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В настоящата статията се прилага интегрирана методология от методи и подходи: 
тахиметрично и геомагнитно заснемане, томографски напречни профили и прокарване 
на археологически сондажи или шурфове, напречно на Хайрединския укрепителен вал. 
Тяхното структурно-геоморфоложко закартиране и опробване на геоложките разрези за 
седиментен анализ има за главна цел да се установи наличие или отсъствие на вкопани 
структури – културен слой в основата или в насипа на вала. На базата на структурно-ге-
оморфоложкта информация от теренни наблюдения и седиментен анализ да се извър-
шат палеогеографски реконструкции за региона на вала.

Ключови думи: Хайрединско укрепително съоръжение, структурно-геоморфо-
ложки и палеогеографски реконсрукции, геофизчни изследвания 

PALEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTIONS WITHIN THE RANGE 
OF THE HAYREDIN FORTIFICATION FACILITY

Georgi Aleksiev, Marinela Agalareva

Abstract: The northwestern border shafts: the Lom, the Hayredin and the Ostrov shaft, 
represent a combination of two interconnected parallel segments: a moat and a shaft, stretch-
ing in a submeridional direction between the valleys of the Lom River and the Iskar River 
with a total length of over 100 km. Numerous publications are dedicated to those shafts, while 
the first field research and mapping were carried out by Karel Skorpil in the early twentieth 
century. The first Bulgarian-led archaeological transversal excavations of the Hayredin shaft 
were carried out in the late 1970s by Rasho Rashev.
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The length of the Hayredin shaft is about 25 km. To the north it starts from the high 
Danube River valley macroslope in the vicinity of Killer Bair locality, 6 km west of Kozloduy. 
To the south, in a meridional direction, the shaft crosses the waterless plain of Moesia, where 
rescue archeological excavations were carried out at the eleventh kilometer. The southern end 
of the shaft reaches the landuse areas of the villages of Hayredin and Manastirishte, where old 
Bulgarian settlements existed. From that point on, the route of the shaft branches off and is 
further on lost in the alluvial lowland of the Ogosta River valley.

In 2019, in connection with an investment project for expansion of the gas transmission 
infrastructure of the Republic of Bulgaria, it was necessary to conduct an urgent rescue ar-
chaeological study. The study took place at Site 25/2006, within the landuse area of the village 
of Butan, Kozloduy municipality, or at the intersection of the submeridional Hayredin shaft 
and the gas pipeline coming from Eastern Thrace towards Central Europe. A complete geo-
magnetic survey was performed in the designated study area, in order to establish the presence 
or absence of any excavated structures in or under the embankment of the shaft (Fig. 3). The 
results clearly showed the presence of two linear anomalies outlining the rounded shoulders 
of the fossilized moat located between them. An isometric anomaly was registered in the very 
SW corner of the easement (squares G/10 - H/10).

The fortification facility consists of two elements - a shaft and a moat (Fig. 9, 10 and 
11). The height of the shaft is about 3.50 m and is the result of morphodynamic processes and 
human activity. No cultural layer was registered during the excavations. The stratigraphic se-
quence of the layers shows that the embankment of the shaft is formed by a sandy loess and a 
grayish-white intermediate layer, where infiltration of pockets of chernozem and soil layer is 
observed. The ridge of the shaft is formed by loess and soil-turf. Judging by the stratigraphic 
sequence, it can be said that only the redeposited loess from the highest point of the ridge is 
the result of any anthropogenic activity.

The formation of the shaft itself is a result of active geomorphological processes and 
anthropogenic influences, or the genesis of the shaft is associated with the presence of a 
natural ravine or subsidence of the terrain, further fossilized by denudation-accumulation 
processes in the neighboring terrains. This evidence and conclusion is confirmed by obser-
vations of all incisions made. The outlines of the shaft are marked by a horizontal bottom 
and V-shaped rounded walls. The volume parameters of the moat are outlined by the soil 
volumes of the two layers: of pale whitish soils and a chernozem soil layer shuffled off the 
ridge of the shaft.

Keywords: Hayredin fortification shaft, structural-geomorphological analysis, paleogeo-
graphic reconstructions, chronology, geophysical survey

ВЪВЕДЕНИЕ

Хайрединското укрепително съоръжение представлява сегмент от два вза-
имно свързани успоредни елемента: ров и вал. Следи от тях се диагностицират 
в субмериодионална посока в продължение на 25 km, като започват от високия 
бряг на р. Дунав при Килер баир, западно от гр. Козлодуй. Укрепителното зем-
но съоръжение пресича безводната равнина Златия и завършва в землищата на 
селата Хайредин и Манастирище, където са съществували старобългарски се-
лища. От тук трасето на вала се разклонява, след което се загубва в алувиалната 
низина на долината на р. Огоста. 
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По протежение на цялото трасе валът е силно обезличен, като във вододел-
ните пространства е дълбоко денудиран, а в понижените терени относително 
добре се маркира. Предполага се, че валът е имал височина от 2 до 3-4 m, а 
дълбочината на рова e достигала до 3 m. Днес съоръжението добре се иденти-
фицира от тясна ивица от дървесна растителност и черен път.

Според вижданията на проф. Рашев, един от най-добрите изследователи на 
тази проблематика, не става въпрос за гранично укрепление, а за ешалонирана 
система за отбрана. Тя включва три субмеридионално ориентирани сегмента 
от взаимносвързани два елемента ров/вал – Ломския, Хайрединския и Остров-
ския сегмент. Отбранителната система пресича от север на юг два от трите типа 
седиментна льосова покривка, развита субпаралелно в обсега на Мизийската 
епиплатформена равнина.

Целта на статията е на база на интегрирани научни изследвания, включва-
щи няколко подхода – цялостно интегрално тахиметрично и геомагнитно зас-
немане, томографско, археоложко и геоморфоложко проучване: да се създадат 
томографски модели за строежа на приповърхностните слоеве на терена, про-
карване на мрежа от археологически разкопки – шурфове, напречно на Хайре-
динския вал, и от тяхното закартиране и сегментно опробване да се установи 
наличие или отсъствие на вкопани структури – културен слой в основата или в 
насипа на вала. На базата на структурно-геоморфоложка информация от терен-
ни наблюдения и седиментен анализ да се извършат палеогеографски рекон-
струкции за региона на вала.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото изследване се извърши на основание договор между „Инсти-
тута по археология при БАН“ и „Булгