни с ели ща. Статисти

ката имъ дава различни имена; "Индустриалния кварталъ", или "Кжщи около гол·вмитъ 

български мелници" (все край Бургасъ), "Балабановата фабрика" (,,Българска горска 

индустрия"), която се числи къмъ с. Кочариново, и т. н. Или още нъкои видове 

селища, които се сръщатъ твърде рtдко или дори поединично. Нъкои з е мед t л ски 
учил и ща еж такива селища: край гара Пазарджикъ, училището на м·встото на бивше

то с. Борушъ (Г. -Оръх. ок.) и др . Подобни селища еж и кон е завод и т t (Кабиюкъ 

и др . ), спа с и тел нит t дом о в е, цар ски т t дворци (Евксиноградъ и др.), ц ъ р

к в а та и б о л ни ц ат а до с. Шипка. К ъмъ спасителнитъ домове можемъ да отнесемъ 

туристическитъ х и ж и. 

Особенъ типъ селища еж "от д t л н и т t е д и н и ч н и о б и т а в а н и с г р а д и", 

които бележи статистиката (въ Др·вновска ок. и др.), или, както другаде ги нарича, 

пръснат и двор о в е (къмъ с. Граничакъ, Бtлогр. ок . и др.), или разпръснат и 

к ж щ и постояно обитавани, или от д t л ни к ж. щ и, ,, въ които живtятъ при имотитъ 

си мъстни жители" (Врачанско). Впрочемъ, тукъ статистиката се чувствува въ невъзмож

ность вече да даде име на подобни селища, да ги оrдъли въ особенъ видъ. Тя често 

употр ·t.бя израза „мtстности", като подразбира видъ селища съ повечко или само съ 

една кжща (Врач . ок.). А другаде дообяснява тоя видъ селища съ думитt "кошари" 

или „колиби". При подобна невъзможность, статистиката нарича едно селище за с е 

ли ще: ,,заселището Баа-тарла" въ землището на с. Ван-кьо;;t до Бургасъ, а въ 

землището на сжщия градъ има едноименна "махала". На еж.щото мtсто статистиката 

употрtбя името „заселището Бърдарево", като обяснява, че то е „ часть (махала)" 

отъ с. Гу лица. 

Двата вида горепоменати селища с е л о и кол и би (махал и) - заслужа-

ватъ единъ по-подробенъ анализъ . С е лот о, като отдъленъ типъ селище, си има свои 

белези. Най-важенъ е поминъкътъ на населението: Селянитt се занимаватъ съ земедъ

лие, скотовъдство или използуватъ горитъ. Това е белегъ сжщо за кол и бит t (маха

л и т t ). За градоветъ тия занятия еж странични, или съ тtхъ иоже да се занимава часть 

отъ населението. Само нъкои отъ малкитъ градове еж повече съ селски занятия. Стро

ежътъ на кжщитt не е сигуренъ белегъ: има села съ градски строежъ на кжщитt -
въ планинскитъ о5ласти или въ областитъ съ гжсто население. И обратно, много гра

дове по строежа си приличатъ на най-обикновени села. Не е белегъ и броягъ на жигелигъ. 

Село Кнежа е известно като най-населено, има население колкото сбора отъ населението 

на градоветt Месемврия, Василико, Ахтополъ, Созополъ, Дьовленъ, Мелникъ, Кошу-ка

вакъ, Мъстанлий. Но и с. Козлодуй е по-голъмо отъ центъра на околията, гр. Оръхово; 

и т. н. Кщuу-кавакъ е най-малкия градъ въ България ' (553 д. ж. на 31 XII 1926 год.). 

А има и много иалки села, по-малки отъ много колиби (махали) . С. Калугерово (Карл. ок .) има 

1 О домакинства или 51 д. ж.; с. Сюргюлю (Кошук. ок.) - 11 домакинства или 45 д. ж. 

с. Айдънъ-кьой (Османпаз. ок.) - 2 сгради, 7 домак. или 44 д. ж. Отъ тази гледна 

точка ние бихме имали два вида (типа) села: гол t ми с ела и малки с ела. А отъ 

гледна точка на строежа - с ела градски тип ъ и истински с ела. Така е и за 

градоветъ : ма л к и и г о л t м и г р ад о в е,' г р ад о в е с е л с к и т и п ъ и и с т и н с ки 

град о в е. 

Обаче въ случая насъ ни интересува селото като отдъленъ видъ насе

лено мtсто, неговото разположение, като мtсто, кждето е събрано население за 

общо, съвмtстно или близко съжителство, като общественъ организъмъ въ връзка 

съ разположението му върху дадено мtсто отъ земната повръхнина. Това, което 

ние обикцовено наричаме село, представя събираце на отдълни семейства или домакин:-
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ства, близко едни до други, въ сгради съ по-rолtми или по-малки дворове. Това е 

о би к но в е но с е л о, като отдtленъ населенъ видъ. Друrъ видъ села еж така нарече

нитt разпръснат и, сборни или r рупи рани с ела, имена, които често пжти 

самата статистика употрtбя. Тия села еж сборни отъ повече или по-малко колиби 

(махали), та по този начинъ колибитt или махалитt носятъ едно общо име, като си 

запазватъ и своитt отдtлни имена. Общото събирателно име не се носи отъ никоя 

от д·влна махала (колиби), то е ново име, то е общо сборно име на • селото". Ние 

винаги казваме .село" Вакарелъ, а въ сжщность има 9 махали съ свои имена, които 

топографски еж разпръснати, отдtлни купове, но само административно еж събрани 

подъ едно име - името .Вакарелъ"; къмъ махала Хшоветt се числи гара Вака

релъ, която е най-новото селище. Тукъ думата .село" е едно събирателно име. Въ 

сжщата околия с. Бtлица се състои отъ 7 махали, никоя не носи това име. Цtлата 

мtстность, въ която с;к пръснати махалигв, се нарича Бtлица. Такива разпилени ( пръс
нати), сборни или групирани села има много въ Софийско, Г.-Джумайско, Дупнишко, 

Бtлоrрадчишко и др. Нtкое отъ населенитt м·вста въ такива села може да се нарича 

просто • селото" и друго собствено име да нtма. Но понtкоrа едно отъ населенитt 

мtста, които образуватъ сборното село, е дало името си на цtлото сборно селище. 

Пръснатостьта нtк;кде е просто изумителна, особено въ Соф:-tиско и Г.-Джумайско. 

Въ последната околия с. Габрово се състои отъ .селото" и 23 махали; с. Бистрица -
отъ • селото", 7 махали, 11 колиби и 3 населени "мtстности "; с. Дрtново отъ 28 махали. 

Въ Разл. околия с. Бабякъ се състои отъ 12 ~1ахали и 39 колиби, с. Кресна (Св. Врачка 

ок.) отъ 35 махали, с. Брtзе (Соф. ок.) отъ 'J7 махали и мtстности, с. Осиковица (Орх. 
ок.) отъ 1 село, 18 махали и 17 колиби. Най-пръснато • село" въ България е Лешко, 

Г.-Джум. ок., което е образувано отъ 56 все махали! Ни една отдtлно сама не носи 

това име. За нtкои сборни села е казано, че съставляващитt ги махали (колиби) еж 

почти слtти, въ такъвъ случай бихме имали, покрай истински разпръстнатитt села, 

и друrъ единъ вид ь п о ч т и п р ъ с н а т и или п о ч т и с ъ б р а н и или п о ч т и с л -t, т и 
с ела. А за други села статистиката казва, че къмъ тtхъ се „числятъ" колиби (или 

махали), като се изброяватъ последнитt. Такива села не с,"' сборни (пръснати), защото 

тt сами за себе си сжществуватъ като села, обаче изобщо числящитt се къмъ тtхъ 

~~ахали или колиби оставатъ безименни, ако имъ отнемемъ селото (въ Тетев. ок. и др.); 

~1ахалитt или колибитt се явяватъ, така да се каже, спжтници на селото, това с,"' 

села съ прибавки. - Но бихме моr ли да отдtлимъ още единъ видъ села - врем е н но 

обитаван и с ела. Защото статистиката бележи (Св.-Врач. ок.) с е л о Тремошница съ 

90 домакинства, а само 2 души налично население (мtстно 417 д.) и обясннва, че това 

село е каракачанско и се обитава само лtтно време. 

Названията к о 11 и би и махал а еж равнозна чащи. Tt опредtлятъ единъ и сжщъ 
видъ населени мtста ( селища). Нtкжде се употрtбнтъ и дветt имена, обаче тt си иматъ 

и свои от дtлни области на разпространение. Като родово понятие думата • махала" се 

употрtбя винаги въ единствено число: махала Бодятъ, махала Фъртунитt. А като родово 

понятие • колиби" се употрtбя винаги въ мн. число : колиби Липа, колиби Тутманици. 

Обаче думата .колиби" или ед. ч .• колиба" има и друго значение: означава видъ вре

мешю жилище, временна сграда, защитна временна сграда, защитна временна постройка 

противъ дъждъ и студъ. За това и статистиката едва успtва да бжде последователна, 

кога употрtбя тая дума, а нtкжде е неясна: дали думата е употрtбена въ смисълъ 

на видъ селище или въ смисълъ на видъ постройка. На мtста статистика се изразява, 

че имало лtпю време обитавани чифлици и прибавя въ скоби .колиби". А често пжти 

колибитt носятъ имена на по-широки, по-обширни мtстности. За Тетев. околия ста

тистиката к;цша, че има „други колиби пръснати" изъ планината, тt били "съ по 
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нtколко кжщи ... нtкои еж единъ видъ кошари, други еж обитаеми презъ една часть 

отъ годината, пръснати изъ мtстности, отъ кждето еж получили името си". Има колиби 

и махали, които нtматъ собствено землище, тt еж въ землището на съседното село или 

градъ. Общо обаче подъ колиби, или махала като видъ селище ние разбираме малка куп

чина отъ селски домакинства, малко селце, домакинствата на което еж повече или 

по-малко разпръснати или съ широки разграничени дворове. Махалитt край градоветt 

еж отдtлни квартали на последнитt. 

Колибитt (махалигl;), като особенъ видъ селища, еж много разпространени у 

насъ. Най-много се срtщатъ въ планинскитt пресtчени области, въ долинитt на малкитt 

планински рtки и въ планинскитt склонове. Ала по брой на домакинства и жители тt 

еж най-различни. Има колиби и съ по едно само домакинство (3-4-5 д. жители): кол. 

Калинитt 1 дом. 3 д. ж., кол. Гарвановъ-камъкъ 1 дом. 4 д. ж., кол. Топалитt 2 дом. 
6 д. ж. (все въ Габр. ок.); к. Марговци съ 3 сгради, 3 дом. 20 д. ж. (Търн. ок.), мах. 

Градокъ 1 сграда, 1 дом., 7 д. ж., мах. Добрева махала 6 crp., 6 дом. 27 д. ж., мах. 

Равина 3 crp., 4 дом., 15 д. ж., и т. н. (все въ Пашм. ок.). Сигурно такива малки ще да 

еж и пръснатитъ изъ планината колиби въ Тетев. ок., за които статистиката не дава 

подробни данни. А други колиби (махали) еж rолtми, колкото много отъ по-rолtмитt 

села; други по брой на сгради и жители надминаватъ нtкои отъ градоветt: к. Тодор

четата иматъ 93 дом. или 430 д. ж. (Габр. ок.), м. Балабанска 210 дом., 909 д. ж., м. 

Трапето 250 дом., 1079 д. ж. (Троянска ок.). Отъ тази гледна точка бихме имали единъ 

типъ селище малки колиби (махали) и другъ типъ-голtми колиби (махали) 

А въ Ловчанско една махала (Изворджикъ) е била раздtлена съ царски указъ между 

две общини. Това е една раздtлена (подtлена) махала. Би трtбвало да прибавимъ, както 

това прави статистиката, като още единъ особенъ видъ махали необитаванитt зиме, а 

само лtтно време. Такива временно обитавани махали или колиби въ Разл. 

ок. има 2 (л·l;те съ 88 дом. или 579 д. ж.), а ги има и другаде (въ землището на с. 

Гол. Бtлово, Пазарджишка ок. и др.). 

И тукъ, при колибитt и махалитt, както при селата, има различия. Преди всичко 

има пръснати или сборни махали и колиби (въ Кърдж. ок., въ Троянска и т. н.). 

Нtкжде статистиката ги нарича r рупи рани махал и или к о ли би. Tt, наредъ 

съ обикновенния типъ колиби (махали), еж другъ типъ. Едни отъ тия махали 

(колиби) се състоятъ отъ „по-малки" махали или колиби. Нtкога такива разпръснати или 

сборни колиби, като едно селище, се числятъ къмъ села (кол. Робовешки се числятъ 

къмъ с. Осиковица, Орх. ок., състоятъ се отъ 17 по-малки колиби). Много пжти общото 
име не се носи отъ нито една отъ по-малкитt ( съставляващи сборната) махали или колиби. 
Статистиката при подобни случаи се изразява,' че махала Х. се състои отъ .малкитt 

махали", или отъ „ по-малкитt махали", или отъ "махаличкитt" ... , като ги изброява ; 
колибитt Х. се състоятъ отъ "малкитt колиби" . . . Сигурно такива ще еж посоченитt 

отъ статистиката .групи махали" Круша, Петровецъ и др. въ Бtлогр. ок. А другаде 

статистиката направо изброява малки махали, по-малки, махалички, които се отнасятъ 

къмъ нtкои села, числятъ се къмъ последнитt. Тtхъ ние ще п_ричислимъ къмъ вида 

ма л к и ма х а л и или видъ ма х а л и ч к и. Но, както при селата, и тукъ има още единъ 

видъ - почти слtти махали или колиби. 

Особно мtсто заематъ единъ видъ селища, за които стана дума и по-горе, при

лични на малкитt махали и колиби. Статистиката ги нарича м t с т но с ти и ма л ки 

м t с т но с ти. Явно е, че нtкои отъ тtхъ еж най-обикновени махали или колиби. Въ Вра

чанско еж отбелязани нtколко подобни мtстности, едно село дори се състои отъ 2 .мtст
ности", а една „мtстность" е само съ една сграда. Въ Габровска околия лесно биха 

дали името „колиби" на всички тия "мtстности ". Такива мtстности има и въ Софийско 
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Напр. с. Брtзе се състои отъ „селото" и 14 махали и 28 мtстности, които се числятъ 

къмъ махалитt, а отъ 4 мtстности се състои и "селото". А за с. Загъжене се казва, 

че .е пръстнато и се състои отъ .селото" и мtстноститt (колиби, кошари)" - изброяватъ 

се 25 такива "мtстности ". Или: "Къмъ с. О гоя се числятъ нtколко населени мtстности 

(колиби), т. е. селото е пръснато". И т. н .• М·tстности" има и въ Г.-Джумайско и пр. 

Ако н ·tкои отъ тия мtстности, малки мtстности, населени мtстности, еж истински махали 

(колиби), то други ще еж временно обитавани кошари или .държави". Въ КошуI<ав. 

ок. такива "мtст11ости" еж Голtмъ Маказъ и Малъкъ Маказъ - първата е пропу-ска

теленъ пунктъ и митница, а втората не е населена. Временно обитавани (лi,те) мtстности 

статистиката посочва и въ други околии (Пазардж. ок., Пещ. ок.); това еж каракачански 

мtстни селища, I<оито другаде, I<акто вид ·tхме, минаватъ за села и махали. Казахме, че 

неумtстно с;к наречени така Чал1ъ-кория, Ситняково и Ц. Бистрица. А въ "мtстностьта" 

Чакъръ-джумая (Мъст. ок.) имало 28 сгради, тукъ е седалище на общината, състоеща 

се отъ 16 села и никое отъ тtхъ не е удостоено за срtдище на общината. Подобни 

случаи има и въ Дар,-к-дер. околия - м·tстноститt Къзлачъ и Кирликъ. Въ тtхъ става 

и седмичниятъ пазаръ. Това еж единъ новъ видъ населени мtста - с р t д и ща или 

пазар и ща. 

При това положение можемъ да си представимъ каква раздробеность представ

ляватъ нtкои отъ селата у насъ: тt еж раз1;Jъснати, групови или сборни села; състоятъ 

се отъ колиби и махали; колибитt и махалитt се състоятъ отъ по-малки махали и 

колиби, отъ махалички, а още по-дребнит·t съставн11 ядки еж мtстности и малки м ·tст

ности. Това е единъ твърде ннтересенъ типъ село, което може да подлежи на нарочно 

изследване -- произходъ и образуване, име, развитие. Напр. с. Бистрица (Г.-Джум. ок.) 

се състои отъ "селото", 7 махали и 3 мtстности, но къмъ 2-тt махали се чисJ1ятъ и 11 
колиби. Такивз села, които представляватъ подобенъ сложенъ организъмъ, има много. 

* 

Интересно е географското разпространение на имената колиби и махали. 

Понеже думата .махала" ни е дошла отъ турцитt, нейното разпрастранение отбелязва 

турското влияние въ нашата топонимия. Има много околии, въ които се употрtбя 

само думата .махала" и то чисто български околии (Трънска, Царибродска, Ихтиманска). 

Но има и такива, ако и малко, въ които се употрtбява само думата .I<олиби": Пещер

ска, Луковитска, Пирдопска. А въ трети околии и дветt названия се употрtбяватъ 

равноправно (Разложка, Орханийска, Станимашка, Тетевенска и др.). Въ такива околии, 

сжщо равноправно, колиби се числятъ I<ЪМЪ махали, махали къмъ колиби, колиби се 

състоятъ отъ махали или см·tсено отъ махали и колиби, и махали се състоятъ отъ ко

либи или смtсено отъ колиби и махали. Но има още две категории: въ еднитt коли

битt еж подчинени на махалитt, а въ друrитt - махалитt еж подчинени на колибитt. 

Колибитt еж подчинени на махалитt въ Севлиевска ок. (тукъ дори има ~1 ах ала Ду

ш е в ски кол и би !), Троянска, Дарж-деренска, Дьовленска, Пашмаклийска, Панагюрска, 
Г.-Джумайска. Въ тия околии колибитt се числятъ къмъ махали, или образуватъ 

съставни части на махалитt: .~~ахала Х се състои отъ колибитt . . . . ", или 

.махала Х съ колибитt . ", които се числятъ къмъ нея. Единствена само 

Габровската ок. ни дава случай всички махали да еж подчинени на колиби, т. е. 

названието или селището махала да е от ь по-долна категория отъ названието (селището) 

колиби: "колибитt Х се състоятъ отъ махалитt . . . " 

А общо новозаселенитt у насъ малки селища се наричатъ съ името .махала." 

Такъвъ е случая въ Бург. ок., Анхиалска, Петричка, Св.-Врачка, Кулска. Това, което 

. можемъ да научимъ отъ статистиката, то е, че отъ 1920 до 1926 год. еж били основани 
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6 махали и само 1 колиби. Впрочемъ, отъ даннитt на статистиката ние не можемъ да 

знаемъ броя на новоз1селенитt колиби или махали. Напр. на стр. V статистиката брои 
"новозаселени" михалитt Харманитt и Бърдарево (Анх. ок.), а на стр. 4 подъ черта бе

лежи, че първата е заселена въ 1906 r., а втората презъ 1914- 1919 г. На еж.щата V 
стр. колибитt Лисово (ок. Василиковска) еж посочени като новозаселени, а на стр. 6 подъ 
черта обяснява, че еж заселени преди 50 години . А дейстаително новозаселенитt колиби 

Борянъ (Неврок. ок., 1922 r.), не се броятъ като новозаселени. 

Въ връзка съ развитието на нашит-в селища се е промtняло и тъхното поло

жение. За това е наст,"-пила пълна бъркотия между наименованието и вида, къмъ който 

тъ принадлежатъ. Много нъкогашни махали, колиби или чифлици еж станали села : 
с. Кавакъ-махале, с. Махала, с. Чешнегиръ-нова-махала, с. Колибитъ, с. Струмски чифликъ. 

Но има и обратни случаи: махала Горното (или Старото) село, м. Красно село, кол. 

Краево село. Много чифлици еж станали махали или колиби, еж.що много ханове: м. 

Пиперковъ чифликъ, м. Чифлика, м. Забелски ханове, кол. Чифлика. Много разбъркани 

имена и видове на селища има при следнитъ наименования: мах. Ду .11евски колиби, кол. 

Маркова ~1ахала, чнфл. Загорски колиби, а въ 1920 г. бъжанц11, избъгали изъ селата си 

останали подъ сръбско юrо, основали въ Ку леко мах. Градско ви колиби. Село Чифликъ 

се състои отъ 9 махали (Троянска ок.), село Колибето ( с. ок.) се състои отъ 1 село и 
15 махали. 

* 

Ако се опитаме да преброимъ колибитъ 11 махалитъ въ България, ще се натъ1<

немъ на непреодолими трудносrи. Даннитъ, коиго ни дава въ това отно:нение статисти

ката, еж непълни. Впрочемъ, статистиката не ни дава точния брой дори на селата, га

ритъ 1-1ли манастир11тъ (стр. Х. и XI. въ списъка). За гаритt и манастиритъ статистиката 

прави бележки, че показва (брои) отдълно само тъзи, които отстоятъ отъ съседнитъ 

населени мъста не по-малко отъ единъ километъръ, или които носятъ други имена. 

Обаче това не е спазено. Та тръбва да се знаятъ тия разстояния за гари, спирки и 

манастири, за да се направи необх.одимата корекция. Отъ друга страна, известно ни е, 
че броятъ на гаритъ все повече се увеличава. Статистиката неправилно увеличава броя на 

селата, като поставя между тъхъ нъкои манастири и гари (Рилски, Бачковски и др., 

Левуново, Бълово и др.). Но има и нъщо друго: не се поставятъ въ броя на селата (не 

се броятъ като села) сборнитъ или разпръснатитъ села (Вакарелъ и др.). Тукъ статисти

ката брои махалитъ и колибитъ. Но и тукъ не е последователна - много такива сбор

ни села статистиката брои като села (въ Соф. околия 9, въ Еrридеренска 13, въ Кошу
кавашка 39, въ Дупнишка 1 и т. н.). Въ приложената на края табл ,ща се опитвамъ да посоча 

броя на селата по околии, като изключвамъ броенитъ за села гари и манастири, като 

изключвамъ еж.що тия села, които еж сборни отъ м1хали или колиби, до колкото ста

тистиката, обикновено подъ забележка (подъ черта), ни дава данни за това. Само когато 

нъкое сборно село има населено мъсто, което носи името "селото", тогазъ и азъ го 

взимамъ и броя като село, обаче махалитъ и колибитъ му отнасямъ къмъ съответнитъ 

селища. Ако и "селото" се разпада обаче на "мъстности", то пакъ го броя за село, 

понеже не съмъ отдълялъ графа за "мtстности" (случай съ с. Бръзе, Соф. ок.). Но много 

пж.ти това е невъзможно да се открие по даннитъ на статистиката, въ която за нъкои 

села казва, просто "пръснати", безъ се да посочватъ разпръснатитъ части - махали, колиби 

или мъстности (въ Софийско, Дупнишко ). 

Въ еж.щата таблица се опитвамъ да дамъ броя и на колибитъ и махалитъ, от

дълно еднитъ и другитъ, доколкото тава е възможно. Ако махалитъ и колибитъ еж 

разпръснати, взимамъ броя на разпръснатитъ. Само ако името на сборната се сръща 
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между имената на разпръснатитt части, тогава броя и нея. Но има и махали, 1<оито се 

разпадатъ на .мtстности" (м. Губиславъ, Соф. 01<., и др.) - тtхъ броя, понеже, 1<а1<то 

1<азахъ и за селата, нtмамъ графа за мtстности. Не взимамъ обаче броя на частитt на 

тия махали и 1<олиби, за които статистиката казва, че еж почти слtти, т. е. ту1<ъ взи

мамъ само едно селище. Само за Троянс1<а и Тетевенска околия отдtлно броя и нtкои 

отъ почти слtтитt, за да се схване изобщо разпръснатостыа на селищата въ тия околии. 

Два-три подобни случая има и въ Софийско. Къмъ Тетевенъ броя 61 колиби, които 

статистиката посочва като .други колиби пръснати" изъ планината и изброява имената 

имъ. Софийска ок. е между най-труднитt. Въ нея броя 25 колиби, които се числятъ 1<ъмъ 

с. Заrъжене. Но не бихме ли могли да прибавимъ къмъ колибитt и 90-тt .мtстности"? 

Нt1<ои отъ тtхъ еж. истински колибарски селища, каквито има въ Срtдна Стара-пл. Тукъ 

има и „нtколко пръснати села", за които статистиката повече нищо не казва. А има 

и махали (колиби) въ тия и въ други околии еж.що .пръснати", безъ статисти1<ата да 

дава броя или имената на разпръснатитt части, за да ги броимъ отдtлно, та съ това 

още повече да се увеличи броя на колибитt и махалитt. 

Самата статистика бележи, че при минали преброявания е посочвала като цtли, 

единни нt1<ои села и колиби (махали), та при преброяването на 31 XII 1926 r. вече ги 

посочва отдtлно, т. е. разпада ги на съставнитt имъ части. Можемъ да очакваме, че при 

бж.дещи преброявания ще се посочатъ всички части (населени мtста), на които се раз

падатъ селата, махалитt или колибитt и въ такъвъ случай да получимъ истинския имъ 

брой. Дори въ нt1<ои околии статистиката не брои направо нито едно колибарско 

селище (махала), а само села, когато се У.Казва, че въ тия околии колибитt (махалитt) 

еж много повече отъ селата, понеже последнитt се състоятъ отъ разпръснати отдtлни 

махали (колиби), а само еж схванати подъ общо име .село". Това се вижда отъ бележ

китt, които статистиката прави подъ черта. Такива околии еж. Кошу-кавашка, Орта-кьойска, 

Г.-Джумайска, М.-Търновска, Врачанска, Фердинандска и др. За това въ моята таблица 

посочвамъ въ отдtлни графи броенитt направо отъ статистиката колиби и махали, отъ 

тия, които еж поменати въ бележки подъ черта. Вижда се, че последнитt еж. много 

повече отъ първитt. 

Доколкото можемъ да извлtчемъ данни отъ списъ1<а на населенитt мtста 

(31 XII 1926) въ Софийска о кол и я е имало следнитt видове селища, нtкои 

недостатъчно ясно установени : 

Градове - 1. 

С ела - 116. Тукъ не влазятъ 9 села, 1<оито статистиката брои за такива, 

но тt еж. сборни (пръснати), разпадатъ се на махали, колиби и мtстности. Махалитt, 
колибитt и мtстноститt броя при съответния видъ. Обаче ту1<ъ броя тия пръснати села, 

въ които едно отъ населенитt мtста носи името "селото". Но не броя с. Брtзе, 

понеже "селото" е съставено отъ 4 населени мtстности - броя последнитt при 

мtстноститt. 

Пръснат и с ела - 12. Статистиката отбелязва за тия села, че били пръс

нати безъ да обясни разпръснатостьта имъ, т. е. не изброява махалигl,, 1<олибигl, или 

мtстноститt, на които тия села се разпадатъ. 

Махал и - 71. Статистиката брои направо само 2 махали, обаче едната се 

разпада на мtстности, та тукъ не я броя. Нtкои отъ посоченитt подъ черта махали и 

колиби (5) еж.що се разпадатъ, та и тtхъ тука не броя - разпадатъ се на мtстности. 

К о л и б и - 91. Статистиката направо не брои нито едно колибарско селище. 

Тукъ броя 25 селища като колиби, за които статисти1<ата казва "мtстности" и въ скоби 
обяснява "1<олиби, кошари" - все къмъ с. Заrъжене. 

Юбил. сбори. проф. А. Иширковъ 44 

• 
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М t с т н о с т и - 90. Тукъ броя 4-тt мtстности, които образуватъ "селото" 

отъ с. Брtзе. 

Гари и спирки - 15. 

Манастир и - 17. Въ околията има още нtколко населени мtста - чиф

лици, дворци, разсадници и разпръснати кж.щи. 

Нtна колиби или махали въ следнитt околии: Айтоска, Елховска, Карабуна~-Jска, 

Карнобатска, Котленска, Сливенска, Ямболска, Провадийска, Видинска, Б.-Слатинска, Орt

ховска, Никополска, Плtвенска, Балбунарска, Бtленска, Разградска, Новоселска, Н.-Заrорска, 

Ст.-Заrорска, Свищовска, Свиленrрадска, Поповска, Преславска и Шуменска - всичко 24 
околии. Ние сжщо виждаме, че колибитt или махалитt не еж само въ връзка съ пла

нинския характеръ на околиитt, понеже нtкои планински околии нtматъ подобни селища. 

Въ нtкои околии броятъ на колибитt и махалитt е незначителенъ или малъкъ. Въ 

следнитt околии броятъ на колибиrt и махалитt е отъ 50 до 200 : М.-Търновска, Кър

джалийска, Мъстанлийска, Дарж-дерска, Пашмаклийска, Разложка, Св. Врачка, Ихтиманска, 

Орханийска, Софийска и Севлиевска --: всичко 11 околии. А повече отъ 200 колиби и 

махали има въ околиитt Еrри-дерска, Ко:.uу-кавашка, Г.-Джумайска, Тетевенска, Троянска, 

Габровска, Дрtновска и Еленска - всичко 8 околии. Най-много махали има въ Кошу

кавашка околия - 418, и то все "махали", нито едни "колиби". Но статистиката въ 

тая околия направо не брои нито една махала, всички еж посочени подъ черта. Следъ 

нея идатъ Тетевенска (333 к. и м.), Троинска (300), Г.-Джумайска (291), сжщо нито една 
не броена направо, Еленска (261) и т. н. Въ следнитt околии колибитt и махалитt еж 

повече отъ селата: М.-Търновска, Егри-дерска, l{о ;uу-кавашка, Кърджалийска, Мъстанлийс.ка, 

Дарж.-дерска, Дьовленска, Пашмаклийска, Г.-Джумайска, Разложка, Св.-Врачка, Панагюрска, 

Пещерска, Тетевенска, Троянска, Ихтиманска, Орханийска, Софийска, Габровска, Дрtновска, 

Еленска и Севлиевска - всичко 22, а въ Луковитска селата по брой еж равни съ коли

битt (махали нtма). П о в ида на с !З о и т t с е ли ща то в а с ж. най-кол и бар ски т t 
ок о ли и в ъ Българи и. Най-типична е Габровска околии, въ която селата еж само 4, а 
колибитt ( съ махалитt) 208 1). Въ нея на 1 село се падатъ 52 колиби ( съ махалитt ), следъ 
нея идатъ околиитt Тетевенска (по 20·8 к. им. на село), Троянска (по 18·7), Г.-Джумайска 
(по 13·2), Орханийска (10·1), Еленска (9·7), Дрtновска (8·1), Кошу-кавашка (5·4), Егри
дерска ( 4·5) и т. н. Въ последнитt околии, както видtхме, колибитt и махалитt еж 

много, но много еж и селата, макаръ малки. Ако вземемъ предвидъ rолtмината (про

странството) на околиитt, ще имаме: въ Габровска околии на 1 колибарско селище 

(махала) се падатъ 2·3 кв. клм. пра.странство, въ Дрtновска по 2·6 кв. клм., въ Кошу

кавашка по 2·7 кв. клм., въ Мъстанлийска и Троянска по 3·5, въ Тетевенска по 3·6, въ 
Еrри-дерска по 3·8 и т. н. Следователно най-rжсти еж колибитt (махалитt) въ Габровска 

околия. Но ако поискаме да видимъ r жстотата на селищата въобще по околии ( само 
градове, села, колиби и махали, безъ манастири и пр.), ще получимъ: въ Мъстанлийска 

ок. на 1 селище се падатъ по 2·01 кв. клм. повърхнина, въ Габровска по 2·23, въ 
l{ошу-кавашка по 2·26, въ Дрtновска по 2·30, въ Кърджалийска по 2·91, въ Егри-дерска 
по 3·16, въ Троянска по 3·35, въ Тетевенска по 3·39, въ Г.-Джумайска по 4· 33 и т н. 

Най-малки еж селищата (само градове, села, колиби и махали) въ Кошу-кавашка околия -
срtдно по 85 д. ж. на селище, следъ това идатъ околиитt Тетевенска (по 112 д.), М.-Тър

новска и Мъстанлийска (по 121 д.), Г.-Джумайска (по 124 д.), Дрtновска (по 150 д.), 

Троянска (по 151 д.), Дарж-дерска (по 156 д.) , Еrри-дерска (по 167 д.), Габровска (по 

191 д.) и т. н. 

1 ) Разшща~1ъ с. Кознрогъ на съставляващит-в го 3 1<олиби, макаръ да еж " почти сл-вти". 
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Общиятъ брой на селищата въ България, съгласно приложената таблица, на 

31 XII 1926 г. е билъ: градове 93, села 4128, колиби 1282, махали 2700. Тукъ не 
влизатъ другитъ видове селища у насъ, като манастири, гари, чифлици, населени мъст

ности, ханове, пръснати дворове и т. н. Въ приложена къмъ настоящата статия карта 

е дадено разпредълението по околии на градоветъ, гаритъ, селата и колибитъ (маха

литъ). Всъки съответственъ белегъ отговаря на едно селище1 ). 

Divers types de localites en Bulgarie 

Quaпd оп parJe de „ types de JocaJites" en BuJgarie on envisage toujours Jes trois 
categories suivantes: villes, vi11age et hameaux; on emploie, en bu1gare, dans !е sens de 
hameau, les termes "koliЬi" (toujours -au plurieJ, du mot "kol1ba" signifiant hutte) ou 

"mahala" ( deпomination turque de quart1er). 

Les statistiques officielles nous doпnent meme !е пombre total de ces trois genres 
de loca1ites. Un examen attentif, cependant, va nous prouver que ces trois sortes de loca
lites пе sont pas clairement determiпees, ni meme tres distinctes eпtre elles et que leur 
nombre n'a point ete exactemeпt fixe jusqu'a preseпt. 

D'autre part, on decouvre, actuellement, beaucoup de . nouveaux types de locaJites 
ayant ete toujours comptes parmi Jes trois types mentioпnes ci-dessus; or, cette attribution 
а ete faite sans aucun pJan determine, de differeпtes manieres et parfois meme tres arЬitrai

rement. А cet egard, !а Direction Generale des Statistiques semЫe incertaine ou ses donnees 
sont souvent incomp1etes. En effet, Ja p1us g1 ande diversite qui existe dans les differents 
types de localites et qui nous echappe а premiere vue, n'est due exclusivement ni а leur 
etude insuffisante ni а leur cJassification incomp1ete, mais encore aux nouve11es conditions 
de vie qui ont cree de nouveaux types de localites. 

La vШе et !е village sont les 1oca1ites un peu plus nettement determinees; puis 
viennent les hameaux (koJiЬi et mahala). 

11 existe, cependant, parmi les unes comme parmi les autres des transitions plus ou 
moins perceptiЫes: ainsi, par exemple, ce1·taines vi1les ressemЫent а des villages, tandis que 
certains villages presentent l'aspect des villes locales. 

Une pareille transition se fait sentir aussi entre les villages et les hameaux. Les 
gares et les stations de chemin de fer nous presentent un nouveau type de localites ; 
certaines d'entre elles sont souvent eloignees des villes ou des villages qu'e11es desservent et 
portent des noms tout autres que leurs propres noms; or, la stutistique n'en fait pas uпе 
distinction consecutive. 

C'est aussi !е cas des с о u v е n t s qui offrent un autre type de localites et dont 
cinq ont ete comptes au nombre des vШages. 

La statistique sigпale епсоrе les types de localites suivants: anciens couvents, 
lieux de villegiatures, haЬitations pastorales de montagnes, localites de montagnes temporai-

1J Международниятъ географски конгресъ въ Парижъ (1931 r.) се е занимаватъ съ видоветъ 
селища и прсдстав~нето на карта поселищнитъ съотношения. Възъ основа трудоветъ за Италия, 

Швейцария, Белгия и Ромъния проф. Demangcon предлага ед нъ свой картографски методъ, при 

който картитt ни даватъ и степеньта на rжстотата на селищата. Азъ не можехъ да използувамъ 

картографската форму.па на Деманжона при даннитъ, съ които сега се разполага, а се задо,юлихъ 

да дамъ бройнитъ отношения на нъкои видове селища у насъ по околии (вж. А. Demangeon - Une 
cartt: de l'J1abltat, въ Annales de geographie 15 V 1933). 
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rement habltees, auberges, faL1bourgs, fermes, mines, fabriques, ecoles d'agriculture, haras, 
maisons de sauvetage, maisons d'habltation isolees les unes des autres, demeures ou cours 
dispersees et ·isolees, beгgeries, moulins, palais royaux etc.; c'est ainsi que les nomme !а 

statistique elle-meme. . 
!1 у а des villages consideraЫes par le nombre de leurs habltants: le village de 

Kneja, par exemple, а une population aussi no.mbreuse que celle de huit villes а la fois. 
La plus petite ville - Kochou-kavak - compte а peine 553 habltants. 

D'ailleurs il у а des villages de 75 et meme 44 habltauts seulement; alors que 
beaucoup de hameaux (" kolibl" ou „ mahala") Jes depassent par !е nombre de leurs habltants; 
parmi ces derniers (les hameaux) il у en а qui comptent jusqu' а 500 habltants et meme 
davantage, nombre que beaucoup · de villages n'atteignent point; au contraire, il у en а 

d'autres qui ont а peine 3- 5 habltants. 
Parmi !es villages, le type predominant de localite est celui dont les maisons sont 

groupees et attenantes les unes aux autres par leurs coL1rs. 
Les villages disperses presentent un second type et sont formes de plusieurs 

"kolibl" ou „ mahaJa" plus ou moins eloignes les unes des autres; et souvent, ces villages 
portent des noms tout autres que ceux des hameaux qui les composent. 

Ainsi, par exemple, !а reunion de neuf .mahala" dispersees forme un viltage portant !е nom 
nouveau de Vakarel, qui suggere l'idee d'un nom collectif. La statistique mentionne beaucoup 
de villages pareils. Etle note encOie d'autres vil!ages disperses semЫaЫes, enumerant les 
parties qui les composent sous la rubrique de remarque. Pour d'autres enfin, etle s'est 
contentee de dire seulement qu'ils sont d i s р е r s е s, sans expliquer en quoi consiste leur 
dispersion et sans donner les noms et !е nombre de Ieurs parties composantes. 

Le village le plus eparpille que l'on trouve est celuf de .L е с h k о" (dans l'arron
d_issement de Gorna-Djoumai'a) et qui se compose de 56 „mahala" - (hameaux). 

On. rencontre !е meme cas d'indecisfon dans !а determination des „ kolibl" ou 
,,mahala" (hameaux): plusieurs d'entre eux aussi sont mentionnes comme hameaux dissemines, 
en enumerant meme leurs parties composantes, sans toutefois elucider le demembrement 
de certains. 

Il est а esperer que !а Direction Generale des Statistiques mettra plus de nettete 
et de precision dans les recensements futurs. 

La statistique mentionne un type particulier de hameaux sous !е nom d'emplace
ments ou petites localites. 

En pareils cas, certain.s villages tr ор demembres, trop dissemines composent de la 
sorte des organismes trop compliques. 

Ainsi, par exemple: !е village de Bres-e (arrondissement de Sofia) est constitue du 
village lui-meme, de quatorze .mahala" et de 23 emplacements; or, le village lui-meme se 
subdivise en quatre emplacements divers. 

Le village de Bistritza encore (arr. de Gorna-Djoumai'a) se compose du village lui
meme, de sept "mahala ", onze "kolibl" et trois emplacements. 

Dans cet etat de confusion dans les notions, !а nomenclature des 1ocalites n'est 
pas exempte de contradictions; cela est, d'ailteurs, lie ;\ l'evo1ution meme des localites. 
C'est ainsi qu'une vraie ville porte !е nom de „ viПage moyen" (Orta-keuy); de grands 
vШages sont nomes des .mahala ", ,, kolibl", fermes etc.; ou blen, il existe encore les contra
dictions suivantes, avec les denominations telles que: maha]a de la ferme, mahala de l'hotel
leries, des kolibl, des Douchevsky kolibl, etc. 

J'ai dit plus haut que le type de hameaux en Bulgarie est connu sous !е nom de 
„ kolibl" ou „mahal_a ", et ces · deux denominations sont equivalentes. L'usage freq ..: ent dц 

mot "mahala" denote un reste de l'ancienne influeщe tцrque. 
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11 nous est impossiЬle d'apres les donnees que nou savons а notre portee aujourd'hui, 
de savoir le nombre exact des hameaux en Bulgarie. 

Dans le taЫeau ci-joint, j'essaie de fixer, autant que possiЫe, le nombre de villages 
par arrondissement; j'en exclus les gares, les couvents et les villages composes. 

J'essaie encore, par !е meme taЫeau, de determiner le nombre des hameaux -
kolibl et mahala separement; les kolibl ou mahala composes en sont exclus, mais leurs 
parties composantes у sont comptees. 

Les donnees de се taЫeau different completement de celles qui ont ete puЫiees 

par les Statistiques pour les memes types de localites (recensement du 31 decembre 1926). 
On voit encore par се taЫeau que les hameaux non comptes par les statistiques 

mais simplement mentionnes en guise remarques, sont beaucoup plus nombreux; et ils auraient pu 
l'etre davantage. Ainsi, par exemple: fien que dans l'arrondissement de Sofia, on pourrait 
decomposer encore 12 villages au moins. 

Je n'ai point cherche а compter les "emplacements" parce que cette tache, ayant 
en vue les donnees de !а statistique, m'a paru absolument impossiЫe. Or, dans се cas, on 
aurait pu decomposer en emplacements beaucoup de kolibl et mahala et meme certains villages. 

Le taЫeau n'indique non plus !е nombre des couvents, des gares, des fermes, etc. 
Sur la carte ci-jointe sont repartis, par arrondisements, les villes, les gares, les 

village et les hameaux (kolibl et mahala); chacun de ces types de localites est marque 
par un signe particulier et le nombre des signe _ indique le nombre des types differents. On 
у voit aussi quels sont les arrondissements qui possedent le plus de hameaux. 

11 у а 24 arrondissements seulement ou les hameaux manquent. J,'arrondissement le 
prus riche en hameaux est celui de Kochou-kavak ( 418), mais l'arrondissement-type de hameaux 
est celui de Gabrovo: on у rencontre une ville, 4 village seulement et 208 hameaux. 
Dans се meme arrondissement, а chaque hameaux incombent 2,23 km2 de superficie. 

Mais si nous avons en vue les villes, les villages et les hameaux, alors !а densite 
se presente ainsi: а l'arrondissement de Mastanly incombent 2,01 km. 2, а celui de Gabrovo 
2,23 klm. 2, а celui de Kochou-kavak 2,26 klm. 2, а celui de Drenovo 2,30 klm. 2 etc. 

Ап. Sp. Rasboinikov. 
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1 Айтоска ..... 1 62 - - - -1 - - - 23 Дупнишка .... 1 69 - 1 1 - 16 16 
2 Анхиалска . . .. 2 51 - 2 2 - -- - 2 24 Кюстендилска . . . 1 118 --- 3 3 - 10 10 
3 Бурга ска с. и rp. . 2 3~ 1 3 4 - 2 2 6 25 Радомирtка . .. 1 69 - 5 5 - 1 1 
4 Василиковска .. 2 11 1 - 1 1 -- 1 2 26 Егри-деренска - 48 - 30 30 - 188 188 
5 Елховска .... 2 64 - - - - - - - 27 Кошу-кавашка . . 1 77 - - - - 418 418 
6 Кара бунарска . . - 30• - - - - - - - 28 Кърджалийска . . 1 97 - 66 66 - 81 81 
7 Коменска .... 1 22 - - - - - - - 29 Мъстанлийска . . . 1 103 - - - - 143 143 
8 Карнобатска . . . 1 57 - - - - - - - 30 Орта-кьойска .. 1 71 - - - - 16 16 
9 М .-Търновска .. 1 13 - - - 65 - 65 65 31 Дарж-деренска . . 1 42 - 4 4 3 78 81 

10 Сливенска . . .. 1 40 - - - - - - - 32 Дьовленска .. 1 30 3 14 17 28 3 31 
11 Ямболска .... 1 60 - - - - - - - 33 П ашмаклийска . . . 1 33 - 104 104 6 43 49 
12 Варненс ка с. и rp . . 1 86 - - - - 3 3 3 34 Г.-Джумайска .. 1 22 - - - 11 280 291 
13 Провадийска . . . 1 91 - - - - - - - 35 Неврокопска . . . 1 68 - - - 1 11 12 
14 Бtлоградчишка • . 1 50 - 2 2 5 5 10 12 36 Петричка ... . • 1 57 - 15 15 5 2 7 
15 Видинска ..... 1 57 - - - - - - - 37 Разложка . . .. 2 11 - 2 2 57 13 70 
16 Кулска . . . . . 1 27 - 1 1 - - - 1 38 Св. Врачка ... 1 63 - 1 1 - 63 63 
17 Ломска ..... 1 58 - 1 1 - - - 1 39 Кагловска .. .. 4 43 - - - - 1 1 
18 Берковска ... . 1 42 1 - 1 2 - 2 3 40 Пазарджишка .. 1 60 - 2 2 - 1 1 
19 Бtло-Слатинска 1 31 - - - - - - - 41 Панагюрска ... 1 14 - 24 24 6 - 6 
20 Врачанска .... 1 76 - - - 1 15 16 16 42 Пещерска . ... 2 19 12 - 12 26 - 26 
21 Орtховска .... 1 40 - - - - - - - 43 Пловдивска с. и гр . . 1 99 - 2 2 - 1 1 
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45 Ловчанска .. .. 1 1 46 - 4 4 1 - 4 4 
46 Луковитска ... 1 21 5 - 5 16 - 16 
47 Никопол ска ... 1 34 -,- - - - -
48 Плtвенска .... 1 53 - - - - - --

49 Тетевенска . . . . 1 16 44 24 68 260 5 265 
50 Троянска .. ... 1 16 - 116 116 31 153 184 
51 Балбунарска . . • - 26 - - - - - -
52 Бtленска .... 1 36 - - - - 1-; -
53 Кеманларска . . . - 29 - 7 7 -- 2 
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Областното име Загора по нови извори 
отъ Ив. Сан.жзовъ · 

Въ многобройнитt писмени паметници отъ епохата на срtднитt вtкове често 

България се споменува подъ името .Загора". Професоръ Иширковъ преди нtколко 

години се спрt обстойно върху областното име Загора, като установи възъ основа на 

редица писмени документи, че подъ това ·име не трtбва да се разбира, както считаше 

Иречекъ 1), само областьта между Стара-планина и Дунавъ, но и области въ различни . 
мtста на България, дори и такива вънъ отъ границитt на държавата 1). 

При издирване материали върху стопанското минало на България въ италиян

скитt архиви ние успtхме да откриемъ доста нови документи, въ които се споменува 

Загора като българска земя. Общо взето, както въ паметницитt отъ венециански, тъй и 

отъ rенуезки произходъ, това наименование обикновено е свързано съ нtкои български 

земедtлски произведения, които еж намирали сигуренъ пазаръ в ь срtдновtковнитt ита

лиянски републики. Благодарение на тtснитt стопански връзки, които еж сжществували 

презъ онази епоха между Балканския и Апенински полуостровъ, понятието Загора, като 

синонимъ на България, е станало твърде популярно. Може да се каже, че името Загора 

е било по-скоро стопанското название на българскитt земи и бидейки твърде разпро

странено между търговския свtтъ на изтокъ, се е наложило постепенно и на официал

нитt и политически връзки между нtкои европейски държави. И докато въ мtстнитt 

писмени паметници и въ народния rоворъ често подъ Загора еж разбирали области, 

които еж били далечъ задъ планини, но въ границитt на България, въ чуждитt писмени 

документи обикновено подъ Загора се е визирала само България, или всички онtзи 

български земи, които чрезъ Черно море еж били въ гtсни стопански връзки съ rенуезци, 

венецианци, анконитани и други такива. 

Обикновено името Загора се срtща въ италиянскитt извори отъ XIV в. -

епохата на пълния разцвtтъ на итало-българската т ьрrовия. Въ единъ генуезки доку

ментъ съставенъ в ь Пера презъ 1281 r. се споменува нtкой си Adoma de Jagoria 3). 

Споредъ румънския професоръ Братияну този българинъ се е числилъ къмъ Загора -
Дунавска България, въ отличие отъ крайморска България при Волга 4). Известно е, че 

българи отъ тамъ били продавани като роби въ Кафа (l{римъ) 5). Споредъ други доку-

1) К. И реч ек ъ, Исторiя Болгаръ. Одеса 1878, стр. 486. 
2) А. И шир к о в ъ, Областното име Загорье или Загора въ миналото и сега. · Известия на 

Народ. етногр. музей в1, София, rод. V, кн. I - IV, с rp. 80 сл. 

3) G. В r а t i а п u, Actes des notaires genois de Pera et de Caffa de la fin de XIII e-siecle. Bucarest 
1927, стр. 151. 

•... Testes vocati et rogati F.:nricus Malbecus, Andriolus de Clavaro taliator, Manuel de 
Mastarana specialis, Iacobus Birreta et Adoma de Jagoria" 

4) G. В r а t i а п u, Observatii asupra unor denumiri etnice medievale din sudestul Ешореi 
въ с пие . Grai si suflet, vol. III fasc. 2, Bucuresti 1928, стр. 420; G. В r а t i а n u, Recherches sur le 
commerce genois dans la mcr пoire au ХШ-е siecle. Paris 1929, стр. 103, 229, 242. 

5) G. В r а t i а п u, Actes и лр., стр. 229 сл. Recherches и пр. стр. 229. 

Юбил. сбори. nроф. /\, f1ширковъ 45 
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менти цитирани отъ с.жщия професоръ още въ началото на XIII в. се говори за единъ 

"пасторъ отъ Загора", вмtсто архиепископъ на България 1). 

Че подъ понятието Загора генуезцитt' въ онази епоха разбирали не отдtлна 
българска область, а политическа България съ всичкитt нейни владения, се потвърждава 

отъ единъ официаленъ документъ издаденъ отъ Генуезката република презъ 1316 год. 

Преди нtколко години ние публикувахме този декретъ, съ който се забранявало на 

всички генуезки поданици да посещаватъ за каквото и да било областыа Загора 2). 

Отъ текста на този докуметъ издаденъ на 22 мартъ 1316 год. се разбира, че поради 

нtкакви произволи на българитt спроти генуезки търговци въ владения тогава отъ царь 

Светослава градъ Монкастро (дн. Акерманъ) при устието на р. Днестъръ, еж били 

започнати преговори между Генуа и българския царь. И понеже генуезцитt не получили 

обезщетение отъ българитt за нанесенигв имъ щети, републиката издала декретъ 

.за не отиване въ Загора" (de поп eundo in Zagora) подъ страхъ на глоба отъ 500 
либри. Въ този официаленъ документъ българския царь е нареченъ последователно, 

Imperator Burgarie и Imperator de Zagora. Самата забрана се отнасяла до всички земи 

подчинени на този императоръ. И понеже отношенията между българи и генуезци се 

влошили, последнитt издали втори декретъ специално за непосещаването и на българ

ското пристанище Созополъ, което често е минавало въ византийско владение 3). Изда

ването на отдtленъ декретъ за Созополъ е било необходимо отъ една страна за да 

нtма съмнение у генуезцитt, чието главно стоварище е билъ гр. Созополъ, а отъ друга 

- затова, че главно града Варю1 и областыа около него, безъ Созополъ, еж се включавали 

въ областыа Загора. 

Измежду архивитt на кандийскитt нотариуси съхранявани въ държавния архивъ 

на Венеция ние намtрихме единъ сравнително доста старъ паметникъ, въ който с.жщо се 

говори за Загора. Това е една нотариална декларация отъ 4 октомврий 1325 г. за 

освобождение отъ робство на единъ робъ на име . Георги отъ с. Мурли въ Загория 

(de <;aconia de loco qui dicitur Murli 4). Очевидно е, че тукъ нотариусътъ, който е писалъ 

акта погрtшно е чулъ и предалъ вмtсто Zacoria, <;aconia, еж.що както и въ акта публи

куванъ отъ Братияну е погрtшно писано Jagoria - грtшки най-обикновени въ с рtдно

вtковнитt италиански канцеларии. Въ нашия актъ отъ 1325 r. обаче е изпустнато да 

се предаде националностьта t1a роба, която по всичко изглежда е била отъ славянски 

произходъ. Селото Мурли е тоже славянско селище. Срtщаме го и въ единъ документъ 

отъ по-късно време (1382 г.) като родно мtсто на една гъркиня на име Кали, про

дадена като робиня въ гр. Кандия 5). Въ другъ актъ отъ следващата 1383 г. е спо

менато селото Mughli 6), което твърде наподобява Murli въ Загора. Ние не знаемъ точно 

где се е намирало това село, но вtроятно е, то да се е намирало нейде въ б·вломорска 

Тракия или близо до Тесалия, гдето въ това време каталанцитt заграбвали роби и извър

швали своитt опустошения. Възможно е това село да е било около гр. Янина въ Теса

лия, близу до р. Загора, която се втича въ р. Виоза. Споредъ проф. Иширковъ и други 

изследвачи, тази область еж.що се нарича Загора 7). Тя не може да се отъждестви съ 

1). G. ' В r а t i а n u: Observatii и пр .. стр. 422. Вж. и И шир к о в ъ ц. с., стр. 88. 
2) Д-ръ Ив. С а к ж. зов ъ, Търгоnскитt отношения между България и rенуезцитt въ нача-

лото на XIV вtкъ, въ Изв. Историч. д-во, ки. Vl!-VIII, стр. 38-40. 
3) Пакъ тамъ, стр. 24, заб. 3. 
4) Archivio di Stato- Venezia, notar. Andrea Bellamore - Candia, а. 1325. 4 oct. 
5) Пакъ тамъ, notar. Man. Bresciano - Candia. а. 1382. 9 май, инд. 5 
6

) Пакъ тамъ, а. 1383. 18 априлъ, Инд. 6. Това име може да отговаря и на Мъrленъ въ 
Македония. 

7
) А. И шир к о в ъ, ц. с. стр. 80; Д. Я р а н о в ъ, Преселническо дв11жение на българи от1, 

Македония1 ·сп. Мак. преrл., rод. VII, кн. 2-3, стр. 86. 
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провинцията Sagoria въ Македония, известна и на византийскитt хронисти въ началото 

на XIII в. 1) Въ всtки случай въ разглеждания отъ насъ нотариаленъ документъ отъ 

1 ~25 г. ние разбираме, че понятието "Загориа" презъ онова време е било доста попу

лярно между самото население и то, така да се каже, замtствало наименованието на 

държавата, къмъ която споменатиятъ робъ Георги се е числилъ. Поради това и въ акта не 

е означена националностьта на роба . 
Замtстването името на българската държава съ названието Загора, както това 

констатирахме въ генуезкия декретъ отъ 1316 г., е продължило и по-късно въ прочу

тата търговска книга на флорентинеца Пеголоти .Della mercatura", писана къмъ 1335 г., 

Като говори подробно за участието на български земи въ голtмата левантска 

търговия, авторътъ почти на всtкжде замtства името на българскитt стоки съ .загорски". 

Поради това, той, следъ като споменува Варна, веднага говори за Загора, като 

область, отъ която се изнасяли сравнително най-добри - жита. 2) Следъ това, той се 

спира да говори подробно за тъй наречения „загорски восъкъ", който по качество и 

цена превъзхождалъ восъка изнасянъ отъ Пера, Цариградъ и Тана. 3) Очевидно е, че 

тукъ понятието Загора се покривало съ името на българската държава, както ние изтък

нэ.хме по-горе. Румънскиятъ ученъ Братиану, които сжщо се спира върху този 

текстъ у Пеголоти счита подъ " tutta !а Zaorra" 4) интегралната територия на 

политическа България презъ 1335 r. Братияну се позовава още и на единъ пасажъ 

отъ съчинението на съвременика на онази епоха Марино Санудо, гдето четемъ: "vi е anco 
l'Imperator de Zagora che confina con 1'Imperator di Constantinopoli е si stende i\ suo regno 
sino е! fiume Danublo" 5) Сведенията, които ни дава Пеголоти за нtкои "загорски" 

стоки изнасяни отъ България за Италия се подкрепятъ отъ други непубликувани извори 

отъ сжщата тази епоха. Въ генуезкия държавенъ архивъ се съхраняватъ смtтководнитt 

книги на републиката отъ 1340 и 1341 години, наречени .Massaria". Макаръ и мжчно 
четливи ние прочетохме въ тtхъ доста голtмъ брой доставки на значителни коли

чества „ загорски восъкъ" ( cera Zagora), необходимъ за нуждитt на републиката. Ние 

предаваме тукъ една малка часть отъ тtзи смtтки, които попълнятъ и освtтляватъ 

общитt сведения, които до сега имахме отъ книгата на Пеголоти. 

.Item еа die (14 XII 1340) pro cera Zagora cant. 
6 ct libri 39 salvo soldi 4 pro tara de rotame 
pro libri 9, soldi 16 pro cera de racione dicti Mar
zochi. ltem еа die pro ripa dicte cere de racione 
dicte Marzochi lire - soldi 15 din. 6. 

Item еа die in cera Zagora cantare 6 et libre 39 
salvo tara soldi 4 de dicto prctio pro Jibre 9 
soldi 5 denari 6 pro caпtaro in racione Iohanus 
Borrini - lire 59 soldi 5 den 56). 

• Recepimus in cera Peyre cant. 38 libre 95½ pro libri Х so]di 4 di Ianue pro cantarc in 
r acione dicte cere. -

Item in ripa dicte in racione dicte cere libri 4 soldi 197) 

1) Пакъ тамъ, сгр. 86. 
2) F r. В а!. Р е g о 1 о t t i. Delia Mercatura, t. III. Firenze 1.766. 

.Grano di Varna е della Zaorra е di Vezina е di Sinopoli е peggiore grano, che niuno degli altri detti 
di sopra е vagliono questi grani sempre peggio, che quello di Rudisto ... е altri grani поп ha in 
Romania di nome". 

3) Пакъ тамъ, .Cera Zavorra е Ja migliore cera che discenda in Romaпia . . Quello che hanno 
di svario di pregio е di sorte !е cere di Romania, е del mare maggiore, che discende in Pera, е in Con
stantinopoli, е la cera Zavorra .е la migliore, che discenda di detti luoghi, cioe in Romania". 

4) О. В r а t i а n u, Insemnari и np., crp. 421: .si atunci е mult mai probabll са• tutta !а Zaorra" 
lnseamna intregul teritoriu al Bulgariei politice din 1335". Братияну въ случая погръшно чете у Пего
лоти „Zaona• вм. Zaorra. 

5) Пакъ тамъ, 421 
6) Massaria Т. I. а, 1340 Archivio di Stato-Genova; fol. 77 vo. 
1) Пакъ тамъ, fol. 127. 
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.Recepimu5 in сега Peyre et Zagora cantare 32 et librc 83 1/2 pro libris Х 50!di Х in parte et 
in parte pro libre5 Х t:t 501dis 4 Ianue in racione dicte cere ct ripa comp11tata - Jibre 341 50!di 18 
denari 10. 1) 

1340 die 14 Decembri5 

.Recepimus in сега Peyre canta,ia 68 et 
libra5 79, pro libr. 9 5. 11 . pro cantario, in racione 

dicte cere in i5to in 77 ... lib. 656 5. 18 d. 10 

Item еа die in ripa dicta cere in racione ipsiu5 

cere in i5to in 77 . . . . . . . . libr. 8 50\. 4 

ltem еа dit: in cera Zagora cantaria 6 et lib. 39, 

5а\\·о 50!di5 4 pro tara de rotame pro libr. 9. S. 

16 pro cantario in racionc dicte cera in i5to in 

77 . . . . . . . . . . lib. 62 s. 8 d. 5 
Item еа die in ripa dicte cere in racione ipsi U5 

cere in isto in 77 . . . . . . lib. - 5. 15 d. 6 

Summa lib. 728 5. 6 d. 9 

· 1340 die 14 Dccembri5 

lohanus Borriпus fi!ius Giulielmi debet 
pro сега Peyra. cant. 68 t:!. lib. 79, pro libr. 9 
501di5 11, pro cantario de racione dicte cere in 
i5to 77 . . . . . . . . . . . lib. 620 5. 16 d. 3 
Itrm еа die pro ripa dicte сега de ratione ip5iu5 
Clre iп i5to in 77 ... . .... lib. 7 50\. 15 
Item еа die pro ccra Zagora cant 6 .. lib. 39 
5alvo5oldi5 4 pro tara de rotame rro lib. 9 5. 16 
pro cantraio in racione dicte cere iп i5to in 
77 . . . . . . . . . . . . . lib. 59 5. 15 d. 4 
Item еа die pro ripa dictc сега de racione ip5ius 
in i5to 77 .......... lib. - 5. 14 d . 9 

Summa lib. 688 501. 11. den. 42) 

Общо отъ смtткитt на Massaria ние заключаваме, че загорскиятъ восы<ъ е 

представялъ едно така да се каже стандартизирано производство на българскитt земи, 

върху което италиянскитt търговци почти установили пъленъ монополъ за износъ. На 

rенуезкия пазаръ българския восъкъ дори измtстилъ восъка изнасянъ отъ Цариrрадъ, 

макаръ последнинтъ да е билъ по-евтинъ. Безпорно е, че понятието Загора въ тtзи доку

менти е име на една стопанска область, конто се включвала въ държавнитt граници на 

Българин. 

Както ще видимъ по-долу, дори единъ вtкъ по-късно този продуктъ на Загора 

не заrубилъ, нито своето име, нито своя пазаръ въ чужбина, макаръ България като само

стонтелна държава да не е сжществувала вече. 

Къмъ срtдата на XIV в. ние имаме вече известни официални документи, както 

отъ български, тъй и отъ италиански източ11икъ, въ които България е наречена .Загора". 

Това е доrоворътъ сключенъ между Венеция и българския царь Ив. Александъръ отъ 1346/7 r. 
и писмото на последния отъ 1352 r. отправено до венециянския дожъ. 

Отъ първия орrиналенъ преписъ на договора сключенъ между България и Вене

ция презъ 1346/7 r., който ние намtрихме въ венециянскитt архиви, българския владt

тель е нареченъ "Iimperator Alexandro del Zagora". Въ по-късното препроводително писмо 
на българския царъ оть 1352 r. самъ българския царь се е нарекалъ .Imperator del 
Zagora de bolgari et giressi". Следователно наименованието .Загора" е добило полуофи

циаленъ характеръ, и като така е било вмъкнато въ важни държавни актове на българ

ската дипломация. То е било еднакво уnотрtбяемо вжтре и вънъ отъ rраницитt на държа

вата. За това и преписвачътъ на това царско писмо отъ 1352 r. самъ е добавилъ следния 
пояснителенъ текстъ: "1i soprascritti caratteri sono de minio et significano Jouan Alexandro 
per !а Dio Gracia re de Bulgaria ouer del Zagora" т. е., че българския владtтель е билъ 

царь на България или Загора. Очевидно е, че както българи, тъй и венециянци презъ 

това време еж разбирали nодъ Загора една единствена область и държава - България. 

Следъ падането на България nодъ турцитt историческитt извори говорятъ твърде 

малко за бълrарскитt земи. Затова особено ценни ще ни бждатъ едни нови паметници, 

които ние можахме да откриемъ въ венецюшскитt архиви, датиращи отъ началото на XV в. 

Това е една търговска книга· на венециянския коробоnритежатель Jacomo Badoer, който 
е търrувалъ въ Цариградъ презъ 1436- 1439 r. Той е обикалялъ почти всички брtгове 

1) П 1къ тамъ, lol. 132. 
2) Пакъ тамъ, fol . 180. 
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на Черно море и отъ тамъ е товарилъ стоки за износъ въ Италия. Поради това и въ 

неговата книга се споменува на всtка 3- 4 страница областьта Загора, отъ която Бадоеръ 
закупувалъ въ голtми количества "български восъкъ" - <;era Zagora. Отъ многоброй
нитt смtтки за изнесенъ въ Венеция и другаде "загорски восъкъ", ние ще предадемъ само 

наИ-типичнитt отъ тtхъ, и то он·13зи, въ които конкретно се говори за бълrарскитt земи. 

"Adi 22 noveпber per Jacop Zudio de Sofia per lamontar de pani 8 de сега Zagora pexano 
chaпtari 18 rotuli 30 tara de 2 zercho cl1era е un pan roto 2 tara de fondi а 1 1/ 3 per 
сепtо rotoli 24 пеtа chant. 18 rot. 4 а perperi 27 il chant. а barato de pani maiorichini 
monta perp. 487 bato per tara de uno pan . perperi l charati 18 resta neta perperi 485 
charati 6. Per il dito Jachop а pani maioricl1ini de mia raxon. Cl1(arta) . . . . Е per il 
dito а cassa сопtо е per so resto ch(arta) 371 perperi 6. 
Somma in tuto. Saпssale Pulixoto zudio. Charta 370 . 
Per spexe de mea per pexar а charati uno per chanta, . 
Per chamali per maпdarla а саха . 
per oste]azo е sagardanal а! famio 
per chamali е barcl1a per mandar а gaJia е а паvе 

Per boleta а! prete е compagni de galia 
Per saпsaria 
Somma in tutto . . . а charta 372 
Per provixion а uno per cento 

perperi 877 charati 16" 1) 

charta 404 

perperi 

perperi 

4850 ch. 6. 
1 
О 12 

2 " О 
1 

1 

4 

" 12 
" 1.2 

о 

18 ch. 16 

8 " 12 

Очевидно е, че восъкътъ, които е изнасянъ отъ Загора за Венеция, е сжщият ь, за които 

се говори въ смtткитt на генуезката република отъ 1340 година. Само че отъ смtт

китt на Бадоеръ ние разбираме въ подробности не само техниката въ тази търговия, 

но и това, което за насъ е най-важно - кои градове въ бълrарскитt земи еж участву

вали въ износа нэ. ,, загорски восъкъ ". См·13ткитt въ книгата на Бадоеръ споменуватъ 

ясно земитt на Влашко, отъ тtзи въ Русия и Турция. Така той различава, <;:ега Zagora 
отъ <;era di Vlachia 2) или <;era de Cafa 3). А като имаме предъ видъ, че между градоветt, 

които били ангажирани съ износа на загорски восъкъ за Цариградъ е споменатъ 

гр. София, явно е, че подъ "Загора" Бадоеръ е разбиралъ подобно на своитt сънарод

ници отъ миналия вtкъ само онtзи български земи, които влизали въ границитt на 

второто българско царство. Поради това и от дtлно Бадоеръ не споменувалъ България. 

Не рtдко презъ това време се явявали български търговци на самото тържище въ 

Цариградъ. Такива еж споменати и въ книгата на Бадоеръ 4). 

Наименовэ.нието Загора изr лежда, че не било забравено и презъ следващия 

XVI вtкъ. Изворитt отъ тази епоха обаче не еж много прецизни при назоваване 

отдtлнитt облас ги на Балканския полуостровъ. Все пакъ нtкой отъ произведенията, съ 

които еж се славили бъшарскитt земи продължавали да носятъ опред·l,лението „загорски". 

Поради прекжсвэне на италианската търговия въ бъшарскитt земи презъ XV и 

първата половина на XVI вtкъ венециянскитt и rенуезки извори почти не споменуватъ 

България. Въ за~1tна на това архивитt на малката Дубровнишка република съдържатъ 

боrатъ матерналъ за почти всички български земи, защото презъ тази епоха Дубров

никъ бt добилъ 11ривилеrированото положение предъ Портата въ Цариrрадъ да има 

почти пъленъ монополъ за търговия въ всички области на Балканския полуостровъ. 

Въ прегледанитt отъ насъ архиви въ Дубровникъ, Бъшария и българскитt земи 
еж назовани винаги правилно. Изглежда, че дубровчанитt еж изб·13rвали у11отрtбяването 

1) Arcllivio di Stato Venczia. M~stro di Jacopo Badot:r. fol 369. 
2) Пакъ тамъ, fol. 256. 
3) Пакъ тамъ, fol. 306 V0. 

4) Пакъ тамъ, fol. 255. 
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на името Загора. Tt като добри познавачи на всички земи на полуострова еж знаяли, 

че много области _еж носtли названието Загора и затова еж били винаги много прецизни 

въ означаване на отдtлнитt области. 

Все пакъ въ едно завещание отъ 1524 г. !fa единъ дубровнишки търговецъ, 
починалъ въ градъ Нишъ, се споменува между другитt артикули, съ които е търгувалъ 

и .Cera Zachoria" 1) Като имаме предъ видъ, че часть отъ восъка съ които той търгу

валъ е билъ доставянъ отъ Видинъ 2), явно е, 0Je и този дубровчанинъ подобно на него

витt предшественици отъ Венеция и Генуа подъ .загорски восъкъ" е разбиралъ восъкъ, 

изнасянъ отъ български земи. 

Въ другитt прегледани отъ насъ завещания и дубровнишки извори областното 

понятие Загора се срtща само още веднажъ. Така въ завещанието на пловдивския дуб

ровнишки търговецъ Лука Брайковъ отъ 1606 г. се говори Ra доставени кожи отъ 

Zagara3). Сжщо така въ единъ пъленъ съ материали за България търговски тефтеръ на 

другъ дубровнишки търговецъ отъ края на 15 вtкъ ние научаваме, че подъ Загора се 

е разбирала вече точно опредtлена часть отъ българскитt земи. Така въ търговския теф

теръ на често споменувания отъ насъ дубровнишки патриций Бенедето Рести, живущъ 

въ София следъ 1583 година ние намираме следния интересенъ текстъ отъ 1605 г., който 

говори за Загора: 

„Cori buffalini di Zagara in compra di Mateo Resti deno dare addi 25 marcio 
aspri 2910 sono per vitura di Fillipopoli fino qui sansaria е spese cl1e Giuho fece 
in Zagora posti а casa а Mateo Resti е а Lucha Braiov 
Addi 13 di magio aspri 10,814 sono per vitura da qui а Garguri ad aspri 95 е da Garguri 

а Ragusa . . . . . . . . •.... 
Cori bovini di Zagara deno dare addi 23 marcio aspri 220 per vitura di pezze 41 con 
Mateo di detti cor,i da Fil1ipopo1i fina qui posti". 4) 

Споменатата въ тtзи текстове Zagara не е познатото намъ наименование на Бъл
гария, а една само часть отъ българскитt земи и то тtзи на изтокъ отъ градъ Плов

дивъ, отъ гдето търговецътъ Рести си е доставялъ волски и биволски кожи. Вижда се 

отъ този текстъ, че .загорскитt кожи" еж били стоварвани въ Пловдивъ, отъ гдето 

съ коли били превозвани презъ София - и Гъргуре за Дубровникъ. Очевидно е, че тази 

Загора около градъ Пловдивъ е днешната область около градъ Стара-Загора - область 

добила това име едва nрезъ турско време. Това име тъй да се каже смtнило общото 

понятие Загора като срtдневtковно название на цtла България. Поради това нито 

подробната книга на Рести, нито другитt прегледани отъ насъ дубровнишки архиви отъ 

XVI. и XVII в. не познаватъ подъ името Загора други земи въ България. 

11 Testamenta t. 33 fol. 218 V0 „Item lasso cera Zachoria paneti 270 costano segnato il mio 
libro . . 

2) Пакъ тамъ, Lasso in Niso in semonico cera comprata da Saban de Bdigno cantara 48. 
3) .Item detto s. Matteo che li scrisse, che andasse in Zagara levarli sua cuori, che 1! fara 

bono, quello che spendera, doue ando а leuar dette robbe е non furono apparchiati, doue spesi aspri 
1100, dico mille cento, quali li deve far boni detto ser Matteo, е piu aspri 270 per il curriere che li 
ordino mandare aposta alii mercanti in Zagara che detti spedissero li cori а ser Matteo . . . ". Test. 
t. 52 fol. 232 v-o сл. 

4) Benedetto Resti, Libro di negozio. Дубровн. държ. архивъ, fol. 203. 
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Пжтуването на Пиеръ Белонъ въ Южна Македония и Тракия 
отъ Б. Филовъ 

Въ нашата научна литература се дадоха вече доста сведения за стари западно

европейски пжтешественици, които еж минавали презъ българскитt земи и които опис

ватъ съ повече или по-малко подробности състоянието на тtзи земи презъ време на 

турското робство. При все това има още пжтешественици отъ тази категория, останали 

неизвестни до сега у насъ. I{ъмъ тtхъ принадлежи френскиятъ естественикъ и лtкарь 

Pierre Belon, известенъ главно съ своитt трудове по естествена история, които еж имали 
голtмо научно значение за времето си. 

Пиеръ Белонъ е роденъ къмъ 1517 год. въ Soultiere близу до Mans въ департа
мента Sarthe и се е nоминалъ въ 1564 год. Образованието си той добилъ въ Парижъ. 

Следъ като nредnриелъ едно nжтуване въ Германия, той се връща пакъ въ Парижъ, гдето 

спечелва благоволението на кардинала de Tour11on. Съ паричната помощь на кардинала, 

Белонъ можалъ да предприеме едно отдавна проектирано пжтуване въ Ориента, което 

траяло отъ 1546 до 1549 година. По-късно, по препорж.ка на своитt покровители, той 

получилъ пенсия отъ френския краль Хенрихъ II, а Карлъ IX му опредtлилъ и безплатно 
жилище въ Мадридския дворецъ до Булонскин лесъ въ Парижъ. Белонъ обаче не мо

жалъ да се радва дълго време на тtзн привилегии; той билъ убитъ при едно пж.туване 

за Парижъ, безъ да довърши започнатитt отъ него преводи на Диоскурида и на Тео

фраста, за съчиненията на които той, като естественикъ, се особно интересувалъ.1) 

Наблюденията отъ своето пж.туване въ Ориента Белонъ изложилъ въ единъ свой 

трудъ, който е ималъ голtмъ успtхъ. Той е билъ издаванъ нtколко пжти отъ 1553 до 
1558 година въ Парижъ и Анверсъ, а освенъ това е билъ преведенъ и на латински отъ 

Ch. de l'Ecluse (Anvers 1559 год.). Азъ имахъ на рж.ка едно допълнено и илюстровано 

издание въ обикновена осмина, излtзло следъ смъртьта на Белона въ 1588 година въ 
Парижъ подъ следното заглавие, което предавамъ съ правописа на оригинала: 

Les observationsdeplusieurssingularitezetchosesшemoraЫes 
t r о u v е е s е n G r е с е, А s i е, J u d е е, Е g у р t е, А r а Ь i е, е t а u t r е s р а у s е s t r а n
g е s, r е d i g е е s е n t r о i s 1 i v r е s, Р а r Pierre Ве\оп du Mans. R е v е u z d е n о u v е а u 
е t а u g m е n t е z d е f i g u r е s. А Р а r i s, с h е z Н i е r о s m е d е М а r n е f, е t l а v е u f v е 
Guillaume Cave]lat, au mont S. Hilaire, а l'enseigne du Pelican. 1588. 

Въ единъ особенъ предговоръ Белонъ посвещава свон трудъ на кардинала de 
Tournon. За начина на своето изложение той самъ казва (стр. III) въ предговора: 

j 'a у t r а i с t е с е s t е m i е n n е о Ь s е r v а t i о n е n n о s t r е v u 1 g а i r е F r а n ~ о i s, е t 
r е d i g е е n t r о i s 1 i v r е s, 1 е р I u s f ! d е 1 е m е n t q u'i 1 m'a е s t е р о s s i Ь I е: n'u s а 11 t 
d'a и t r е а r t i f i с е о u е I е g а n с е d'o r а i s о n, s i n о n d'u n е f о r m е s i m р 1 е, n а r r а n t 
1 е s с h о s е s а u v r а у а i 11 s i q u е I е s а у t r о u v е е s е s р а у s е s t r а n g е s. И дей
ствително разказътъ на Белонъ се отличава по своята естественость и по своето попу

лярно, достжпно за всtкиго изложение. Авторътъ се проявява като добъръ наблюда-

1) Тi,,зи <,:в~д~ния заемамъ отъ La grande Encyclopedie, подъ името Belon. 
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тель, който разправя за виденото отъ него безъ никаква тенденция, безъ да обременява 

своето изложение съ учени фрази или съ специални познания. На това обстоятелство 

тру дътъ на Белона е дължалъ вtроятно и своя голtмъ успtхъ на времето си. 

Въ първата книга на своя трудъ Белонъ описва сRоето пжтуване въ европейска 

Турция, като започва отъ островъ Критъ. Следъ това отъ Цариградъ той посещава по 

море островитt Лемносъ и Тасосъ, Атонъ и Солунъ. Отъ Солунъ . той тръгва по сухо, 

като следва егейското крайбрtжие и стига наново въ Цариградъ, отъ гдето предприема 

единъ излетъ до Никомидия. При описанието на пжтуването си Белонъ, като естестве

никъ, говори предимно за разнитt Животни и растения, които е срtщалъ по пжтя си, 

но така еж.що и за старинитt, за нравитt и обичаитt на страната, както и за всичко 

друго, което му е правило впечатление. 

Въ втората книга на своя трудъ Белонъ описва пжтуването си въ Египетъ, 

Сирия и Мала-Азия. Отъ Цариградъ по море той отива най-напредъ въ Александрин, 

като посещава по пжтя си крайбрtжието на Мряморно море, Троя, Митилинъ, Самосъ, 

Патмосъ, Косъ и Родосъ. Въ Египетъ той посещава Червеното море и Синайската пла

нина, а следъ това заминава отъ Кайро за Ерусалимъ. Отъ тамъ по сухо се връща въ 

Цариrрадъ презъ Сирия и Мала-Азия. 

Третата книга отъ труда на Белона е посветена на вжтрешното устройство на 

Турция; въ нея той описва главно религията на турцитt, тtхнитt обичаи и др. подобни. 

Освенъ споменатото съчинение, Белонъ обнародвалъ като резултатъ отъ своитt пж

тувания и другъ единъ трудъ, който е ималъ повече наученъ характеръ и в·ьроятно за това е 

билъ написанъ на латински. Този трудъ, посветенъ пакъ на кардинала de Tournon, носи 

следното заглави е : Petri Bel\onii Cenomani D е а d m i r а Ь i 1 i о р е r u m а n t i q u о r u m е t 

r е г u m s u s р i с i е п d а r u m р r а е s t а n t i а. L i Ь е r р r i m u s. D е m е d i с а t о f u п е r е, 

s е u с а d а v е r е с о 11 d i t о, е t 1 u g u Ь r i d е f u n с t о r u m е i u i а t i о n е. L i Ь е r s е с u n

d u s. D е m е d i с а m е n t i s n о п п u 11 i s, s е r v а n d i с а d а v е r i s v i m о Ь t i n е n t i Ь u s. 

L i Ь е r t е r t i u s. А d R е v е r. е t I 11 u s t r i s s. D. F r а п. С а r d. Т u r n о n i u m. Р а r i s i i s 

1553. Форматъ 8 °. 
' Както се вижда и отъ самото эаr лави е, въ този свой тру дъ Белонъ дава преди 

всичко сведения за нtкои забележителности на древностьта, които поразяватъ съ своитt 

размtри или необикновени форми, като пирамидитt, колосалнитt статуи отъ рода на 

Родоския великанъ на Хареса, сфинксоветt, обелискитt и др. подобни. По-нататъкъ той 

говори почти изключително за разнитt видове погребения въ древностьта, за формата 

на гробоветt и за балсамирането на тtлата, като навсtкжде изхожда отъ това, което 

той е видtлъ въ разнитt страни. 

За насъ по-голtмъ интересъ. представятъ само ония пасажи изъ поменатитt две 

съчинения на Белонъ, които се отнасятъ до егейското крайбрtжие отъ Солунъ до 

Цариrрадъ. Особно ценни еж ·сведенията за златнитt мини при Siderocapsa, на изтокъ 

ртъ Солунъ. Белонъ не опредtля по-точно мtстоположението на това селище. Обаче 

по всичко се вижда, че той има предъ видъ селото Извора или Изворонъ въ северо

източния жгълъ на Халкидическия полуостровъ, близо до развалинитt на античния градъ 

Stageira, на западъ отъ пристанището Стратоники.1 ) Белонъ посвещава на тtзи мини 

цtлата 50-та r лава отъ своето съчинение „ Observations" ( стр. 100- 105), обаче и въ 

следнитt глави (51-53) той дава нtкои допълнителни сведения за златнитt мини. Той 

описва съ най-голtми подробности начина, по който се е добивало златото въ Sidero

capsa, говори за националностьта на работницитt, за различнитt термини, които тt еж 

1) Гл. S t. С а s s о п, Macedoni11, Thracc and Illyria, Oxford 1926, стр. 72 сл. и австрийската 

генералщабна карта, ·сею:оръ Со,лунъ. 
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употрtбявали, за количеството на добиваното злато и т. н. По всичко се вижда, че 

минитt въ Siderocapsa, които днесъ вече изглежда да еж напълно изчерпани, му еж 

направили голtмо впечатление; тtхното подробно описание би заслужавало да се пре

веде изцtло, тъй като възъ основа на него ние добиваме ясна представа за начина, по 

който се е експлоатирала една златна мина по онова време. Азъ ще се огранича тукъ 

да изтъкна само нtкои по-интересни пасажи. 

Преди всичко Белонъ споменава, че мнозинството отъ работницитt въ минитt 

били българи по народность : 1 е s о u v r i е r s m е t а 1 1 а i r е s, q u i у Ь е s о n g n е n t 
m а i n t е n а n t, s о n t р о u r 1 а р 1 u s р а r t d е n а t i о n В u I g а r е ( стр. 100). Селянитt 
отъ околнитt села, които идвали на пазара, · били християни и говорtли сръбски и гръцки; 

имало обаче и много евреи. Изглежда, че Белонъ не прави разлика между българи и 

сърби, тъй като малко nо-нататъкъ ( стр. 102) той говори, че металитt въ Siderocapsa 
се обработвали както отъ албанци, гърци, евреи, власи, черкези и сърби, тъй и отъ 

турци : 1 е s m е t а u х у s о n t а f f i n е z р а г I е I а Ь е u r t а n t d е s А 1 Ь а n о i s, G r е с s, 
J u i f s, V а 11 а q u е s, С е r с а s s е s, е t S е r v i е n s, q u е d е s Т u r с s. Понеже малко по
горе той казва, че болшинството отъ работницитt еж българи, то очевидно е, че въ този 

пасажъ той замtства името българи съ сърби. Сжщо и на други мtста въ своята книга 

Белонъ споменава между работницитt въ Siderocapsa, наредъ съ българитt, и сърби: 1 е s 
m е t а 1 1 а i r е s, t а n t S е r v i е n s, В u I g а r е s, А I Ь а n о i s, J u i f s, Т u r с s q u е G r е с s ... 
(стр. 113); car 1es Serviens, Bulgares Va1laques et Turcs 1а nomment 
V а r о v i t i с о s ( стр. 115). Макаръ Белонъ да говори на толкозъ мtста за българи, той 

никога не споменава за български езикъ. Споредъ него езикътъ на мtстното славянско 

население е билъ "сръбски". На този езикъ, наредъ съ гръцкия, говорtли не само селя

нитt отъ околностьта на Siderocapsa (гл. по-горе), но така еж.що и тtзи отъ окол

ностьта на Сересъ (стр. 125). · еж.що и непонятнитt за него букви, които той видtлъ на 

единъ камененъ надписъ въ Филип и, били пакъ "сръбски" ( стр. 128). 1) Изобщо по всичко 

се вижда, че Белонъ не е ималъ ясна представа нито за българи, нито за сърби, езикътъ 

на които той не е познавалъ. Той употрtбява тtзи имена безразборно, само за това, 

защото е знаялъ, че славянското население на Балканския полуостровъ е българско и 

сръбско. По тази причина неговитt сведения нtматъ никаква стойность за етнографията 

на Южна Македония. 

Количеството на златото и среброто, което е било вадено въ Siderocapsa, е 

било значително; чистиятъ приходъ се движелъ между 9,000 и 30,000 дуката месечно: 

1 е s m i n i е r е s d е S i d е r о с а р s а r е n d е n t u n е m о u 1 t g r а n d е s о m m е d'o r е t 
d'a r g е n t а l'E m р е r е u r d е s Т u r с s: с а r с е q u е I е g r а n d Т u r с r е r; о i t с h а q u е 
rn о i s d е s а р а r t, s а п s е n с е с о rn р r е n d r е 1 е g а i n g d е s о u v r i е r s, m о n t е а 
1 а s о m m е d е d i х h u i с t m i 11 е d u с а t s р а r m о i s, q u е 1 q u е f о i s t r е n t е rn i 1 1 е, 
q u е 1 q и е f о i s р I u s, q u е 1 q u е f о i s rn о i n s; 1 е s r е n t i е r s n о u s о n t d i t n'a v о i r 
s о u v е n а n с е q u'e 11 е s а у е n t m о i n s r а р р о r t е d е р u i s q u i n z е а 11 s, q u е d е 
n е u f а d i х m i 11 е d u с а t s р а r rn о i s, р о u r 1 е d r о i с t d u d i с t g r а n d s е i g n е u r 

(стр. 102). 
Числото на пещитt, пръснати въ планинитt на Siderocapsa, възлизало на 500 

до 600. Златото и среброто не се намирало въ чисто състояние, но трtбвало да се 

добие посрtдствомъ стопяване на рудата. Терминитt, съ които работницитt си служили, 

не били нито гръцки, нито турски, а нtмски, тъй като въ минитt наскоро дошли и 

1) Въ латинското си съчинение (стр. 15) той означава тtзи букви като български или сръбски: 
Epitaphium ... characteribus Serv1anis sive Bulgaris una cum Graecis 
р е r m i х t i s i n s с r i р t u m. 

Юбил. сбори . nроф. А. Иширковъ 46 
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нtмци, които ги въвели между мtстното население. По този случай Белонъ наново 

изтъква българската народность нэ. работницитt: с а r 1 е s А 1 е m а п s q u i с о m m е п
се r е п t 11 о u v е 11 е m е 11 t а Ь е s о п g п е r а u х s u s d i с t е s m i п е s, о п t е п s .e i g п е 
aux haЬitans а nommer les choses metalliques es terres et instrumens 
d е s m i п i е r е s, е п А 1 е m а п, q u е 1 е s е s t r а п g е r s t а п t В u I g а r е s q u е Т u r с s 

ont retenu (стр. 102). 
Всички пещи били разпоJiожени край потоци (ruisseaux), понеже колелата, които 

издигали духалата, се движели съ вода. Такива потоци имало седемь, имената на които 

Белонъ предава по сJiедния начинъ: !е premier Pianize, l'autre Amerpach, 
]'а u t r е К у р r i с h; с е u х d е I а р а r t i е d'O r i еп t s'a р р е 11 е п t R о s с h е t s 
I s v о t z ( стр. 103). Останалитt два потока той не споменава. По-нататъкъ Белонъ описва 
подробно устройството на · пещитt, механизма на духалата, начина, по който ставало сто

пяването на рудата и отдtлянето на металитt и т. н. ЧисJiото на работницит·t. въ минитt 

надминавало въ онова време 6,000 души ( стр. 116). 

Въ LV гJiава (стр. 123-126) Белонъ описва пжтуването си отъ Siderocapsa до 
Сересъ, гдето той останаJiъ два дена. Той дава подробни сведения за долното течение 

на Струма, която на това мtсто се казваJiа и Мармара, по името на селото Мармара, 

до което се намиралъ голtмъ дървенъ мостъ надъ рtката. Много кораби, рагузански, 

гръцки, венециански, а понtкога и египетски, навлизали около една миля навжтре по 

течението на Струма и оставали тукъ понtкога до два месеца презъ зи~1ата. Следъ 

като разпродавали донесенитt стоки, тt натоварваJiи храни, въJiна и кожи и си замина

ваJiи презъ пролtтьта ( стр. 125). 
Въ следната глава ( стр. 126-129) БеJIОнъ описва доста подробно развалинитt на 

ФиJiиnи, на чието разглеждане той посветилъ цtли два дена. Тази часть отъ съчинението 

на БеJiона представя особенъ интересъ въ археологическо отношение, тъй като той отбе

лязва доста нtща, които днесъ вече не сжществуватъ. Така напр. античниятъ театъръ 

на града е билъ тогава още добре запазенъ. Той би сжществуваJiъ, казва Белонъ, още 

дълго време, ако турцитt не задигали неговитt мряморни пейки (стр. 128 сл.). Белонъ 

говори въ сжщность за амфитеатъръ; обаче отъ неговото описание се вижда, че сгра

дата е б1ма театъръ, отворенъ къмъ югъ, а на северъ облегнатъ на хълма, на който се 

е издигала крепостьта. Креnостнитt стени на Филипи биJiи вече разрушени; тt биJiи 

градени отъ тухJiи и хоросанъ, а на нtкои мtста отъ каменни бJIОкове ( стр. 127) .. 

ГoJI·t.мo биJiо коJiичеството на мряморнитt надгробни паметници, които БеJiонъ 

видtлъ въ Филипи: i 1 11' у а I i е u о u l'o п р u i s s е v о i r d е р I u s g r а п d s s е р u I с h r е s 
de pierres de marbre par les champs qu'a Philippi (стр. 127). Много отъ 

тtхъ имали латински надписи. Белонъ споменава изрично известния nаметникъ на 

С. Viblus Quartus 1), като прибавя, че споредъ мtстната легенда този грамаденъ четвър
титъ камъкъ, който отгоре билъ издълбанъ, служелъ за ясла на кобилата на Александра 

Велики. Белонъ отъ своя страна пояснява, че се кacaeJIO за Александровия конь Буке

фалъ ( стр. 128). Най-добре биJiъ заттазенъ надгробниятъ nаметникъ на лtкаря на Алек
сандра Велики, чийто надписъ билъ написанъ на гръцки, но отчасти биJiъ разваJiенъ съ 

сръбски букви, та тто тази причина не можелъ да се чете ( стр. 128) l). Очевидно е, че 

и въ тоя случай ние имаме работа съ една легенда, която Белонъ е приелъ като нtщо 

действително. 

Доста много м·t.сто отдtля БеJiонъ за описанието на Кавала (стр. 129-135, 
глава L VII- LIX). Преди всичко той се опитва да докаже, като се позовава на старитt 

1) Corp. inscr. lat. III 647. 
2) Г л. за него по-горе стр. 361 заб. 1. 
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автори, че градътъ въ старо време се наричалъ Bucephala, по името на Александровия 

конь Букефалъ ( стр. 129 сл.). Следъ това той говори за населението на града ( освенъ 
гърци и турци, имало и много евреи), за неудобството на неговото пристанище, за 

крепостната стена1 ) и за водопровода, безъ обаче да казва н·!,що сжществено. Повече 

подробности той дава само за единъ кервансарай (carbachara), построенъ отъ Ибрахимъ
паша, тъй като по-нататъкъ той щtлъ често да говори за други подобни кервансараи. 

И тукъ обаче той разказва по-подробно само по какъвъ на'lинъ еж били настанявани и 

хранени пжтницитt въ тtхъ (стр. 131 сл.). Най-после Белонъ дава преписи и отъ четири 

латински надгробни надписи, които той видtлъ въ Кавала.2 ) 

Останалата 4асть отъ пжтуването на Б_елона по егейското крайбрtжие до Цари

градъ не представя особенъ интересъ. Белонъ споменава само мимоходомъ мtстата, 

презъ които е миналъ, безъ да дава нtкакви сжществени сведения за тtхъ. При все 

това въ книгата му има н·!,кои пасажи, които заслужаватъ да се отбележатъ. 

Белонъ миналъ ръката Места по единъ дървенъ мостъ, подобенъ на моста на 

Струма, но по-малъкъ отъ него (стр. 135). Голtмо впечатление му направили овчаритt 

при този мостъ, които пекли цtли ягнета на шишъ и продавали месото имъ на пжтни

цитt. Белонъ сжщо ялъ отъ това месо и го намtрилъ по-вкусно, отколкото ако е печено 

на пар•1е. По този случай той разправя, че богатитt турски семейства въ Мала-Азия, 

когато празднували обрtзването на н·l,кого отъ семейството, изпичали на шишъ ц·!,лъ волъ, 

като въ вола поставяли овца, въ овцата пиле, а въ пилето яйце ( стр. 136). 

Белонъ останалъ три дена и половин:1 въ селото Шапсиларъ (Chapsylar), което 

той идентифицира съ античната Cypsella, за да се запознае по-обстойно съ начина, по 

който била добивана въ това село въ голtмо количество стипца, като описва подробно 

начина на добиването и (стр. 1:37- 139). По-нататъкъ той дава нtкои интересни сведения 
за долното течение на Марица ( стр. 141 - 142). Ръката се минавала съ лодка, тъй като 

мостъ нtмало. Околното население промивало пtсъцитt на р ·l,ката и съ голtма мжка 

добивало по нtколко зрънца злато. Цtлата мtстность се покривала зимно време съ 

обширни блата, поради което тукъ нtмало никакви села. Презъ л ·!,тото обаче били дър

жани на това м ·l,сто голtмо количество коне на паша. Султанътъ ималъ тукъ на паша 

повече отъ хиляда коня, а конетt на мtстното население не били по-малко отъ петстотинъ. 

На пжть за Цариградъ Белонъ миналъ по-нататъкъ презъ Родосто и Силиврия, 

обаче не ни дава по-подробни сведения за тtзи градове. 

Втората книга на Белона, написана на латински (D е а d m i r а Ь i I i оре r u m 

а n t i q u о r u m . . . р r а е s t а n t i а) се отнася само отчасти до егейското крайбрtжие. 

Въ нея се даватъ (глава XIV и XV, стр. 15- 17) за развалинитt на Филипи и за Кавала 

сжщитt сведения, които намираме и въ Белоновитt "Observations". За насъ въ тази 

книга по-голtмъ интересъ представя само десетата глава ( стр. 11 ), която е посветена на 
тракийскитt надгробни могили и носи заглави е D е t u m u I о r u m а е d i t о r u m, q u i 
р о р u I о r u m s е р u 1 с h r а е r а n t, а m р 1 i t u d i n е. Тtзи изкуствени могили направили 

на Бел о на голtмо впечатлени е и той ги сравнява, по тtхния величественъ изг ледъ, съ 

египетскитt пирамиди, колосалнитt статуи и обелискит-1, : Q u i s q u i s а е d i t о r u m t u m u-
1 о г u m m а i е s t а t е m i n t u е Ь i t u r, n о n m i n о r i ~ q u а m Р у r а m i d i s, С о 1 о s s i, 
а u t о Ь е I i s с i с u i u s d а m m а g n i f i с i s t г u с t u г il т а d m i r а Ьi t u г. Белонъ има тукъ 
предъ видъ нtкои особно голtми могили, за които се вtрвало, че били гробници на мtст

нитt владtтели: Та I е s е n i m s u n t, u t m о n t е s s u р r а s е i n v i с е m s е s s i 1 е s 

1) Тази стена датира въ сегашния си видъ отъ началото на Х вtкъ и с била поправяна въ 

времето на Сюлеймана Великолепни; rл. S. R е i п а с h, Bull. de corresp. hell. VI, 1882, стр. 267 сл . 
2) Corp. inscr. lat. 111 633, 650, 651 и 652. 
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v i d е а n t u r, m е r i t о q u е е i u s 1 о с i r е g u m s е р u I с h r а е s s е с r е d а n t u r. Както 

еrиптянитt искали да изразятъ въ пирамидитt своята в-1:,чность, така правили това и 

тракийцитt съ голtмигв могили: Q u е m а d m о d u m а u t е m А е g у р t i j s u а m а е t е r

n i t а t е m i п Р у r а m i d i Ь u s с о m р а r а r i е х i s t i m а Ь а n t, s i с Т h r а с е s i n е d i t i

s s i m i s t u m u 1 i s. Такива могили, които очудвали съ своя строежъ и могли да се срав

нятъ съ най-изкуснитt постройки, се срtщали навсtкжде изъ Тракия: Q u о d s i р е r 

Т u r а с i а m i t е r f а с i а s, u Ь i q u е с о 11 i с и\ о s а r t е q u а d а m с о n s t r u с t о s с о n

t е m р I а Ь е r i s: а d q u о s s i р r о р i u s а с с е d а s, n о n t е i n m i n о r е m а d m i r a

t i о n е m r а р i е n t, q u а m s i а r t i f i с i о s i s s i m а щ а r с h i t е с t u r а m с о n t е m р 1 е r i s. 

Белонъ видtлъ най-много могили въ околностьта на Галиполи, обаче и въ равнината 

между Пловдивъ и Одринъ тt се срtщали въ неизброимо количество : Е s t е t а I i а 

g r а n d i s р 1 а n i t i е s i n t е r Р h i 1 i р р о р о 1 i m М а с е d о n i а е u r Ь е m, q u а m р r а e

t е r f 1 u i t Не Ь r u s, е t А d r i а n о р о 1 i m, i n q u а е g е s t о r u m t u m u I о r u m i n f i n i t u m 

е s s е р r оре m о d u m d i хе r i m n u m е r u m. Понеже самъ Белонъ не е миналъ презъ 

Пловдивъ и Одринъ, трtбва да се предположи, че той е заелъ сведенията си за тукаш

нитt могили отъ нtкой другъ източникъ. 

Най-после Белонъ споменава, че въ тtзи могили споредъ едни били погребани 

римскитt войници, 1<оито паднали въ войната на Авrуста и Маркъ Антония противъ 

Брута и Касия (тукъ се има предъ видъ сражението при Филипи въ 42 rод. пр. Хр.), 

а споредъ други въ тtхъ били погребани войницитt на Цезаря и Помпея: 1 n q u i Ь u s 

Romanorum corpora quae in bello quod аЬ Augusto et Marco Antonio 

а d v е r s u s В r u t u m е t С а s s i u m g е s t u m е s t, с е с i d е r u n t, s е р u I t а е s s е 

t r а d u n t u r. А I i j С а е s а r i s е t Р о m р е i j m i 1 i t е s, q u i i n с о n f 1 i с t и о с с u

Ь u е r а n t, n е s е р u 1 t u r а с а r е r е n t, t u m u 1 i s о Ь r u t о s с r е d u n t. Най-после, въ 

връзка съ тtзи могили, Белонъ привежда и известния разказъ на Херодота за начина, 

по който старитt тракийци еж били погребвани въ могили. 

Белонъ е билъ единъ отъ първит·в пжтешественици, които еж обърнали по

rолtмо внимание върху надrробнитt могили въ Тракия и върху античнитt паметници по 

тракийското крайбрtжие на Егейско море. По тази причина неrовитt сведения, кол

кото и да еж оскждни, не еж безъ значение за историята на археолоrическитt изучвания 

въ нашитt земи. 



Населението на rp. Шуменъ 
отъ Ж. Чанновъ 

Шуменъ се е считалъ за единъ отъ голtмитt градове въ миналото. Тов:1. твър

дятъ и мнозина пж тешественици, KOi1TO еж минавали презъ града. Колко обаче еж били 

точно жител ,пt на lllуменъ, ние не знаемъ, защото по онова вре:11е не е имало пре

брояване на населението. Затова и сведенията еж твърде противоречиви. Най-често по броя 

на кжщитt се сждило за броя на жителитt на даденъ rрадъ. 

!{огато Шуменъ билъ превзетъ отъ турцитt въ 1387 r., той ималъ, споредъ 

В а с с и ф ъ паша, само 800 кжщи или около 4-5000 жители; скоро обаче той пораст

налъ и станалъ важенъ търговски, а по-късно и воененъ центъръ. 

Хаджи-Калфа (1605-1658 r.), като описва града, казва следното: "Гол·l,мо 

селище, разположено на хълмъ. Крепостьта била превзета съ капитулация отъ Али-паша, 

синъ на Хаиридинъ-паша, везиръ на султанъ Мурада въ 1387 r.; има джамия, баня и 

малка ръка". 

Сто години по-късно Е влия-Чел е би разправя, че града се с ьстои отъ десеть 

махали съ около 2000 хубави кжщи, оградени съ лозя и градини. Повечето кжщи 

били покрити съ тънки дъски; въ него имало единъ ханъ, единъ хамамъ, до него едно 

теке, триста дюкяна и седемь богати първоначални в1кувс1ш училища. 

Жителитt били търговци и занаятчии, носtли сукнени дрехи, били много госто

приемни1). 

Петър ъ Б о r да н ъ въ 1640 r. нам·l,рилъ тукъ 1000 турски кжщи, 700 пра
вославни, които имали само дървена черква, и 19 арменски. 

Филип ъ Стан и с л а в о в ъ - никополски български католически епископъ на 

1659 г. бележи, че Шуменъ има 2400 турски кжщи съ 7 джамии и само 120 български. 
На 1581 г. тукъ били заселени 2-4 кжщи търговци отъ Дубровникъ, които на 1659 r. 
били вече 17 2). 

D-r G. На s s е 1 въ "Geographisch-statistisches Haпdworterbuch nach den Quellen 
uпd Hilfsmitteln in zwei Banden отъ 1817 г. казва, че "Schumla" е старъ, значително 

оживенъ градъ, построенъ на единъ хълмъ, има много джамии, бани, 5000 кжщи и 
повече отъ 30,000 жители, които се занимаватъ съ индустрия и търговия. 

А d а m С h r i s t i а n G а s р а r i, проф. по география и статистика въ Кьонигсбергъ, 
въ съчинението си "Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erlauterung sowohl des neuen 
methodischen Schulatlasses als auch des verkleinerten Hand-Atlasses отъ 1819 r., като 

говори за Османското царство, споменава по-важнитt градове и за Шуменъ казва, че 

има 5000 кжщи и 24,000 жители. 
А d. S I а d е въ съчинението си "Records of Travels in Tilrkey отъ 1833 за 

"Schumla" казва, че брои 40,000 жители.' 

3 а б. Часть отъ сведенията дължа на г. Вжжаровъ, началникъ на отдtл1- въ Глав11ата 

дирекция на статистиката, комуто изказвамъ благодарность. 
1) Периодическо списание LXX, 1909 г., стр. 652. 
2) К. И реч с к ъ, . Кннжество Бъпrария", част~, 11 . стр . 867. 
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Franz Ritter von Rudtorffer въ »Militiir-Geographie von Europa" отъ 

1839 r., като споменава за "Schum1a" (Schumna) казва, че е една силна крепость и съ 

своята индустрия и търговия държи едно отъ първитt мtста между rрадоветt въ Евро

пейска Турция, че има кожени и копринени фабрики, а жителитt му достигали 30,000 души. 

Dr. W. Но f f m а n n въ книгата си "Handbucl1 der geogi-apl1ie" отъ 1849 r. 

бележи за Шуменъ, че е важна крепость и има 50,000 жители. 

W. Е d е r изкарва Шуменъ съ 60,000 жители презъ 1860 г.1 ). 

Първото питане, което си поставилъ М. К. Сарафовъ, когато започналъ изуч

ването на нашитt най-населени градове, е било: какво е било населението на тия мtста 

нtколко години преди преброяването, но за rолtмо съжаление нищо точно и положи

телно не е намtрилъ. За Шуменъ изчислява, че трtбва да ималъ около 20,489 ж.2) • 

• Въ много монографии отъ първата половина на миналия вtкъ числото на 

жителитt на Шуменъ се сочи 50-60,000. Но това число се предава по навикъ и въ 

съчиненията отъ по-късно време, когато населението на Шуменъ значително намалtло 

поради болести, войни и изселване 3) . 

По-точни сведения за населението на нашитt градове изобщо и частно за 

Шуменъ почваме да имаме едва следъ освобождението на България, отъ когато почна 

да се прави редовно преброяване на населението. 

"Споредъ новата градска статистика, която ми съобщиха, казва Иречекъ, Шуменъ 

брои 47 джамии, 2 български черкви, 1 арменска, 1 еврейска хавра и има 21,186 мtстни 
жители, отъ които 9,825 българи, 9,134 мюсулмани т. е. турци, татари и цигани, 1,098 
испански евреи, 986 арменци и 143 чужденци" 4). 

Първото сигурно преброяване на населението въ Шуменъ имаме отъ 1880 r., а 

следъ това реАовно преброяване на населението е станало презъ 1887, 1892, 1900, 1905, 
1910 и 1926 години. 

Резу лтатитt отъ тtзи преброявания еж следнитt: 

Гопини Жители Години Жители 

1880 23,167 1905 22,275 
1887 23,161 1910 22,225 
1892 22,517 1920 23,753 
1900 23,102 1926 25,136 

Ясно е, че rp. Шуменъ е единъ отъ градоветt въ царството, който расте 

твърде бавно. Въ продължение на 46 години числото на жителитt му се е увеличило 

само съ 1970 души. Въ туй отношение той прилича на Свищовъ, който въ 1880 r. 

ималъ 11,540 д., а въ 1926 r. 12,046 д., на Самоковъ (9970 презъ 1884 г. и 10.432 
презъ 1926 г.) Търново (11.247 ж. презъ 1880 г. и 12,750 ж. презъ 1926 г.) и др. 

Шуменъ, който преди освобождението на България е билъ по-rолtмъ отъ 

Варна, Плtвенъ, Сливенъ и дори София, а и следъ освобождението е билъ по-голtмъ 

1) Въ твърде ценнитt библиографски съчинения на д-р~, Никола Ив Миховъ „Населението 

на Турция и Бы1гария презъ ХVШ и XIX в.••, отъ които се ползувах~, за населението на Шуменъ, 

намtрихъ още много автори, които, като rоворятъ за града, даватъ твръде противоречиви цифри за 

жителитt му. Мtстото обаче не ми позволява да цитирамъ всички автори. 
2) М. К. С ар а ф о в ъ, • Населението въ градJвет1; Русе, Варна и Шуменъ . Периодическо 

списание", кн. III, стр. 25-26-Срtдецъ, 1882 год. 
3) П р о ф. А. И шир к о в ъ, .Градъ Шуменъ•. СборникъКли11ентъ Т ьрновски-Василъ Дру 

мевъ, издаденъ по случай 25 гuдишнината отъ смъртьта му. София 1927 r. 
4) И реч ек ъ, .к II ж я е с т u о България• часть II, стр. 865. Ир~чекъ е гrро ,1.жтувалъ България 

презъ 1879- 1884 r. и с билъ въ Шуменъ между 24-27 юл~n. но коя 1·одина не се казва. 
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отъ Плtвенъ, Сливенъ, Ст.-Загора, Бургасъ, София, при последното преброяване отъ 

1926 г. е останалъ значително назадъ отъ горнитt градове. Ето какво ни показватъ даннитt: 

Градове 

Шуменъ 

София 

Плtвенъ 

Жители 

1880 г. 1926 
23,167 25,136 
20,856 213,002 
11,474 28,775 

Градове Жители 

1880 г . 1926 
Сливенъ 20,248 29,263 
Ст. Загора 15.258 28,957 
Бургасъ 5,865 31,157 

Или още по-ясно: Шуменъ по първото редовно преброяване е билъ четвърти 

по голtмина градъ въ България (Пловдивъ съ 33,442 ж., Русе съ 26,163 ж., Варна съ 

24,555 ж., и Шуменъ съ 23,167 ж.), а по последното преброяване той държи десето мtсто 

(иде следъ София, Пловдивъ, Варна, Русе, Бургасъ, Сливенъ, Ст. Загора, Пл·l;венъ и Хасково). 

Намалението на населението на Шуменъ веднага следъ освобождението се дължи 

главно на масовото изселване на турското население. Знае се, че по-голtмата часть отъ 

населението на града е било турско и то е побързало да се изсели преди още да се 

е сключилъ мира между Русия и Турция. 

Това изселване продължаваше да става и следъ освобожден :1ето, съ което трtбва 

да си обяснимъ, защо тъй бавно е расло населението на този градъ. 

Нtщо повече, има години на преброяване, каквито еж 1887, 1892, 1905 и 19 10, 
презъ които населението е било дори по-малко, отъ колкото при първото преброяване. 

Не може да се отрече, че въ Шуменъ е имало и пр ;шждане на българи отъ 

околнитt села и градове, но все пакъ изселването на турцитt и слабиятъ поминъкъ въ 

града еж главнитt причини за бавното увеличение на населението му. 

За да се види, какъ е вървtло увеличението или намалението на населението 

въ Шуменъ въ О/о, ние даваме следната таблица: 

Години 
Увеличение + ~ на населе
Намаление - J нисто въ 010 

Години 
Увеличение +} на населе
Намаленис - н11ето въ % 

1880- 1887 - 0.03 
1887- 1892 - 2.78 
1892- 1900 + 2.60 
1900- 1905 - 3.58 
1905-1910 - 0.22 
1880- 1910 - 4.07 
1887 -1910 - 4.04 

1910-1920 + 6.88 
1887--1920 + 2.56 
1880- 1 920 + 2.53 
1920-1926 + 5.83 
1887-1926 + 8.53 
1880- 1926 + 8.50 

Ако приемемъ естествения приръстъ на населението 1.50/о, Шуменъ би ималъ 

презъ 1926 г . около 42,000 жители, а не 25,137 д. 

Пол ъ. При всички редовни преброявания на населението въ Шуменъ мжжетt 

по брой еж надминавали женитt. За да се види, какъвъ е абсолютниятъ брой на мжжетt 

и женитt при различнитt преброявания, както и процентното отношение между двата 

пола, ние даваме следната таблица : 

Години 

1800 
1887 
1892 
1900 
1905 
1910 
1920 
1926 

Мжже 

абс. ч. 

12,445 
12,608 
12,198 
12,241 
11,736 
11,619 
12,882 
13,257 

О/о 

53.89 
54.44 
54.17 
52.99 
52.69 
52.28 
54.23 
52.74 

Жени 

абс. ч. 

10,648 
10,553 
10,319 
10,861 
10,539 
10,606 
10,861 
11,880 

О/о 

46.11 
45.56 
45.83 
47.01 
47.31 
47.72 
45.77 
47.26 

На 1000 мжже 
се падатъ жени 

856 
837 
846 
887 
898 
913 
844 
896 
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Като се анализиратъ числата, става ясно, че : 
а) Мжжетt по брой всtкога еж надминавали женитt. 

б) Численото отношение между двата пола се е про.мtняло въ зависимость отъ разни 

причини, като при едно _ преброяване мжжетt се намалявали за смtтка на женитt и обратно. 

в) Дори следъ войната (преброяването отъ 1920 г.), когато изобщо въ България 

женитt по брой надминаха мжжетt, въ Шуменъ се констатира обратното : процентътъ на 
мжжетt се увеличилъ за смtтка на женитt. 

г) По последното преброяване отъ 1926 г., може да се каже, че се възстановява 

онова процентно отношение между половетt, каквото е било презъ 1900, 1905 и 191 О г. 

Пълно равенство между двата пола не сжществува, но като че природата се 

стреми да запази известно равновесие между nоловетt. 

Численото отношение между двата пола у различнитt народности 

не е еднакво. Това най-добре се вижда отъ долната таблица : 

1900 % 1905 % 1910 % 1920 % 1926 % 

Българи { м. 7,311- 59.72 7,243-61.72 7,399- 63.68 8,430- 65.44 8,710- 65.70 
ж. 6.311- 58.10 6,445- 61.15 6, 728- 63.44 7,378- 67.87 7,900- 66.50 

Турuи { м. 3,322- 27.14 3,Q78- 26.23 2,873- 24.73 3,316--25.74 2,825- 21.31 
ж. 3,062- 28.19 2,679- 25.42 2,607- 24.58 2,435- 22.40 2,481 - 20.88 

Татари { м. 214- 1.75 115- 0.98 124- 1.07 62- 0.48 115- 0.87 
ж. 206- 1.90 111- 1.05 100- 0.94 49- 0.54 98- 0.83 

Евреи { м. 541 - 4.42 576- 4.91 522- 4.49 444- 3.45 412- 3.11 
ж. 547- 5.04 608- 5.78 541- 5.10 432- 3.98 430- 3.62 

Арменци { м. 461- 3.77 386- 3.29 316- 2.72 291 - 2.26 452- 3.41 
ж. 432- 3.98 375- 3.56 324- 3.06 336- 3.09 497- 4.18 

Uиrани { м 221 - l.80 192- 1.63 240- 2.06 179- 1.39 275- 2.07 
ж. 165- 1.52 199- 1.89 205- 1.93 170- 1.56 258- 2.17 

J м 171- 1.40 146- 1.24 145- 1.25 160- 1.24 468- 3.53 
др. народ. 1 138-- 1.27 122- 1.16 101 - 0.95 71- 0.65 216- 1.82 ж. 

Всичко { м. 12,241- 100 11,736- 100 11,619- 100 12,882- 100 13,357- 100 
ж. 10,861- 100 10,539- 100 10,606- 100 ]0,871- 100 11,880- 100 

Като се анализиратъ числата, се установява, че у повечето народности броятъ на 

мжжетt въ Шуменъ е по-голtмъ отъ тоя на женитt. 

За българитt при всички преброявания мжжетt превишаватъ женитt. Срещу 

7311 мж.же презъ 1900 г. има 6311 жени, срещу 8710 мжже за 1926 r. стоятъ 7900 жени. 
Сжщото нtщо се забелязва и у турцитt (2826 м. срещу 2481 ж. презъ 1926 г.) 

Така е у татаритt ( срещу 115 м. презъ 1926 г. има 98 ж.); у циганитt ( срещу 
275 м. има 258 ж.). 

У евреитt обаче женигl; преобладаватъ надъ мжжетt (1900 r. 541 м. срещу 

547 ж.; nрезъ 1905 г. 576 м. срещу 608 ж.; 1910 г. 522 м. срещу 541 ж.; - 1926 г. 
412 м. срещу 430 ж). Сжщо нtщо е у арменцитt, но само за нtкои години 1910 г. 

мжже 316, ж. 324; 1920 г. м. 291, ж. 336; 1926 r. м. 452, ж. 497. 
За да се види още по-ясно, какво е ·отношението между двата пола у разнитt 

народности, даваме долната таблица : 
Hal000 мжже се падатъ жени 

Народности 1900 г. 1905 r. 1910 г. 1920 г. 1926- r. 

Българи 863 890 909 875 907 
Турци 922 870 907 734 878 
Татари 963 965 806 710 852 
Евреи 1001 1055 1036 973 1044 
Арменци 937 971 1025 1155 1100 
Цигани 746 1036 854 950 938 
Други 807 837 697 424 462 
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Значи само у евреитt на 1000 мжже се падатъ повече отъ 1000 жени , когато 

у всички останали народности женитt еж по малко отъ мжжетt. 

Народ 1-1 о с т ь. При първото редовно преброяване на населението въ България за 

опред·tляне народностьта е служилъ винаги говоримия е з иl{ъ, записанъ J{ато матеренъ въ 

преброителнитt листове. ,,Разумява се, че таl{ава мtpl{a, не може да се употрtби 

съв<..емъ съ успtхъ при нtкои източни народи, непроникнати още съ народно чувство, 

но при нtмането други срtдства трtбваше съ нея да се служи " 1 ). Споредъ r. Сарафовъ 

населението по народности въ Шуменъ презъ 1880 г. се подрежда така: 

Българи 47.36 О/о Цигани 0.24 О/о 

Турци 42.64 
" 

Татари 1.58 
" 

Евреи 3.20 
" 

Нtмци 0. 10 
" 

Гърци 0.20 
" 

Власи 0.17 
" 

Арменци 3.90 
" 

Руси 0.17 
" 

Сърба-хървати 0.03 
" 

Маджари 0.03 
" 

Италианци 0.00 
" 

Французи 0.01 
" 

Чехи 0.02 
" 

Поляци 0.03 
" 

Арнаути 0.15 Персийци 0.05 
" 

Англичан и, разни и съ непозната народность 0.12 Всичко 100.00 
" 

l{ато се вгледаме въ числата, не може да не ни направи впечатление rолtмиятъ 

процентъ на турското население. 

За забелязване е, че нито въ единъ отъ голtмитt градове на България по онова 

време турцитt не еж съставяли такъвъ голtмъ процентъ, както въ Шуменъ. Tal{a до 

като въ Варна тt еж съставяли 36.25 О/о, въ Русе 39.20 О/о, въ София 2.61 О/о, въ 

Шуменъ еж били 42.64 О/о. 

Редовно преброяване на населението по народности започва отъ 1900 r.2). Ето 

какви еж резу лтатитt отъ преброяването : 

Народность 
1900 ! 1905 1 1 HJlO 1 1920 1926 
абс. ч . % 1 абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч . 

% 

Българи ..... . ...•. 13,622 58.96 13 688 61.45 14,1271 63.57 15,808 66.55 16,610 66,08 
Руси ....... ... .. 15 0.06 17 0.08 23 0.10 109 0.46 485 1.93 
Сърби ............ 8 0.03 7 0.03 23 0.10 6 0.02 16 0.06 
Други сл авяни . . . • . . . : 44 0.19 34 0.15 45 0.20 36 0.15 44 0. 18 
Турци . ... . ..... . . 6,384 27 64 5,757 25.84 5,480 24.66 5 751 24.21 5.306 21, 11 
Татари .......... .. 420 1,82 226 1.01 224 1.01 111 0.47 213 0.85 
Гърци . • .. . ....... 114 0.49 118 0.53 65 0.29 9 О.О , 10 0.04 
Ромъни . . •.... . ... 20 0.09 19 0.09 25 0.11 8 0.03 5 0.02 
Евреи .. . ... . . . ... 1,088 4.71 1.184 5.31 1,063 4.79 876 3.69 842 3,35 
Арменци ..... . ..... 893 3.87 761 3.42 640 2.88 627 2.64 9 9 3.77 
Нtмци •......•.... - - - - - - 33 0.14 59 0.23 
Цигани ...... . .... 386 1.67 391 1.76 445 2.00 349 1.47 535 2.12 
Други .•. . . ....... 108 0.47 73 0.33 65 0.29 30 0.13 66 0.26 ------------------

Всичко .. 23,102 100 22,275 100 22,225 100 23,753 100 25,137 100 

Като се взремъ въ таблицата ще ни направятъ впечатление две нtща: а) въ 

Шуменъ има главно две голtми етнически групи-българи и турци, които заедно съста

вятъ повече отъ 90 О/о отъ цtлото население на града ( 1920 г.) и б) постепенно уве

личение на българския елементъ за смtтка на турския. 

1) М. К. С ар а ф u в ·1--, .Населението въ rрадовеп Русе, Варна н Шуменъ•. Периодическо 
сп и сание на Бъ1гарското книжовно дружесrво, кн . III., c rp 42 Срtдеuъ, 1882 г. 

2) К. Г. Поп о в ъ, . Стопанска България", 1916 r. Стр 20. 

Юбил . сборн . проф . А. Иширковъ 47 
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Докато българитt въ Шуменъ презъ 1880 г. съставяли 4 7.36 % отъ цtлото 

население на града, а турцитt 42.64%, то при последното преброяване презъ 1926 г. 

българитt съставятъ вече 66.08 %, а турцитt 21.11 О/о. Българитt показватъ едно увели
чение за 46 години отъ 18.72 %, а турцитt показватъ за сжщото време намаление отъ 21.53 %. 

Безспорно, увеличението на българитt далечъ не е тъй голtмо, както напр. 

е то въ София, Пловдивъ, Плtвенъ и др. градове, но въ замtна на това пъкъ турското 

население значително намалява и съ това физиономията на града отъ къмъ етнически 

съставъ се измtня е въ полза на българщината. 

Увеличението на населението се дължи изобщо на естествения приръстъ и на 

имиграцията. Въ Шуменъ раждаемостьта всрtдъ българитt е такава, каквато и въ дру

гитt градове. Изселването обаче на много българи, е главна причина за слабиятъ при

ръстъ на българското население. 

Ина че не би могло да се обясни, защо българитt отъ 10,943 души презъ 1880 г., 

едвамъ порастватъ на 16,61 О д. презъ 1926 г., като се не забравя, че въ града се преселиха и 
доста бtжанци, главно отъ Добруджа. Ако българитt се увеличаваха отъ естествения си 

приръстъ съ 1.5 % годишно, то тtхнияrъ брой отъ 10,943 д. презъ 1880 г. би порастналъ 
на 21,705 д. презъ 1926 г. 

Другата голtма етническа група въ Шуменъ - тур ц и т t, наистина показва едно 
намаление и то значително, което не се дължи толкова на слабия естественъ приръстъ на 

мохамеданското население, колкото на изселването му. 

Турцитt презъ 1880 г. еж били 9847 д. и еж съставяли 42.640/о отъ населе

нието въ Шуменъ. Отъ тогава насамъ тtхниятъ абсолютенъ брой както и проценrътъ имъ 

постепенно намаляватъ, за да стигнатъ нрезъ 1926 г. на 5306 д., което съставя 21.12 % 
отъ цtлото население на града. Ако турцитt се увеличаваха годишно съ 1.5 r./o, безъ да 
се изселватъ, то презъ 1926 г. тtхниятъ брой би стигналъ до 19.598 д., а не 5306 д., 

както показва официалното преброяване отъ 1926 г. 

Третата голtма етническа група въ Шуменъ еж евреи т t. Споредъ М. К. 

Сарафовъ евреитt презъ 1880 г. еж съставяли 3.20 % 01:ъ населението на града. Най

голtмъ процентъ съставяли тt презъ 1905 г. - 5.31 %, а отъ тогава насамъ намалява 

не само абсолютниятъ имъ брой, но и процентно показватъ едно намаление, за да сrигнатъ 

презъ 1926 г. на 842 д. или 3.35 О/о. Намалението се дължи сжщо на изселване. 
Арменци т t сжщо съставятъ значителна етническа група. Макаръ въ миналото 

да еж били по-малко на брой отъ свреитt, по последното преброяване обаче тt идатъ 

следъ българитt и турцитt. Отъ 1900 г. до 1920 г. тt показваха едно постепенно нама

ляване (1900 г. - 893 д., 1905 г. - 761 д., 1910 г. - 640 д., 1920 г. - 627 д.), но 

по преброяването отъ 1926 г. тtхниятъ брой се покачва отведнажъ на 949 д. и тt съста
вятъ 3. 77 % отъ населението на града. 

Това бързо увеличение въ последнитt· 6 години се дължи на прииждане на 
арменци отвънъ. 

Цигани т t живtятъ отдавна въ Шуменъ. Въ града тt еж групирани въ една 

махала. При първото преброяване тtхниятъ брой е билъ само 60 д., което съставя едва 

0.24 % отъ населението на града. Допуща се този брой да не е действителенъ. Навtр

но много отъ циганитt еж минали за турци. Презъ 1900 г. вече тtхниятъ брой е 386, 
презъ 1905 г. - 391, презъ 191 О г. - 445, презъ 1920 г. - 349, презъ 1926 г. -
533 (2.12 %). По преброяването отъ 1926 г. циганитt заематъ пето мtсто. Тtхниятъ 

брой би билъ по голtмъ, ако смъртностьта между тtхъ не е тъй голtма. 

Гърци въ Шуменъ еж живtли и преди освобождението. Tt еж имали отдtл
на · махала, своя църква и училище. Броятъ имъ обаче е билъ малъкъ. Въ 1880 г. тt 

(;Ж 1,:чтавяли мва 0.20 °/о отъ 1-щселението, През1~ ! 900 г. тtхниятъ брой е билъ 1 Н 
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(0.490/о), презъ 1905 г. 118 (0.530/о), презъ 1910 г. 65 (0.290/о), презъ 1920 г. 9 
(0.040/о), презъ 1926 г. 10 (0.040/о). Явно е, че гърцитt не само намаляватъ, но скоро 

и ще изчезнатъ съвсемъ като етническа група. 

Т ат ар и въ Шуменъ е имало и преди освобождението; тt еж. живtели въ 

от дtлна, татарска-махала. Тtхниятъ брой е билъ еж.що малъкъ. Споредъ М. К. Сарафовъ 

тt презъ 1880 г. еж. съставяли 1.58 О/о отъ населението на града . По преброяването отъ 

1900 г. тtхниятъ брой е билъ 420 (1.820/о), 1905 г. - 226 (1. 01 О/о), 1910 г.-224 (1.01 О/о), 
1920 г. - 111 (0.470/о), 1926г.- 213 (0.850/о) .. Отъ тtзи данни се вижда, че татаритt при 
едно преброяване показватъ увеличение, при друго - намаление. 

Най-много еж. били презъ 1900 г. - 420 д., а най-малко презъ 1920 г. - 111 д. 

Рус и т t, които презъ 1880 г. съставяли само 0.17 О/о отъ населението на 

Шуменъ, презъ 1900 г., тt били само 15 души (0.060/о), презъ 1905 г. - 17 д. (0.080/о), 

презъ 1910 г. - 23 д. (0.100/о), презъ 1920 г. отведнажъ порастватъ на 109 д. (0.46 О/о), 
а презъ 1926 г. тt еж вече 485 д. (1.93 °/о). Това бързо увеличение броя на руситt се 
дължи единствено на бtжанцитt, които дойдоха отъ Русия следъ революцията. 

Отъ другитt етнически групи трtбва да споменемъ сърбитt, ромънитt и нtм

цитt, броятъ на които е много незначителенъ и не указва абсолютно никакво влияние 

върху етнографския ликъ на населението въ Шуменъ. 

М а т е р е н ъ е з и к ъ. Даннитt, съ които разполагаме за матерния езикъ на насе

лението, се почти покриватъ съ даннитt за народность. Така презъ 1926 г. Шуменъ 

брои 16,61 О българи, а говорещитt български езикъ като матеренъ еж. 16,668 д.; 

презъ еж.щата година турцитt еж. 5,306 д., а говорещитt турски езикъ като матеренъ 

еж. 5,405 д. ; руситt еж. 485 д., а говорещитt руски езикъ като матеренъ еж. 483 д. 

и т. н. Затова нtма да даваме и повече сведения. 

В t р о и з п о в t да ни е. Населението на Шуменъ е твърде пъстро не само по 

народность, но и по вtра. 

Въ Шуменъ изповtдащитt източно-православна вtра за 1880 г. еж. съставяли 

47·86 О/о, което е по-малко отъ половината население. 

Този процентъ обаче на изповtдащи1 t източно-православна вtра почва бързо 

да расте: така презъ 1887 г. той е вече 53·42 О/о, презъ 1900 г. 59·68 /о, презъ 1910 г. 

64·48 О/о и презъ 1926 г. 68·49 О/о. 

На второ мtсто по вtра иде населението, което изповtдва мохамеданството. Само 

че, докато процентътъ изповtдващитt източно-православна вtра се увеличава, то процен

тътъ на изповtдващитt мохамеданството се намалява . Така презъ 1880 г. мохамеданитt еж. 
съставяли 44·630/о, презъ 1887 г. 37·680/о, презъ 1910 г. 27·50v/o, презъ 1926 г. 23·880/о. 

Това намаление се дължи главно на намалението на турското население. 

На трето мtсто идатъ евреитt съ тtхната израилтянска в·вра. Процентътъ на 

изповtдващитt тази вtра ту намалява, ту се увеличава въ зависимость отъ увеличението 

или намалението на евреитt. Така презъ 1880 г. изповtдващитt израилтянската вtра еж 

съставяли 3·27 о/о отъ населението на града, презъ 1887 г. процентътъ се увеличава на 

5·06 О/о, презъ 1900 г. намалява на 4·73 О/о, презъ 191 О г. става 4·77 О/о, а презъ 1926 г 

наново намалява на 3·38 О/о. • 
На четвърто мtсто въ религиозно отношение идатъ арменцитt съ своята армено

григориянска вtра. Споредъ М. К. Сарафовъ презъ 1880 г. тt съставяли 40/о отъ насе

лението въ Шуменъ. Презъ 1887 г. тt съставяли 3·640/о, презъ 1900 г. 3·870/о, презъ 

1910 г. 2·860/о и презъ 1926 г. 3·690/о. 

Католицитt еж съвсемъ малко. Тtхниятъ брой презъ 1880 г. е билъ 34 души 
(0·15°10), а презъ 1926 г. - 70 души (0·280/о). 
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Протестантитt еж малко въ Шуменъ и броятъ имъ отъ 6 души презъ 1880 г. 

(0·03 О/о) едва е станалъ до 58 души (0·25 %) презъ 1926 г. 

За да се види по-добре, какъ е разпредtлено населението по вtроизпов·tдание, 
ние даваме следната таблица : 

Вtроизповtдание на населението въ Шуменъ 

Вtроизповtдание 
1

1880r. l 010 11887r. l % 11900r., О/о 
абс. ч. абс. ч. абс. ч. 

Източно-nравославни 11,072 47·86 12,420 53·42 13,799 59·68 

Католици 34 0·15 36 0·16 77 0·34 

Протестанти 6 О 03 9 0·04 40 0·17 

Армено-гриrорианци - - 822 3·64 893 3·87 

Мохамедани . 10,300 44·63 8,711 37·68 7,201 31 ·19 

Израилтяни 74~ 3·27 1,162 5·06 1,080 4·73 

Други . 927 4·06 - - 4 0·02 ----------
Всичко. 23,093 100 23,161 100 23,102 100 

1

1910r. l 01 
абс. ч. " 

14,432 61·48 

51 0·23 

32 0·14 

626 2·86 

6,119 27·50 

1.061 4'77 

4 0·02 ----
22,225 100 

1

1926 г. 1 О/о 
абс. ч. 

17,221 68·49 

70 0·28 

58 0·25 

912 3·69 

6,029 23·88 

842 3·38 

5 0·03 ----
25,137 100 

Грамотност ь та на населението въ Шуменъ не е тъй голtма, както напр. 

въ Габрово, Търново, София и др. По-слабата грамотность на населението се дължи 

главно на турското население, което поради сравнително голtмия си брой намалява зна

чително процента на грамотностьта изобщо. 

Ако обаче се проследи, какъ е върв·l,ло ограмопшането на населението въ 

Шуменъ, ще с~ види, че то е напреднало доста бързо , макаръ че има още много да се желае. 

Отъ таблицата, която даваме по-долу, личи ясно, какъ е вървtло ограм атяването . 

Години 
налично мжже 

О/о 
жени 

О/о 
Всичко 

О/о 
население абс. ч. абс. ч. абс. ч. 

1887 23,161 5,310 42·12 2,284 21·46 7,594 32·10 

1892 22,5 17 5,907 48·43 2,659 26·74 8,666 38·49 

1900 23,102 6,581 53·76 3,683 33·91 10,264 44·43 

1905 22,275 7,067 60·22 4,194 39·80 11,261 50·55 

1910 22,225 7,316 62·97 4,738 44·67 12,054 54·24 

1920 23.753 8,806 68·36 6,050 55·65 14,856 62·54 

1926 25,136 9,750 73·55 6,776 57·04 16,526 65·74 

!{ато се разrледатъ цифритt, може да се дойде до следнитt заключения: а) тен

денция за увеличаване грамотностьта н~ населението при вс·tко преброяване (грамотнигt 

отъ 6,594 д. презъ 1887 r. се увеличаватъ на 16,526 д. презъ 1926 г. или показватъ едно 

увеличение 100 О/о; процентътъ на грамотнитt отъ 32· 1 О О/о презъ 1887 г. се увеличава на 

65·7 4 О/о презъ 1926 r.); б) грамотностьта е по-голtма между мжжкото население, откол

кото между женското и то при всички редовни преброявания; в) грамотностьта между 

мжжкото население се увеличава по-бавно отъ колкото между женското. Така напр. 

докато презъ 1887 r. процентътъ на грамотнитt мжже е билъ 42·120/о, на женитt е билъ 
21 ·64 О/о, или почти два пжти по-малко еж били грамотнитt жени. Но въ 1926 г. про

центътъ на грамотнитt мжже достига 73·55 О/о, а на грамотнитt жени 57.040/о. Като че 

ли има тенденция женитt по грамотность, ако не да се изравнятъ съ мжжетt, то поие 

да се приближатъ. 

Грамотностьта далечъ не е еднакво разпредtлена по народности. Най-грамотнн 

еж бълrаритt, евреитt и арменцитt, а най-малко грамотни еж циrанитt, татаритt и турцитt. 



НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ЩУМЕНЪ 373 

Ограмотяването на българитt е следвало така: Ограмотяването на бъ.~гаритt е следвало така: 

1900 г. { м. 5,151 70·460/о { м. 6,931 82·220/о 

3,065 48·570/о 
1920 г. 

5,090 68·990/о ж. ж. 

{ м. 5,499 75·920/о { м. 7,302 83·830/о 
1905 г. 

3,533 54·820/о 
1926 г. 

5,511 69·760/о ж. ж. 

{ м. 5,693 76·940/о 
1910 г. \ 3,944 58·62°, о ж. 

Прави впечатление, че ограмотяването и на двата пола прогресира, само че 

ограмотяването между женитt върви по бързо отколкото ограмотяването между мжжетk 

За грамотностьта между другитt етнически групи ще дадемъ сведенип само за 

1920 и 1956 година. 

Българи Турци Татари Цигани Евреи Арменци 

абс. ч. О/о абс. ч. О/о абс. ч. О/о абс. ч. % абс. ч. О/о абс. ч. О/о 

f м. 6,931 82·22 1,154 34·80 18 29 03 11 6·15 360 81·08 214 73·54 
1920 г. t ж. 5,090 68·99 415 17·04 5 10·20 3 1·76 280 64·81 213 63·39 

{ м. 7,302 83·83 1,307 46·27 51 44 35 15 5·45 347 84-22 316 67·91 
1926 г. 

69·76 504 20·31 2i 24"49 3 1-16 285 66·28 266 ж. 5,511 53·52 
• 

Като сравнимъ грамотностьта между разнитt народности ще видимъ, че: 

а) презъ 1920 г. най-ограмотени еж българитt, следъ които идатъ евреитt, 

после арменцитt и др. 

б) най-слабо ограмотени еж циганитt; следъ тtхъ идатъ татаритt и турцитt; 

в) у всички народности мжжет'1:, по грамотность превишаватъ женитt; 

г) по преброяването презъ 1926 г. на първо мtсто по грамотность стоятъ 

евреитt, подиръ тtхъ идатъ българитt и после арменцитt. Това е за мжжетt. Първо 

мtсто, обаче, по грамотность между женитt за еж.щата 1926 г. държатъ българкит-в, 

следъ което идатъ еврейкитt и после арменкитt 

, д) грамотностьта презъ 1926 г. е увеличена при всички народности, освенъ 

при циганкитt и арменкитt. 

Възрастни групи. Интересно е да се знае, коя възрастна група преобладава 

между населението въ Шуменъ и какво е числото и процентното отношение между тtз11 

гру_пи и двата пола. Долната таблица ни дава псна картина за това ( 1926 г.): 

Налично н а с е л е н и е 

на 010 отъ всt.ка възрастнn група 

Години -всичко Мжже Жени Всичко Мжже Жени 

Отъ О- 5 2,202 1,060 1,142 8·76 8·00 9·61 
6-10 1,950 962 988 7·76 7·26 8·32 

" 
10- 15 2,310 1,167 1,143 9·19 8·80 9·62 

" 
15- 20 3,201 1,969 1,232 12·73 14·85 10·37 

" 
20- 25 3,117 2,061 1,056 12·40 15·55 8·89 

" 
25--30 2,064 1,071 993 8·21 8·08 8·36 

" 
30- 35 1,752 867 885 6·97 6·54 7·45 
35- 40 1,514 710 804 6·02 5·35 6·77 

" 
40- 45 1,493 749 744 5·94 5·65 6·26 
45 - 50 1,210 580 630 4·81 4·37 5·30 
50-55 969 453 516 3·86 3·42 4·34 
55- 60 995 510 485 3·96 3·85 4·08 
60 нагоре 2,359 1,098 1,261 9·39 8·28 10·62 

непок. възрасть 1 - 1 О·ОО 0·01 

Всичко . 25,237 13,257 11,880 100 100 100 
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Значи: а) най-голtмата възрастна група е 15- 20 год. (3201 д., 12.73%), б) най
малката възрастна група е 50- 55 г. (969 д., 3.86 %) ; б) при всички възрастни групи, 

съ изключение на 15- 20 г., женитt превишаватъ мжжетt, макаръ разликата да не е 

тъй голtма; в) при възрастната група 15- 20 г. мжжетt значително превишаватъ женитt 

(1969д.м. , 14.85%, 1232 ж., 10.37°/а); сжщото е при групата 20- 25 г. (2061 м., 15.550/о. 

1232 ж., 8.89 О/о). . 
Под а н с т в о. Въ Шуменъ живtятъ малко чужди поданици. Отъ 23,09, д. ж . 

(1880 г.) 22,781 (98.68%) еж били български поданици и само 312 д. (1.32%) еж 

били чужди поданици. Най-много отъ чуждитt поданици еж били турски поданици -
107 д . (0·440/о), като не говоримъ за .друго поданство " - 127 д. (0·540/о). 

При преброяването отъ J 886 г., 1900 г. процентъ на жителитt съ българско 

поданство намалява на 97·78 О/о и 97·22 °;о, за да се увеличи на 98·22 О/о презъ 1920 г. и 

намали отново на 95·95 О/о презъ 1926 г. 

Намаляването на български поданици презъ нtкои години се дължи главно на 

увеличението на турскитt поданици, а намалението презъ 1926 г. - главно на увели

чението на рускитt поданици. Турскитt поданици отъ 107 д. (0·440/о) презъ 1880 г. се 

увеличили на 211 д. (0·90 О/о) презъ 1887 г., на 392 д. ( \ ·65 О/о) презъ 1900 г. и 379 д. 

(1·500/о) презъ 1926 г. 

А рускитt поданици, които пр1:;зъ 1880 г. еж били само 43 д. (0·180/о), презъ 

1926 г. се увеличаватъ на 584 д. и вече съставятъ 1 ·88 О/о отъ населението. 

За да се види, ·какво поданство има населението на Шуменъ, ние даваме дол-

ната таблица: 

Поданство на населението въ Шуменъ 

% % % 
1

1880 1 1 1887 1 1 1900 ·1 1· 1910 1 

аб. ч аб. ч . 1 аб . ч. аб. ч.1 
1

1026 1 
% аб ч , % 

Българско . 22,786 98.68 22 653 97.78 22,451 97.22 21 .822 98.22 24.096 95.95 
Турско 07 0.44 211 0.90 392 1.65 227 1.00 327 1.50 
Гръцко . - - 35 0.16 65 0.27 45 0.21 38 0.13 
Руско . 43 0.18 44 0.19 4 0.02 7 0.03 584 1.88 
Сръбско . 4 0.02 4 0.02 6 0.03 16 0.09 55 0.20 
Румънецо 31 0.14 16 0.07 21 0.09 16 0.08 15 0.06 
Французко. - - 9 0.04 2 0.02 - - - -
Друго . 127 0.54 189 0.84 161 0.70 92 0.40 70 0.28 -------- ----------

Всичко . 23.093 100 23,161 100 23,102 100 22,225 100 25,137 100 



Върху една нова rоведарка 
Alburnoides Ьipunctatus tzanevi subsp. nova 

отъ r. Шишновъ 

Ихтиофауната на рtкитt въ Източна България, вливащи се направо въ Черно 

море, се характеризува между друго и съ известни форми, които липсватъ въ нашитt 

рtки отъ Дунавския басейнъ. Въ нtкои по-раншни мои работи, засtгащи рибната фауна 

на България, биде изтъкнато, че S q u а 1 i u s Ь о r у s t h е n i с u s Kessler ( =L е u с i s с u s 
Ь о r у s h е n i с u s), отбелязанъ досега за нtкои рtки въ Русия, обитава Камчия, Велека 

и Потурнашка рtка 1); че V i m Ь а v i m Ь а t е n е 11 а (Nordmann), разпространена въ 

малкитt рtки по Черноморското прибрtжие въ l{римъ, Западния Кавказъ, както и въ 

р. Сака рия (Мала-Азия), е намtрена въ Камчия, Велека и Рtзова рtка 2); че въ тtзи 

последнитt две рtки живtе единъ подвидъ отъ R u t i I u s f r i s i i (Nordmaпn), който 

описахъ подъ името R u t i 1 u s f r i s i i v е 1 е с е n s i s 3). Наnоследъкъ пъкъ имахъ случая 

да констатирамъ, че между рибитt, у ловени презъ 1931 г. въ Рtзова рtка, е зает жпена 

въ сравните '!НО голtмъ брой екземпляри една говедарка, която по нtкои белези се раз

личава не само отъ типичния видъ А 1 Ь u r n о i d е s Ь i р i п с t а t u s (Bloch), твърде 

много разпространенъ въ Искъръ, Витъ, Огоста и др. наши рtки отъ Дунавския басейнъ, 

но и отъ установенитt досега източни форми отъ този видъ, а именно: А 1 Ь u r n о i d е s 
Ьipunctatus fasciatus (Nordmann), характерна за Кримъ и Кавказъ, Alburnoides 
Ь i р и n с t а t u s r о s s i с u s Berg намtрена въ басейнитt на Волга и Днепъръ отъ Л. С. 
Бергъ, 4) а споредъ Белiнг 5) разпространена въ всички рtки въ Украйна, и А 1 Ь u r n о i
d е s Ь i р u n с t а t u s var. s m у r n а е а Pellegrin 6), отбелязана за Мала-Азия. 

Въ следващитt н ·l,колко страници еж изтъкнати о:гличителнитt белези на тази 

нова форма. 

А 1 Ь u r n о i d е s Ь i р u n с t а t u s t z а n е v i 7) subsp. nova 
D III 8 (9), А III (10) 11-13, Р 1 13- 15, V II 7- 8 

1. 1. (46) 47 
9
3
-=-:1i 54 (55) (56) 

Съ по-малкия брой на разветвенитt лжчи въ подопашната перка и по-низкото 

си тtло, А 1 Ь u r n о i d е s Ь i ри n с t а t u s t z а n е v i лесно може да се различи отъ 

типичния видъ А 1 Ь u r n о i d е s Ь i р u n с t а t u s (Bloch). 

1) Д-ръ Г. Шишковъ. Описание на Squalius borysthenicus Kessl. намtренъ въ 

нtкои наши рtки . Годишникъ на Софийския университетъ, физико-математически факултетъ, т. ХХ vl, 
кн. 2 и 3, 1929/1930, София 1930 г., стр. 5. 

2) - Нови находки по сладководната ни рибна фауна (Трудове на Българското природо

изпитателно дружество, кн. 15-16, София 1932 г., стр. 363). 
З) - Ibld, стр. 355. 
4) Л. С. Бе р ,._ Русская быстрянка -- А 1 Ь u r по i d е s Ь i р u п с t а t u s r о s s i с u s Berg subsp. 

nova. Извсст. Отд. Прикладн. Ихтиологии, т. 11 Сборникъ по рыбному делу. Ленинград 1925 r., стр. 56. 
5) Д. Бе ,q i н г. До поширення А 1 Ь u r п о i d е s Ь i р u п с t а t u s r о s s i с u s Berg по рiчках 

Украiни. Збiрн. праць. Днiпр. Биолог. l танц. ч. 4. Киrв 1928 г., стр. 271. 
6) D-r J а с q u е s Р с i 1 е g r i п . Les Poissons des eaux douces d' Asie-Mineure Voyag~ zoologlque 

d'Henri Gadeau de Kerville en Asie-Mineure, t. 2. Paris 19, 8, р. 85. 
7) Дадохъ това название въ честь на бившия лаборантъ при Зоологическия институтъ 

r. Панайотъ Цаневъ, комуто дължа 6огатия ихтиологиченъ материалъ, събиранъ отъ него система

тично и съ рtлко усърдие презъ послелнитt 6-7 години изъ много наши вжтрешни рtки, притоци 
на Дунавъ1 и 11 и пъ~~ въ лрtко съобщение съ Черно море. 
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Устата е крайна, но муцунката е малко издадена надъ долната челюсть. Върхътъ 

на устата е на равнището на долния ржбъ на окото, а заднитt и жгли достигатъ 

вертикалата на предния ржбъ на очнитt орбити. 

· Дължината на главата, обикновено малко по-кжса отъ максималната височина на 

·гl,лото или пъкъ равна на нея, се съдържа отъ 4 до 4.5 пжти въ дължината на тtлото 
(безъ опашната перка). Най-гол·t.мата височина на т·t.лото превъзхожда отъ 2.4 до 2.7 
пжти най-малката и се помtства отъ 3.8 до 4.2 пжти въ дължината на тtлото. Най

малката височина на тtлото влиза отъ 2.1 до 2.3 пжти, въ дължината на опашното стъбло. 

Антедорсалното разстояние е значително по-голtмо отъ постдорсашюто; то се 

помtства отъ 1.9 до 2 (1.88-1.97) пжти, а постдорсалното отъ 2.6 до 2.8 (2.66-2.87) 
пжти въ дъJ1жината на тtлото. 

Обр . 1. Alburnoides blpunctatus tzanevi subsp. nova. 
Естествена величина. 

ХоризонтаJ1ниятъ диаметъръ на окото се съдържа отъ 3.3 до 3.8 пжти въ дъJ1-
жината на главата, отъ 1 до. 1.4 въ, междуочното пространство, отъ 1 до 1.2 въ 

предачното пространство (дължината на муцунката) и отъ 1.3 до 1.8~пжти въ задочното 
простраifСтво, което е отъ 1.3 до 1.6 пжти по-голtмо отъ предачното. ДъJ1жината на 

опашното стъбло е по-малка отъ максималната височина на тtлото и се съдържа отъ 

4.2 до 5 пжти въ дължината на тtлото. 

Дължината на главата съставя 23.2-24.9 !'/0 отъ дължината на тtлото. Най

голtмата височина на тtлото съставя 23.3- 25.8 О/о отъ дължината му, а най-малката 

9.5-10°/о. Дължината на опашното стъбло съставя 20-22.60/о отъ дължината на тtJ1ото, 

антедорсаJ1ното разстояние 50.7-52.9 О/о, а пост дорсалното 34.7-37.7 О/о. Отъ дължи
ната на тtлото съставятъ: 6.3-7.2· 0/о надлъжниятъ диаметъръ на окото, 6.9-8.20/о 

предачното пространство (дължината на муцунката), 8-9.3 О/о междуочното простран

ство и 10.1 --11.6 О/о задочното пространство. Надлъжниятъ диаметъръ на окото съставя 
26.1-29.70/о, а предачното пространство 29.7-33.70/о отъ дължината на главата. 

Гръбната или: дорсалната перка почва задъ задния край на основата на корем

нитt перки и височината и обикновено е по-малка отъ разстоянието P-V, рtдко равна 
на него или по-голtма. Горниятъ и ржбъ е толкова слабо конвексенъ, щото изглежда 

отрtзанъ. Тя е съ 8 и ·въ изключителни случаи съ 9 разветвени лжча. Отъ 96 проучени 
екземпляра само у 2 се намtриха 9 разветвени лжча въ дорсалната перка, всички 

останали бtха съ 8 такива лжча. Дължината на гръбната перка се съдържа отъ 

7.1 до: 8.5 пж.ти въ дължината на тtлото и съставя 12.1-13.90/о отъ · нея, а най
гоJ1tмата и височина влиза отъ 4.2 до 4.9 въ: дължината на тtлото и съставя 

20.3 - 23.6 О/о отъ нея. 
Аналната или подопашната перка, чиято дължина е по-малка отъ височината и, 

равна на нея, или по нtкои пжть дори съ малко по-дълга отъ нея, почва отъ вертика-
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лата, спусната отъ задния край на дорсалната перка, и е ясно конкавна на връхния си 

ржбъ. Разветвенитt й лжчи еж обикновено 11 или 12 (по-често 12) рtдко 13 и въ 
изключителни случаи I О. Отъ 94 проучени екземпляра се намtриха: 

у 1 екз. А III 10 
„ 28 

" 
А III 11 

57 
" 

А III 12 
8 

" 
А III 13 

Дължината на подопашната перка, по-малка отъ дължината на пекторалнитt перки, се 

съдържа отъ 5.6 до 6.6 пж ти въ дължината на тtлото и съставя 15.3- 17 .8 О/о отъ нея; 
максималната й височина влиза еж.що тъй отъ 5.6 до 6.6 пжти въ дължината на тtлото, 
отъ която съставя 15.1-17 .8 О/о. 

Пекторалнит-1', или гръднигl, перки не настигатъ, или - въ рtдки случаи, 

едвамъ настигатъ коремнитt; разветвенитt лж.чи въ тtхъ еж на брой 13 до 15. Дължи
ната имъ, по-малка отъ дължината на ·опашното стъбло, се съдържа отъ 4.7 до 5.4 
въ дължината на тtлото и съставя 18.3-;21.1 % отъ нея, а въ разстоянието P-V отъ 
1.1 до 1.3 (1.06-1.26) пжти и съставя 79.1-93.4п/о отъ него. 

Вентралнитt или коремнитt перки по дължина еж почти равни, съ малки коле

бания въ повече или въ по-малко, на подопашната перка, която гl, не настигатъ или въ 

много рtдки случаи едвамъ настигатъ. Разветвенитt имъ лжчи еж 7 или твърде рtдк,о 8. 
Отъ 29 проучени екземпляра се намtриха само 3 съ V II 8, всички останали бtха 

съ V II 7. Дължината на коремнитt перки се съдържа отъ 5.8 до 6.6 пжти въ дъл
жината на тtлото и съставя 15-1 О/о отъ нея. 

Опашната перка е сравнително дълбоко прtзана. Долната й ветва, по-дълга отъ 

горната или равна на нея, а въ нtкои · рtдки случаи дори малко по-кжса, се помtства 

отъ 4.1 до 4.6 пжти въ дължината на тtлото и съставя 21.4-24.6 О/о отъ тази дължина. 

Люспитt с;к едри, не плътно прикрепени върху тtлото, но все пакъ тъй лесно 

тt не се лющатъ както у Alburn .us Iucidus. Nucleus-ътъ е разположенъ по

близо до проксималния, отколкото до дисталния край на люспата. Числото на лжчитt 

върху откритата часть, споредъ мtстото, гдето люспата се намира, е отъ 6 до 15; 
обикновено люспитt въ предната часть, на тtлото еж съ по-малъкъ брой лжчи, отколкото 

ония въ задната часть. Въпрtки че тtзи лжчи еж ясно очертани, по ржба на откритата 

часть на люспитt не личатъ почти никакви лобуси или, ако тукъ-тамъ се забелязватъ 

такива, тt не еж ясно разграничени. Латералната линия е дж.гообразна съ изпъкналость 

къмъ коремната страна чакъ до срtдата на опашното стъбло, отгдето тя се продължава 

почти въ права линия до основата на опашната перка. Въ предната си половина на 

нtкои мtста тя е слабо налакатушена или изглежда като начупена. Върху нея по цtлата 

й дължина се наброяватъ обикновено отъ 49 до 53 люспи (най-често 49-51 ), по
рtдко 47, 48 или 54 и въ изключителни случаи 46, 55 или 56. Отъ 79 проучени екзем
пляра се намtриха - преброени отдtлно за всtка страна на тtлото: 

46 люспи по латералната линия у 2 52 люспи по латералната линия у 

47 
" " " 

7 53 
" " 

48 
" " 

12 54 
" 

49 
" " "26 55 

" 
50 

" " 
28 56 

" " 
51 

" " " " 
„ 34 

17 
17 

9 

3 
3 

Отъ 80 
Броятъ на надлъжнитt редове люспи надъ латералната линия е 9 или по-рtдко 10. 
екз. у 65 се намtриха 9 надлъжни реда а само у 16 екз. 10. Подъ латералната 

линия надлъжнитt редове люспи еж 3, 3 ½ или 4. 

Юби,11, ~бори. проф. А. Иширковъ 44 



Абсо,1ютни размtри 11ъ мм. 

о т ъ р t з 

Alburnoides bipunctatus При мtстностьта 
При мtстностьта Цинкохоръ 

tzanevi subsp. nova Късъмъ-буджакъ 

18. IX. 1931 21. IX. 1931 

-
№ 1 

1 
2 

1 3 4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 8 
1 

9 

Longitudo totum corporis . . . 125.7 120.3 1 104.О 113.3 115.3 112.2 118.0 113.0 111.2 

" 
corporis . . . . . . 105.8 100. 7 87.6 97.5 97.7 96.0 100.7 95.5 93.0 

. capitis. . . . . . . 26.1 24.8 20.9 24.1 23.8 2~.9 23.8 '23.6 22.5 

" 
pedunculi caudalis . 23.8 21.0 19.0 21.0 21.0 21.5 22.8 21.0 20.4 

Altitudo corporis maxima . . . 26.8 25.5 21.2 25.2 24.9 24.0 25.3 23.5 22.9 

. . minima . 10.2 9.6 8.5 9.6 9.3 9.2 9.9 9.6 9.0 

Oculi diam~ter . . . . . . . . 7.1 7.0 5.9 7.1 7.0 6.4 6.7 6.7 6.7 

Spatium interorbltale . . . . . 9.9 8.6 7.5 8.1 8.1 8.5 8.1 7.8 7.5 

Distantia oculi аЬ apice rostri 
(long. rostri) ..... . . в.о 7.7 6.7 7.7 7.2 6.8 7.4 7.9 7.1 

Spatium postorbltale ..... ]2.3 11.3 9.3 11.0 10.7 10.8 11.0 10.8 10.3 

" 
antedorsale . . . . . . 56.0 52.1 44.3 51.2 50.8 49.8 52.5 48.5 48.1 

" 
postdorsale . . . . . . .З9.О 37.8 31.4 35.0 35.5 34.9 38.0 36.0 34.2 

Longitudo D . . . . . . . . . 1 '\7 12.2 10.3 12.4 12.3 12.4 12,7 11.9 11.8 

Altitudo maxima D . . . . . . 24.3 23.8 17.8 21.1 21.5 19.6 23.1 21.0 20.0 

Longitudo А . . . . . . . . . 1 .о 18.0 14.9 15.0 16.1 15.0 16.4 15.5 -
AJtitudo maxima А . . . . . . 17.9 17.8 14.5 17.3 17.1 15.5 17.0 16.5 15.9 

Longitudo Р • . • . . . . . . 20.6 20.3 18.5 20.0 20.1 18.2 20.0 19.6 19.0 

. V ..... . ... 16.9 15.8 14.6 16.1 16.1 1.5.1 16.2 16.0 15.5 

Distantia P-V . . . . . . . . 2.1.2 22.5 19.8 22.0 23.2 22.5 22.9 21.5 22.0 

Longitudo lobl superioris С . • 23.8 23.5 19.7 - 21.5 20.1 22.4 21.1 -

" " 
inferioris С • • 23.7 23.0 20.1 - 22.9 21.6 23.0 21.3 22.9 

1 
1 

1 ' 
1 

о в а 

1 
10 11 

1 

98.3 87.5 

82.8 73.7 

19.9 17.5 

17.3 16.5 

19.5 17.9 

7.9 7.4 

5.8 5.0 

7.0 6.2 

6.1 5.9 

9.1 7.5 

42.1 37.6 

30.2 26.1 

10.4 10.2 

19.1 16.8 

13.9 12.9 

14.8 12.2 

17.0 15.1 

13.9 12.6 

20.1 17.8 

13.,"> 17.2 

- 17.1 

Dimensions absolues en mm. 

р t к а 

При мtстностьта Вълчанъ-кюnрюсю 

25. IX. 1931 

12 
1 

13 
1 

14 
1 

15 
1 

16 
1 

17 

95.2 101.0 111.0 - 123.5 -
80.0 86.5 93.9 97.3 105.0 94.2 

19.9 20.1 22.5 22.8 25.2 22.4 

18.1 19.0 20.0 20.3 21.1 21.2 

19.1 20.6 24.2 24.0 27.1 23.5 

7.6 8.4 9.4 95 10.0 9.1 

5.2 5.9 6.2 6.2 6.9 6.2 

6.8 7.1 8.4 8.4 8.8 8.2 

6.0 6.0 7.5 7.7 7.8 7.3 

9.1 9.2 10.5 11.0 11.9 10.5 

41.1 44.2 47.7 51.2 54.3 48.7 

29.1 32.1 33.5 35.1 36.5 34.9 

10.6 10.6 13.1 12.7 12.9 12.0 

17.6 17.9 20.2 21.0 22.4 20.3 

13.3 14.3 16.0 16.1 18.5 15.0 

12.9 13.1 15.5 15.9 18.2 15.1 

15.6 15.9 18.О 19.3 20.5 19.0 

12.9 13.0 14.7 16.0 16.9 15.0 

18.8 20.1 22.5 22.9 24.8 22.7 

17.6 17.3 21.0 - 23.5 -
17.7 - 20.4 21.9 - -

1 
18 

84.5 

71.0 

17.7 

15.2 

16.6 

6.9 

5.1 

6.1 

5.8 

7.5 

36.8 

26.4 

9.2 

15.9 

10.8 

11.9 

15.0 

11.3 

16.1 

15.9 

17.0 

1 

1~ 

:, 

Е 
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Релативни размtри. Dimensions relatives. 

О т ъ Р 1; з о в а р t к а 

А I Ь u r n о i d е s Ьi р u n с t а t u s При мtстностьта '1 

t 
. Ь Късъмъ буджакъ При мtстностьта Цинкохоръ I При мtстностьта Вълчанъ-кюnрюсю 

z а n е v I su sp. nova - • 
18. IX. 1931 21. IX. 1931 I! 25. IX. 1931 

- ---- N!-o-----1-- 1-~, - 2~,-3-lll-4-~, - 5 1 6 1 7 1 8 1 9 Гw - 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 

Longitudo totum corporis. . . 125.7 120.3 104.0 113.3 115.3 112.2 118.0 113.0 111.2 98.3 87.5 95.2 101.0 111.0 - 123.5 - 84.'i 

Longitudo corporis . • • . . . 105.8 100.7 87.6 97.5 97.7 96.0 100.7 95.5 93.0 82 8 73.7 80.0 86.5 93.9 97.3 105.0 94.2 71.0 

In longitudine corporis : 
Longitudo capitis. • . . . . . 4.05 4.06 4.19 4.05 4.10 4.19 4.23 4.04 4.13 4.16 4.21 4.04 4.32 4.12 4.26 4.16 4.20 4.15 

A\titudo corporis maxima . . . 3.96 3.94 4.13 3.87 3.89 4.00 3.98 4.06 4.06 4.20 4.11 4.18 4.20 3.88 4.05 3.87 4.00 4.27 

Longitudo pedunculi caudalis . 4.44 4.79 4.61 4.59 4.65 4.46 4.41 4.54 4.55 4.79 4.46 4.40 4.55 4.17 4.26 4 97 4.44 4.67 

Spatium antedorsale. . . . . . 1.88 1.93 1.95 1.90 1.92 1.93 1.95 1.97 1.93 1.96 1.96 1.94 1.95 1.96 1.90 1.93 1.93 1.93 

• postdorsale . . . . . 2.71 2.66 2.80 2.78 2.75 2.75 2.65 2.65 2.72 2.74 2.82 2.75 2.69 2.80 2.77 2.87 2.70 2.69 

Longitudo D. . . . . . . . . 7.72 8.17 8.50 7.89 7.94 7.74 7.93 8.02 7.87 7.96 7.22 7.54 8.16 7.16 7.66 8.14 7.85 7.76 

Altitudo maxima D . . . . . . 4.35 4.23 4.92 4.62 4.54 4.90 4.35 4.55 4.65 4.33 4.38 4.54 4.83 4.62 4.63 4.68 4.64 4.46 

Longitudo А. . . . . . . . . 6.22 5.60 5.87 6.50 6.06 6.40 6.14 6.16 - 5.95 5.71 6.01 6.05 5.86 6.04 5.67 6.28 6.57 

Altitudo maxima А . . . . . . 5.91 5.65 6.04 5.63 5.71 6.35 5.92 5.78 5.84 5.60 6.04 6.20 6.60 6.08 6.12 5.76 6.23 5.9fi 

Longitudo Р . . . . . . . . . 5.13 4.96 4.73 4.87 4.86 5.27 5.03 4.80 4.90 4.87 4.88 5.12 5.44 5.00 5.04 5.12 4.95 4.73 

„ V . . . . . . . . . 6.26 6.&7 6.00 6.05 6.06 6.35 6.22 5.97 6.00 5.95 5.85 6.20 6.65 6.35 6.08 6.27 6.28 6.28 

" lobl inferioris С . . 4.28 4.34 4.31 - 4.26 4.44 4.37 4.62 4.15 - 4.31 4.52 - 4.60 4.44 - - 4.17 

• Р in distantia P-V 1.12 1.11 1.07 1.11 1.15 1.23 1.14 1.09 1.15 1.12 1.17 1.20 1.26 1·25 1.18 1.21 1.19 1.06 

Altit. corp. min. in alt. corp. 
maxima . . . . . . . . . 2.61 2.65 2.49 2.60 2.67 2.60 2.55 2.44 2.54 2.46 2.42 2.51 2.45 2.46 2.52 2.71 2.58 2.40 

Aitit. corp. min. in long. ped. 
caudalis . . . . . . . . . 2.33 2.18 2.23 2.18 2.25 2.33 2.30 2.20 2.26 2.20 2.10 2.36 2.26 2.12 2.13 2.11 2.33 2.20 

Oc111i diameter in long. capitis 3.67 3.54 3.54 3.39 3.40 3.57 3.55 3.53 3.35 3.43 3.50 3.82 3.40 3.63 3.67 3.65 3.61 3.35 

• • • spatiointerorb. 1.40 1.23 1.27 1.14 1.15 1.32 1.21 1.16 1.12 1.20 1.24 1.30 1.20 1.35 1.35 1.29 1.32 1.05 

,, ,, • rostro . . . . 1.12 1.10 1.13 1.08 1.03 1.06 1.14 1.18 1.06 J.05 1.18 1.15 1.01 1.21 1.24 1.13 1.17 1.13 

• " " spatio postorb. 1.73 1.61 1.57 1.55 1.52 1.70 1.64 1.61 1.53 1.57 1.30 1.75 1.54 1.70 1.77 1.72 1.70 1.47 

Spatiumpreorb.inspatio • 1.53 1.45 1.40 1.43 1.47 1.60 1.48 1.36 1.45 1.49 1.27 1.51 1.53 1.40 l.4J 1.52 1.43 1.30 
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Ралативни ра змtри въ %. 

1 

о т ъ р t 3 

Alburnoides Ьipunctatus 

t z а n е v i subsp. nova При , мtстностыа 
При мtстностыа Uинкохоръ 

К ъсъмъ-бу джакъ 

18. IX. 1931 21 . IX. 1931 

№ 1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 

Longitudo totum corpvris . . . 125.7 120.3 104.0 113.3 115.3 112.2 118.0 \ 113 .о 111.2 

" 
corporis . . . . . . 105.8 100.7 87.6 97.5 91.7 96.0 100.7 95.5 93.0 

In °1о longit. corporis: 
Longitudo capitis . . . . . . . 24.6 24.6 23.7 24.7 24.3 23 .8 23.6 24.7 24.1 

Altitudo corporis maxima . . . 25.2 25.3 24.2 25.8 25.4 25 О 25.1 24.6 24.6 

" 
,, minima ... 9.6 9.5 9.7 9.8 9.5 9.5 9.8 10.0 9.6 

Loпgitudo pedunculi caudalis . 21.5 20.8 21 .6 21.5 21.4 22.0 22.6 22.0 21.9 

Oculi diameter . . . . • . . . 6.7 6.9 6.7 7.2 7.1 6.6 6.6 · 7.0 7.2 

Spatium interorbltale . . . . . . 9.3 8.5 8.5 8.3 8.2 8.8 ' 8.0 8.1 8.0 

Longitudo rostr((spatium preorb.) 7.5 7.6 7.6 7.8 7.3 7.0 7.3 8.2 7.6 

Spatium postorbltale • . . . . 11.6 11.2 10.6 11.2 10.9 11.2 10.9 11.3 11.0 

,, an tedorsale . . . . . 52.9 51.7 51.1 52.5 52.0 51.8 52.1 50.7 51.7 

,, postdorsale ..... 36.8 37.4 35.8 3.5.9 36.3 36.3 37.7 37.6 36.7 

Longitudo D . . . . . . . . 12.9 12.1 11.7 12.7 12.5 12.9 12.6 12.4 12.6 

Altitudo D .......... 22.9 23.6 20.3 21.6 22.0 20.4 22.9 23.0 21.5 

Longitudo А . . . ..... 16.0 17.8 17.0 15.3 16.3 15.6 16.2 16.2 -

Altitudo А .. , .... . .. 16.9 17.6 16.4 17.7 17.5 16.1 16.8 17.2 17.1 

Longitudo Р . . . . . . . . . 19.4 20.1 21.1 20.5 20.5 19.0 19.8 20.5 20.4 

. V . . ...... . 15.9 15.6 16.6 16.5 16.4 15.7 16.0 16.7 16.6 

,, lobl inferioris С .. 22.4 22.8 22.9 - 23.~ 21.4 23.8 22.3 24.6 

Longitudo Р in °10 spatii P- V 88.7 90.2 93.4 90.9 86.6 80.8 1 87.3 91.1 86.3 

Ocu\i dia_m. in °1о longit. capitis . 27.2 28.2 28.2 29.4 29.4 27.9 28.1 28.3 29.7 

" " 
,, ,, spatii interorb. 71.7 81.4 78.6 87.6 1 86.4 75.3 82.7 85.9 89.3 

,, 
" 

,, ,, longit. rostri . 88.7 90.8 88.1 92.2 97.2 1 94.2 90.5 84.8 94 .3 

Longit. ros!ri in °1о loпgit . capitis 30.6 31.0 32.0 31 .9 30.2 29.7 I 31.1 1 33.4 31.5 

о в а 

1 
10 11 

1 

98.3 87.5 

82.8 73.7 

24.0 23.7 

23.5 24.2 

9.5 10.0 

20.8 22.3 

7.0 6.7 

8.4 8.4 

7.3 8.0 

11.0 10.1 

50.8 51.0 

36.4 35.4 

12.5 13.8 

23.0 22.8 

16.7 17.6 

17.8 16.5 

20.5 20.4 

16.7 17.0 

- 23.2 

84.5 84.8 

29.1 28.5 

82.8 80.6 

95.1 84.7 

30.6 33.7 

Dim( nsions relatives en %. 

р t к а 

При мъстностыа Вълчанъ-кюпрюсю 

25. IX. 1931 

12 
1 

13 
1 

14 
1 

15 
1 

16 
1 

17 

95.2 101.0 111.0 - 123.5 -
80.0 86.5 93.9 97.3 105.0 94.2 

24.8 23.2 23.9 23.3 24.0 23.6 

23.8 23.8 25.7 2-t.3 25.8 24.9 

9.5 9.7 10.0 9.7 1 9.5 9.6 

22.5 21.9 21.3 20.8 20.0 22.5 

6.5 6.8 6.6 6.3 65 6.5 

8.5 8.2 8.9 8.6 8.3 8.7 

7.5 6.9 7.9 7.9 7.4 7.7 

11.3 10.6 11.1 11.3 11.3 11.1 

. 51.3 51.0 50.8 52.6 51.7 51.6 

36.3 37.0 35.6 36.0 34.7 37.0 

13.2 12.2 13.9 13.0 12.2 12.7 

22.0 20.7 21.5 21.5 21.3 21.5 

16.6 16.5 17.0 16.5 17.6 15.9 

16.1 15.1 16.5 16.3 17.3 16.0 

19.5 18.3 19.1 19.8 19.5 20.1 

16.1 15.0 15.6 16.4 16.1 15.9 

22.1 - 21 .7 22.5 - --

83.0 79.1 80.0 84.2 82.6 i 83.7 

26.1 29.3 27.5 27.1 27.3 27.6 

76.4 83.9 73.8 73.8 78.5 75.4 

86.6 98.3 82.6 1 80.5 88.4 84.9 

30.1 29.8 33.3 33.7 30.9 , 32.4 

1 18 

84.5 

71.0 

24 .9 

23 .3 

9.7 

21 .4 

7.1 

8.6 

8.1 

10.5 

51.8 

37.1 

12.9 

22.4 

15.3 

16.7 

21.1 

15.9 

23.9 

93.1 

28.8 

83.6 

87.9 

32.7 
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ALBURNOIDES BIPUNCTATUS TZANEVI subsp. nova 381 

Общиятъ цвtтъ на горната страна на рибата е сивъ съ маслинено въззеленикава 

отсtнка. По срtдната гръбна линия се простира тъмна черта, а странично на гвлото 

надъ латералната линия ясно личатъ: една широка тъмна ивица, която, почвайки непо

срtдствено задъ главата, достига до основата на опашната перка, и 4--5 надлъжни 
паралелни тtсни ивици, които еж образувани отъ тъмни петна, разположени линеарно. 

Надъ и подъ тржбицата на всtка люспа отъ латералната линия се намира по едно 

малко петно; въ съвокупностьта си ·гвзи петна образуватъ характернигв за А I Ь u r n о i
d е s Ь i р u n с t а t u s две черни тtсни ивици отъ дветt страни на латералната линия. 

Странигв на тtлото подъ латералната линия и цtлиятъ коремъ еж сребристобtли. Отъ 

основата на rръднитt перки се насочва къмъ горния жгълъ на оперкулата, следвайки 

ржба на хрилнитt отвори, по една черна ивица; гвзи две ивици се продължаватъ върху 

гърба, гдето се съединяватъ тъкмо при тила. 

Гръднитt, коремнитt и подопашната перки еж при основи·1--в си червенооранжеви. 

Тtлото на най-едрия екземпляръ, който имамъ на ржка, достига на дължина 

до 126 м. м. 

А 1 Ь u r n о i d е s Ь i р u n с t а t u s t z а n е v i намtрихъ въ доста rолtма обил

ность nрезъ м. септемврий 1931 r. въ Рtзова рtка при м·встноститt: Пирrоnуло, Късъмъ
бу.q.жакъ, Цинкохоръ и Вълчанъ-кюпрюсю. По всtка вtроятность тази форма ще да е 

разпространена и въ други рtки, които се в,1иватъ направо въ Черно море. 

Sur un nouveau Spirlin, 
Alburnoides blpunctatus tzanevsi subsp. nova. 

La faune ichthyologique des co.urs d'eau arrosant la Bulgarie Orientale et qui sont 
en communication directe avec !а mer Noire, se caracterise, entre autres, par la presence de 
certaines formes qui n'habltent pas nos rivieres, affluents du Danube. J 'ai deja eu l'occasion 
de relever que l'espece S q u а I i u s (L е u с i s с u s) Ь о r у s t h е n i с u s, signalee par les 
auteurs russes, dans le Dniepre et dans quelques lacs, rivieres et ruisseaux de !а region occideпtale 
de la Caucasie est repandue dans !а Kamtchia, !а Veleka et !а Potournachka rieka1); que 
la sous-espece V i m Ь а v i m Ь а t е n е 11 а, assez commune dans les petits cours d'eau de !а 

Crimee et des contrees situees а l'est de !а mer ГJoire, ainsi que dans la Sacaria (Asie-Mineure), 
fut trouvee dans la Kamtchia, la Veleka et !а Riesova rieka2) et que ces t,ois dernieres rivieres 
sont habltees aussi par une forme de R u t i I u s f r i s i i que j'ai decrite sous !е nom de 
R u t i I u s f r i s i i v е I е с е n s i s3). 

Tout recemment j'ai trouve dans une recolte provenant de la Riesova rieka plisieurs 
exemplaires de Spirlin qui par certains caracteres diffe1ent aussi blen de l'espece typique 
А I Ь u r n о i d е s Ь i р u n с t а t u s (Bloch), assez communement repandue dans nos rivieres, 
tributaires du Danube, que des sous-especes etaЫies jusqu'a present: А I Ь u r n о i d е s 
Ь i р u n с t а t u s f а s с i а t u s (Nordmann), А. Ь i р u n с t а t u s r о s s i с u s Berg et А. Ь i
p u n с t а t u s v а r. s m у r n а е а Pellegrin. 

1) G. С h i с 11 k о f f. - Description de S q u а 1 i u s Ь о r у s t h е n i с u s Kessler, trouve dans 
lcs eaux douccs de !а Bulgarie (Annuaire de l'Univcrsite de Sofia, Faculte physico-mathematique, tome 
XXVI, livre 2 et 3, 192m930. Sofia, 1930, р. 5). 

~) - Nouveaux Poissons d'еан douce de la Bнlgark (Travaux de la Societe Bulgare di:s 
Sciences Naturelles. Sofia, Т. 15-16, 1932, р. 363). 

э) - !bld., р. 353. 



382 г. шишковъ 

Daпs Jes Iignes qui suiveпt est dопее Ja descriptioп de cette пouvelle forme que 
je desigпe sous Ie пот de 

А 1 Ь u r п о i d е s Ь i р u п с t а t u s t z а п е v i subsp. п. 

О III 8 (9), А III (10) 11-13, Р I 13- 15, V II 7- 8 
9-10 

\. ]. (46) 47 3-4 54 (§5) (56). 

Cette forme se distingue de l'espece typique А I Ь u r n о i d е s Ь i р u n с t а t u s (Bloch) 
par sоп corps moins eleve et surtout par le nombre plus petit des rayons branchus 
dans l'anale (Fig. 1, р. 2). 

La bouche, fendue jusqu'au-dessous des orifices nasaux, est terminale, mais la 
machoire superieure depasse legerement l'inferieure. 

La Ioпgueur de la t1Че, ordinairement pJus courte que Ja hauteur maximaJe du corps 
ou egale, est comprise de 4 а 4.5 fois dans \а longueur du corps saпs \а caudale. La plus 
grande hauteur du corps depasse de 2.4 а 2.7 fois \а \1auteur minimale et а la longueur 
du corps sans la caudale est comme 1 : 3.8- 4.2. La plus petite hauteur est comprise de 
2.1 а 2.3 fois dans la Iongueur du pedoncule caudale 1). 

Le diametre horizontal de l'reil est coпtenu de 3.3 а 3.8 fois dans la longueur de 
!а tete, de 1 а 1.4 fois dans l'espace iпterorbltaire, de 1 а 1.2 fois dans l'espace preor
Ьitaire (la loпgueur dn museau) et de 1.3 а 1.8 fois daus l'espace postorbltaire. La Iongueur 
du pedicule caudale, plus petite que Ia hauteur maxima du corps, est а Ia longueur du corps 
sans la caudale comme 1 : 4.2-5. 

La longueur de !а tete presente 23.2:_24.90/о, la hauteur maxima du corps 23.3-
25.8U/o et la plus petite hauteur 9.5-100/о de la Iongueur du corps sans Ia caudale 2) Le 
diametre horizontal de J'reil constitue 26.1-29.70/о et I'espace preorbltaire 29.7-33.70/о de la 
loпgueur de \а tete. 

La dorsale prend naissance en arriere de !а base des ventrales; elle est legerement 
сопvехе ou presqпe droite sur Ja tranche. Ses rayons branchus sont au nombre de 8 ou 
exceptiorшellement 9: de 96 exempJaires examines je n'en ai tronve que 2 avec 9 rayoпs, 

tous les autres avaient 8 rayons braпchus dans la dorsale. La Iongueur de cette nageoit е 
est comprise de 7.1 а 8.5 fois et sa hauteur de 4.2 а 4.9 fois daпs la Iongueur du corps 
sans \а caudale. 

L'anale dont !а Iongueur, ordinairement plus courte que !а hauteur, de meme dimen
sioп ou parfois legerement plus grande, prend naissaпce au-dessous du dernier rayon de la 
dorsale. Elle est concave dans la tranche et ses rayoпs composes sont ordinairement au 
nombre de 11 ou 12 (plus souvent 12), raremeпt 13 et exceptionnellemeпt 1 О : de 94 spe
cimeпts examines j'еп ai trouve 1 ayant А III 10, 28 ayant А III 11, 57 ауапt А III 12 et 
8 ауапt А III 13. La loпgueur de l'aпale est comprise de 5.6 а 6.6 fois et sa hauteur ega
lement de 5.6 а 6.6 fois daпs !а longueur du corps saпs la caudale. 

La pectorale п'atteiпt ou а реiпе atteint les ventrales; ses rayoпs braпchus soпt 

au пombre de 13 а 15. Sa loпgueur est сопtепuе de 4.7 а 5.4 fois daпs la Joпgueur du 
corps, de 1.1 а 1.3 fois daпs l'espace P-V ( compris eпtre la base des pectorales et celle 
des veпtrales ). 

Les veпtrales п'atteigпeпt ou tres raremeпt а реiпе atteigпeпt l'anale. Leurs rayoпs 
braпchus soпt au пombre de 7 et parfois 8: de 29 exemplaires examiпes je п'еn ai trouve 
que 3 ayant 8 rayons. La Iongueur des ventrales est comprise de 5.8 а 6.6 fois dans \а 

loпgueur du corps ( saпs caudale ). 

1) Рош lcs dimensions absolues et relatives dE:s differ1:ntts parties du poisson, voir р. р. 378 et 379. 
2) Pour Jes dimeпsions relatives en % des differentes pмties du corps voir р. 380. 
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I.a caudale est profondement echaпcree. Sоп Iobe inferieur, plus long que le supe

rieur ou egal, parfois meme plus court, est compris de 4.1 а 4.6 fois daпs la loпgueur 

du corps. 
Les ecailles sont relativemeпt graпdes, peu solides et tres minces. La face decou

verte est ornee de rayoпs qui, seloп Ia place que l'ecaille occupe, soпt au nombre de 6 а 15, 
mais le bord libre n'est pas festoпe. 

La Iigne laterale complete est еп forme de courbe сопсаvе LШ peu accidentee. Le 
nombre des ecailles sur cette Iigne est ordinairement de 49 а 53 (plus souvent 49 - 51), 
rarement 47, 48 ou 54 et exceptionnellement 46, 55 ou 56. Parmi 79 specimens examines 
on en а trouve : 

2 ауапt 46 ecail\es1) sur la ligne laterale 17 ayant 52 ecailles sur la ligne laterale 

7 
" 

47 
" " 

17 
" 

53 
12 48 

" " " 
9 

" 
54 

" 
26 49 

" 
3 55 

" 
28 

" 
50 3 56 

34 
" 

51 

Ordinairement 9 rangees de squames au-dessus de !а ligne Iaterale vers la plus 

grande hauteur dLt corps ou tres rarement 1 О; parmi 80 exemplaires examiпes, je n'en ai 

tronve que 16 ayant 1 О rangees. Entre Ia ligne laterale et la base des ventrales 3, 31/2 ou 
4 rangees de squames. 

La coloration dLt corps est exactement comme chez l'espece typique. 

La longueur totale du plus grand sujet que j'ai entre les mains ne depasse 
guere 126 mш. 

А I Ь u r n о i d е s Ь i р u n с t а t LI s t z а n е v i est tres repandu dans la Riesova 
rieka qui arrose la region meridionale de la Bulgarie Orientale et deverse ses eaux direc
tement dans !а mer Noire. 

G. Chichkoff. 

1) Comptees separemcnt sur chacun des deux cбtes du corps . 



Разказитt на Иширковъ 
отъ Владимиръ Василевъ 

Не се съмнявамъ, че мнозина ще бждатъ изненадани отъ заглавието на тази 

статия. Защото малцина еж, които знаятъ, че преди да извоюва голtмото си име на ученъ 

Иширковъ е ималъ своето име на разказвачъ, което е било едно отъ обичанитt. !{акъ 

е станало, _ че самъ го е затулилъ - неизвестно. Не може да се каже, че писателското 

му самолюбие, ако го е ималъ, не е било достатъчно ласкано. Още за най-първитt 

разкази на Иширкова еж били открити страницитt на всички тогавашни списания -
като се почне отъ младежкия "Изворъ", мине се презъ популярната „Искра", и се 

свърши съ най-голtмитt: ,,f3ългарски прtrледъ" (1895- 97 година), тъй свързано съ 

развитието на нашата литература, и „Мисъль" (1894 - 96 г.), чието сжществуване 

отбеляза ц·влъ етапъ въ литературата ни и което дълги години бt единственъ неинъ 

законодатель. Който знае колко високъ и строгъ бt естетическиятъ критерий въ тия 

две списания, ще може да оцени, какво признание означава напечатването на една рабо

та въ тtх,ъ. Следъ тtхъ името на Иширкова се явява чакъ презъ 1901 г. въ "Нашъ 

животъ" и по-нататъкъ вече не го срtщаме. 

Може би скромностьта т. е. липсата на писателска дърз.ость (която ние, за по

голtмо удобство, обичаме да наричаме траенъ творчески импулсъ и пр.). е оставила въ 
тъй пасивно състояние една дарба, която е била очевидна още отъ начало. Това е твър

де възможно, защото Йширковъ се стtснява дори отъ името си, крие го подъ псевдо
ними, инициали и знакове. Но вtроятно може да бжде сжщо и туй, че една друга самоо

ценка е наложила у него съзнанието, че по е добре да отдаде силитt си на друга - · по 
неговото мнение тогазъ - по-важна и по-резултатна дейность: изучване и опознаване 

на своята земя и своята родина. И вмtсто на белетристично творчес_тво, той се отдава 

на географската наука. 

И едното и другото да бжде, свидетелствува за оная безкористность, която от

личава хората отъ онова време: да не правятъ ку лтъ отъ своята личность, а наопаки, 

да подчиняватъ личностьта си на единъ по-високъ култъ - Отечеството и своя народъ. 

И ако днесъ името на Иширкова въ нашата литература малко се знае, причината е, че· 

не е счелъ за нуждно или не е ималъ смtлостьта да събере работитt си въ една книга, 

за да ни у лесни да rи имаме, да ни даде възможность да го знаемъ. 

См·tлость за това, разбира се, не е била пdтрtбна. Защото белетристическитt творби 

на Иширкова съвсемъ не еж резу лтатъ на онова суетно увлtчение на всички младежи 

да се пробватъ въ поезия и разкази - на което едвали нtкой искрено може да 

каже, че е билъ чуждъ. Къмъ тtхъ го е тласкала нtкаква сила, чиято спонтанность е 

неоспорима. Понtкога той не може да противостои на тая сила, отдава и се, но изгле

жда - безъ много да държи за нея, безъ да я разработи и да я направи свой дви

гатель. Тая непретенциозность, която при другъ случай би могла да се изрази въ една 

чърта на дилетантизъмъ - при Иширкова оставя впечатление на нtщо друго: свобода 

на читателя отъ всtкаква задълженость къмъ автора. Той не иска да му се налага 

и каточели не чака неговото лризнание. Въ тия разкази не се чувствува литераторътъ. 

Юбил. сборн. проф. А. Иширковъ 49 
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Това съвсемъ не прtчи да разглеждаме Иширковитt разкази като факти въ 

нашата белетристика. И то не само въ времето, когато еж писани. Има между тtхъ 

н·13колко, които прехвърлнтъ значението си за своето време и могатъ да издържатъ 

единъ съвремененъ ху дожественъ масщабъ. 

Първитt опити на Иширкова еж отъ 1889 г. Това еж две стихотворенин, печа

тани въ тогавашнин „ Съвременникъ", въ които доста тънко се разсуква една отъ духов
нитt му жилки - сатиричната. Хората на онова време бtха излtзли изъ Освобожде

нието съ чистъ възторгъ, съ свtтли надежди за устрuйство на държава, за общественъ 

редъ, съ идеалистически патосъ за бждещето на Българин. Т·13 вtрваха въ добродетелитt, 

въ силата на моралнин дългъ, въ безкористието на всtка служба на народа. И ето 

първата покруса на тая имъ вtра: душата на българина се покваря, въ неговата психика 

почватъ да се промъкватъ мотиви на груба еrоистичность и практицизъмъ, материал

ниятъ . интересъ почва да завладява мнозинството и да руши здравитt морални устои. 

Оттукъ разочаров:шието у най-добритt ни водачи, въ предната ни интелегенция и ду

ховния ни елитъ, и като реакция - отрицанието на разрушителнитt сили въ новия ни 

животъ и новитt господа. Епиграмата и сатирата ставатъ излюбенъ литературенъ родъ. 

На него се поддаватъ и Вазовъ, и Алеко Константиновъ, и Михайловски, и Михалаки 

Георгиевъ и др. Иширковъ сжщо носи въ себе си стимула къмъ тоя об;цественъ и мора

ленъ критицизъмъ и като резултатъ имаме тия две стихотворения, които искамъ да цити

рамъ, заради поетическото имъ остроумие и драстичность : 

Хапне ли сладичко, 

спи ли на топличко, 

11ма ли женица, 

милички дечица, 

- той е .•. оптимистъ ! 

Jlяra ли си rладенъ, 

у коптора смраденъ, 

нtма ли женица, 

млада хубавица, 

- 1ой е ... песимистъ ! 

Им~ ли облага, 

въ нtкой общо дt~о. 

всtки дига, слаrа 

всtки е на чело, 

- всtки ... нрогресисть ! 

* 

Стара баба зажумtла, 

трийсетъ часа хлtбъ не tла, 

петь стотинки си изпроси, 

и на Бога даръ ги носи. 

• На ти, Боже, тtзъ парици, 

ra д а станатъ менъ жълтици" .

Послс въ кжщи си отива, 

А гладътъ я зле превива! 

Рита баба, та примира, 
и дъхътъ й с е запира. 

А клисарьтъ съсъ юсч~то, 

пий на бабата рупчето. 

Най-обилно и най-силно сатирическо вдъхновение въ нашата литература дава по 

него време политическата ни действителность. Това еж първитt години, когато у насъ се 

възцарява партизанството, когато почва да трови душата на българина, да пресича всtки 

високъ общественъ поривъ, и да превръща хората на мошеници и звtрове. Днесъ това 

не ни прави толкозъ гол·l;мо впечатление, свикнахме съ него като нtщо въ редътъ си, 

намtрихме даже теории за него, готови сме да го оправдаемъ едвали не като племенна 

чърта, и се успокоихме. Само вестницитt еж, които се занимаватъ съ информация за 

онова, което се върши, или експлоатиратъ случаитt за целитt на тая и онази партия, 

едвали по-добра отъ друrитt преди и следъ нен. И съвtстьта на писатели е днесъ 

попритжпена, на нашата белитристика еж доста чужди сюжети изъ политическата 

ни съвременность и политическитt борби. Но въ ония времена писателитt бtха съ 

по-будно социално чувство и даваха остъръ изразъ на своето възмущение и протестъ. 

Фейлетонитt на Алеко Константиновъ запечатиха епохата на партизанско деребейство 

съ единъ художественъ печатъ, който не може да бжде отлепенъ. Гърмътъ на Ст. 
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Михайловски срещу политическото и морално разтление проглушаваше ушитt на всички, 

които можеха да чуватъ. 

Носенъ отъ високо чувство на r ражданственость, Иширковъ сжщо се въвлича 

въ тая струя на протестъ и я прокарва въ белетристическитt си опити. Въ разказа си 

С в t то в ни п ром t ни той ни дава картина на изборна борба, въ която главни герои 

еж околийскиятъ началникъ Рачковъ и опозицията. Още по външнитt, гротескно нахвър

ляни чърти на Рачкова можемъ да предполагаме отношението му към1„ неговия служе

бенъ дългъ: ,,Рачковъ съзнаваше това преимущество [голtмото си шкембе] и се гор

дtеше съ него повече отколкото паунътъ съ опашката си, женитt съ дългитt си коси 

и околийскиятъ му градецъ съ камбаната си". По-нататъкъ: ,, Той ги поздрави ласкаво и 
по мазното му лице се разнесе усмивка, която образува кржгла копаня въ вмtстилището 

на устата му". Или: ,, Толкова се е отдалечилъ отъ видътъ на обикновения човtкъ, 

колкото четвъртитит·t, английски евини отъ глигана". Въ изборната борба еж преплетени 

тобовнитt отношения между Бошнака, човtкъ на опозицията, и Пенка. Tt стигатъ до 

годежъ. Спечелва опозицията. 

Ето обществената метаморфоза, която се извършва следъ избора : 

Опозиционниятъ елементъ въ Народното Събрание бtше много, и старото правителство 

отст жпи мtсто на новото. Бtлитt станаха черни, и чернитt - бtли. Много затлъстtли чиновницr1 

се замtстиха съ гладни и изпустал ·вли. Нtма какво да се прави . . . политика. Тя е като бостан

джийско коле.110 за поливане. Водата, въ която е потопено колелото, е народното съкровище, а кофитt 

около него - различнитt министерства съ „всtхъ братя своихъ". Грохналиятъ конь, който върти 
колелото е - принципътъ, програмата на всtко минист~рство, а напоенитt лукови глави и тикви, 

които толкозъ изобилствуватъ изъ бостана - бждещата аристокрация. 

Бошнакътъ става, разбира се, полицейски приставъ, и отъ всичкитt мечти на 

Пенка оставатъ само ... подиrравкиr Ь на хората: Бошнакътъ я зарtзва, той е вече 

голtмецъ. Разказътъ се строи на чиста фактичность, авторътъ оставя действителностьта 

сама да свидетелствува за себе си, нtма какво поетически да я преправя. 

Сжщо В ж т р е ш е н ъ в р а г ъ на О т е ч е с т в о то е илюстрация на обществе

нитt работи въ село, въ които господствуватъ егоистичнитt подбуди и личнитt смtтки на 

кръчмаря, както и селското невежество и просташкото самQмнение на Иванъ Лиловъ, 

който отъ случайния примtръ на едно „словесно" _ въ казармата си създава полити

ческа идеология срещу учителигБ - тt еж вжтрешни врагове. Всички тия сили 

се съюзяватъ и дръпватъ такъвъ единъ доносъ срещу най-примtрния учитель на селото 

имъ Коча Петровъ (който отвлича селянитt въ училището, вмtсто да ги остави да ходятъ 

въ кръчмата) че следъ два дена двама стражари го подкарватъ за града, а книгитt 

му натоварватъ въ три чифта дисаги. Едно по-плътно наблюдение и повече реалисти

ческа картинность отбелязва новата степень на изобразителнитt срtдства на Иширкова. 

Неговиятъ рисунъкъ добива сила на типизация и постига мtстенъ колоритъ. Естест

вениятъ и характеристиченъ диалоrъ, хапанията, надпреварването кой кого да надхитри 

- разкрива цtлия манталитетъ на селскит·I, хора, довtрчивостьта на едни и лукав

ството на други. Единъ кжсъ отъ селския битъ, по който може да се сжди за 

цtлото. Не виждамъ, съ какво тоя разказъ стои по-долу отъ други известни разкази 

отъ тоя родъ. 

Тия примитивни разбирания за обществена служба, които превръщатъ хората въ 

нtкакви жестоки властелини, на които всичко е позволено, всичко трtбва да се даде, които 

считатъ, че не тt служатъ на другитt а другитt трtбва да служатъ на тtхъ, срt

щаме и въ Фин а н с о в ъ. ,, Финансовия" пристига въ село и изпжжда бедния кръчмарь 

съ жена и малки деца изъ стаята, гдето спятъ, за да се настани той; тt се задушватъ 

отъ дима на запаления торъ; малкото дете умира. На п ,1ача и стенанията отговорътъ 
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е - камшика. Бруталностьта е толкозъ голtма, че излишно е да се "описва", стига 

само да се предаде. 

Може вече да се предполага, че на тая суровость на нравитt и въ общежи

тието Иширковъ противопоставя чувства на повече доброта. Хуманитаристичниятъ миро

г ледъ на писателитt ни първитt десителtтия следъ Освобождението е почти общъ. 

Твърде тънка, нtкога до сантименталность, е струната на човtчность у тtхъ, за да 

могатъ да дирятъ за жестокостьта къмъ хората каквито и да било оправдания - нито 

даже въ установенъ редъ, право, необходимости. Оттукъ съчувствието имъ къмъ бедно

тата и всtко страдание. Въ П оди р ъ войн ат а дtдо Драганъ става жертва на своя 

кредиторъ (дългъ е направилъ, за да даде пари на двамата си сина, които отиватъ на война 

и загиватъ тамъ), който го изгонва изъ кжщата му и взема едничката му крава, която 

жена му не иска да даде; той се скита немилъ-недрагъ, а жена му полудява, нами

ратъ тtлото и самоиздрано. Но съ какво сърце се отнася къмъ тая трагедия малкото 

воденичарче, при което дtдото се отбива и му я разправ51 ! 
Обратенъ примtръ Иширковъ дава въ На за го в t з 1-1 и, когато учительтъ Въскре

сенски занася вечерьта у бедното семейство на Стайко ядене, сtда съ тtхъ и приласкава 

децата. Впиянчениятъ Стайко се връща, трогва се, разтапя се отъ тая нtжна грижа, нtщо 

се пробужда въ душата му и прави трогателна изповtдь , защо пие: да забравя теглото 

на жената и децата си. Иширковъ не употрtбява J-!И единъ " силенъ" изразъ отъ себе 

си, за да произведе ефектъ, да се нахвърля съ публицистични тиради противъ свtтовната 

неправда, както обичатъ да правятъ нtкои, за да прикриятъ безсилието на своето изо

бражение, или за да експлоатиратъ случаитt за съвсемъ други цели. Въ стила му 

може да нtма дирено майсторство, но има друго: искреностьта и истината, съ която е 

почувствувана една действителность. 

Въ много по-голtма степень тия качества ще ги намtримъ въ разказа С та ф а н ч о 

хаджи Петров ъ. Иширковъ е преминалъ въ друга сфера - интимнитt, сърдечни чув

ства и отношения. Съ забавно и тънко проникване и лирически трепетъ той проследява 

перипетиитt на любовьта между Стефанъ и Русана. Има единъ моментъ въ тая идилична 

любовь, даденъ съ най-хубава поетическа дискретность : когато майката на Русана 

нарочно я оставя да изпрати вечерьта сама на двора Стефана; свtнливъ, той едва се 

решава да продума на нея, трепетната и очакващата го, само "лека нощь ". Решимо

стьта на двамата да работятъ, да копаятъ - нека еж бедни, всичко ще бжде лесно, 

щомъ се обичатъ - трогва. Самъ авторътъ не е безучастенъ, това личи въ тона, съ 

който разказва за тtхното щастие. Това е любовьта на сърдечно-проститt хора, които 

еж близо до труда и до природата. Tt не се боятъ, сама природата нtма да ги 

остави. Тя дава жизнени сили, увtреность. 

Свежъ и росенъ образъ на природата е План инч ето, което еж докарали 

въ града, да го учатъ на кожарство. То е свързано съ планината, неотдtлимо отъ нея, 

има нtкакъвъ поетически инстинктъ за нейнитt хубости и величие и за таинственитt й 

сили, въ които е откърмено. Първата вечерь то не иска да остане въ кжщи : - "Очинай, 

азъ не мога да заспя тука. Не се виждатъ небето, не се виждатъ звездитt. Ще спи на 

двора". На другата вечерь из~гва въ планината; намиратъ го пригърнало съ една ржка 

кучето, съ другата овена. Каква по-проста, но и по-силна апология на природата ! 
Нейната магия възвръща, въ разказа Д t до ми ме из ц t ри, здравето, физи

ческата и духовна брдрость на момчето, полинtло отъ тжга и плачъ по погубенитt му 

отъ турцитt родители. Въ девственитt й пазви се крие вълшебна преродителна сила. 

Макаръ и много рtдко - понеже не обича поетическия аксесоаръ - Ишир

ковъ си служи за изразителни сравнения съ обекти отъ природата, които иматъ своята 

убедителность, но безъ да държи за тtхната самоценность. Напр . .Дtдо ми бtше 
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планинецъ - горско чедо. С т а р а п л а н и н а с е б t ш е в ъ п л ъ т и л а до с у щ ъ у 

не r о. На работа ли е - свилъ вежди, набърчилъ чело, напреrналъ яки мишци, сякашъ 

е з ж. б е р ъ, щ р ъ к на л ъ на д ъ н t к о я в е с е л а д о л и н а". Случайно той попада и 

въ единъ импресионизъмъ, съвсемъ модеренъ: "Подухна вtтъръ, черни облаци по в л t

к о ха н е б е т о и запръска". 

Но ниrде той не се е доближилъ тъй плътно до природата като въ При

казка за о р t х о ват а с t н к а. Не зрителни впечатления, а дълбоко осезание на 

нейния виталитетъ е силата на тоя разказъ. Още отъ първитt редове се чувствува 

това: "Голtмъ орtхъ: стъблото му едвамъ обrръщатъ петь души, въ клонетt му 

моrатъ да свиятъ rнtзда милионъ гължби, а подъ него и въ най-rолtмия пекъ е 

по-хлад но от ъ мазе. Не дай Боже да заспишъ подъ него ! Ще те из с му че 

кат о с м о к ъ и нtма да се пробу дишъ вече". Угнетението, съ което rоворятъ трън

китt, повитака, дивитt ябълки, които растатъ подъ него ; както и нtжнитt думи, съ 

които се обръща баба му 1<ъмъ черешата, царевицитt, лозето, (край синура на което 

простира усойната си сtнка optxa) - е изразъ на едно анимистично отношение у Ишир

кова, което въ тоя раз1<азъ намира единъ простъ, но високо поетиченъ изразъ. 

И срtдъ природата, и въ градския животъ Иширковъ стои съ духовната си 

здравина. Поради това именно нейната стрелка е твърде чувствителна къмъ всtко 

отклонение въ живота и у хората отъ нормалното. За тия отклонения той има добра и 

остра наблюдателность. Спокойствието, мждрината му тоrазъ се пре чупватъ и откриватъ 

другия си ликъ: ироничната усмивка. Тая усмивка нtкоrа е горчива, като въ сати

ричнитt му разкази; други пжть е снизходителна и великодушна и се разсипва въ не

прину денъ хуморъ. 

Хумористичниятъ рисунъкъ въ Маг и я се държи въ кржrа на битописанието 

и прицелва типичния . образъ на Божана, чиято магия (да урежда или да прtчи на 

хорскитt работи) е въ сжщность - клюката и доносничеството на единъ срещу други. 

Интересно и ловко еж вплетени тия епизоди. Въ Приказка за галош и тt хуморътъ 

става проницателенъ и тънъкъ .. Въ завистьта между новитt галоши на капитана и ста

ритt, износени, изтрити и захвърлени въ коша ; въ препирнитt имъ, въ хвалбитt, въ 

злорадството и въ страхътъ имъ едни отъ други, не е мжчно да се разгатне иносказа

нието, което на края са~1ъ вестовоятъ разбулва съ тая сентенция: .Хубави лоши -
все галоши. Една ви е сждбата - да газятъ съ васъ кальта ". Препирнитt и пледо

ариитt имъ явно олучватъ човtшки чърти и отношения. 

Но най-ярката искра на Иширковия хуморъ е великолепниятъ разказъ П ри к аз к а 

з а фрак а. Той блика отъ остроумие - изящно, подвижно и многозначително . Въ рам

китt на единъ външно лекъ и забавенъ анекдотизъмъ Иширковъ прави разоблачения отъ 

социаленъ разредъ. Сюжетътъ е ориrиналенъ, техниката на разказа майсторска, стилътъ -
напълно постиrнатъ. Всtки моментъ носи изненада - като се почне отъ недоумението, 

което внася донесениятъ отъ Петко Йовчевъ (избранъ за народенъ представитель) фракъ 
между домашнитв му; сетне интригата, която предизвиква въ килеря между закаченитt 

тамъ беневреци и други селски дрехи отъ дотогавашния rардеробъ на Петко Йовчевъ, 

та чакъ до злополучната му сж.дба. Искамъ да прив1,да . нtколко отъ тия духовити 
реплики между дрехитt, всtка отъ които е алюзия за хорски качества, положения, раз

бирания и амбиции. Недоумението въ килеря се разрешава, новиятъ rостенинъ изръмжава: 

- Госпожи и госпоца! - И цървулътъ пре :оксна своята речь и се сгуши задъ дирек11. -
Госпожи и господа, честь имамъ да ви се представя: Фрак ъ ! 

- Фракъ ! повториха всички изумени. 
- Фракъ ! повтори оше сдинъ пж.ть синкавиятъ долактинецъ. 
- Да, азъ съмъ фракъ, носитель на чов-вшкия прогресъ. Менъ ще ме нам-врите навсtкждс, 

r дето е проникнала цивилизацията. 
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Спогледаха се бсневрецитъ и синкавиятъ долактинецъ и поклатиха глави. Погледнаха ги и 
другитъ плахо. 

- Госпожи и господа, не се чудя на смущението ви. Да! Вис сте прости. Отъ разговор3 

вн разбрахъ, че вий нtмате /юнятие отъ свtта, ако бива да се изразя на вашин нсодtланъ езикъ. 
Мнозина отъ васъ, напримtръ, с онова, какъ се казва ... 

Козякъ, козякъ ! 
Да, рошавиятъ козякъ не с излизалъ отъ портата навънъ. 

Тъй, тъй казаха всички и погледнаха надменно козяка. Ецъръ потъ поби горкия К()зякъ. 

И мснъ чужденецъ, дошслъ отъ страната на културата, ми е мжчно, че се намирамъ 

между вас,, простаци. Зна<с:те ли, съ каква мжка търпtхъ подъ мене дебелата конопена риза, на 

царското тържество? 

Ахъ, горко ни, изохкаха конопенитt ризи, сдиплени въ широката ракла. 

Но азъ вtрвамъ, че скоро щ1:, настжпи времето, когато вие, беневреци, синкави долак

ти1щи и пр. ще се намирате само въ музеитъ. 

Кжле? прореваха всички. 

Тамъ, гдето се явя азъ, грубата материя тръбва да отстжпи, извика гордо фракътъ 

11 се JJЗПЖЧИ. 

- Смили се, смили се, молtха се на единъ гласъ селскитt дрехи. 

Кжса се сърцето на чов·вка, като надникне въ килеря. Плачатъ и възш1шатъ rор1штt 

дрехи, безутешни. 

- Госпожи и господа! Покъртенъ съмъ отъ сълзитt ви, но малко мога да ви помогна. Едно 

мога само да ви кажа за утеха: това зло н-: е постигнало само васъ. Ние сме изпждили много 
по-хубави и по-скжпи дрехи изъ царскитъ дворове. Насъ ни носtха изпърво само келнери и лакеи 

ала за наша честь единъ французки краль се разгнtвява на придворнитt си и за наказание имъ 

заповtдва да се обличатъ лакейски, което да имъ напомня винаги тъхното унижение. От,, тоrазъ 

това стана мода и, докато сжществува човtшкото унижение, фракътъ ще бжде привелигирована дрех·1. 

Дрехитъ изпъшкаха. 

- Азъ мисля, че отъ обичь къмъ народа си, който не тръбва да остава назаu.ъ въ цивили

зацията, ще се откажете отъ вашия егоизъмъ и ще ни отст жпите почетното мtсто. Прочее, като се 

лаская отъ тая надежда, оставамъ съ почитание: вашъ Фракъ ! 
Дрех11тt, колкото и прости, разбраха нак жде к1юни работата и нtкакъ дъ;)Зновено попитаха: 

Ами съ фракъ може ли да се копае, да се оре, коси, вършее ? 
- Hr, отговори фракътъ. 
- Ехъ, тогазъ не се плашимъ отъ топурдията ти, отвърнаха грубитt дрех\ и си отдъх-

наха свободно. 

Петко Йовчевъ не е избранъ вече за депутатъ, не е и кметъ -фракътъ не му 
трtбва за нищо. Но отъ него кроячътъ не може да изкара дреха нито за малката Пенка, 

нито салтамарка, нито кжсовейка, нито дори елече; надменниятъ галфонъ на "цивилизацията" 

става годенъ да се скрои отъ него - само пунгия. 

Въ тия два разказа Иширковъ вече е овладtлъ напълно белетристическитt 

срtдства. Лекотата, съ която разказва, е качество на художествената сигурность. 

Така, почналъ съ фзктическо предаване на събития и случки, Иширковъ прешr

нава къмъ реалистическа предметность на изображение, за да стигне до самостойни 

творчески инвенции. И сюжетитt, и композицията и стилътъ на тия негови разкази 

разкриватъ чъртитt на единъ талантъ, за който не е потрtбно никаква снизходителност~, 

или повода на едно чествуване, за да бждатъ неговитt дtла призовани между хубавитt 

постигания на нашата белетристика. 

Кой е виновенъ, задето тоя талантъ е билъ изоставенъ, не е разработенъ и не еж 

извлtчени отъ него възможноститt, които крие въ себе си? Самъ Иширковъ? Случаятъ? 

Който и да бжде, не остава освенъ да се съжалява. Защото неговиятъ пжть е 

откривалъ много художествени далечини. 

И кой знае дали, ако не бt се отклщшлъ отъ него, тази малка статия не би· 

стояла въ единъ съвсемъ другъ сборню<ъ: - за възхвала на единъ отъ най-интереснитt 

български белетристи. 
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Таблица - типове rькачни станове и подробности по rtxъ. 

!. Станове съ наклонена назадъ основа: А. Отъ 

с. Говежла, Берковско; Б. Отъ с. Даутбейлеръ, 

F.лховско; В. Отъ с. Каз'ьклисе, Карабунарско; 

Г. Отъ с . Дрtновецъ, Ломско; Д. Отъ с. Новосело, 

Видинско. 

11. Станове съ наклоне11а напредъ основа: А . Отъ 

с . Синаплии, Елховско - гръцки; Б . Отъ с. Кова

чевци, Са моковско. 

111. Станове съ хоризонтална основа : А. Отъ 

с. Димитрикьой, Свиленrрадско; Б. Отъ с. Българ 

ска Поляна, Харманлийско; В . Отъ с. Бусинци, 

Трънско. 

IV. 1) 1. Коруна (или плазъ, нога, кракъ и т. н. 

срв. карта о ... 2); 2. Предно кросно; 3. Задно 
кросно ; 4. Набръдила (ватали , срв. карта № . .. тука 
е дадена въ карта № 4); 5. Бърдо (rребенъ срв. 

карта № ... ) ; 6. Н11шелки (нита, срв. карти № .. . ) ; 
7. Скрипци (кжwички ... срв. к а рта № . .. ); 8. Под
ножи (крака, срв. карта № ... ) ; 9. Основа; 12. 
Напрувци (зжбци, срв. карта № ... ) ; 13. Гото 

вушка (тояга . . . срв. карта № .• . ) ; 14. Търкалце; 
15. Укрспалка; 16. Совалка ; 17. Цевь съ вжтъкъ; 
18. Сърчице (пржчка . . . срв. карта № . .. ). 

1
) Арабскитt цифри прн чъртежи I А , 11 А, 111 А нматъ 

сж.щоtо означение, както и съотоетниТ'Б при група IV. 

') Картн н а проектирания атласъ . 
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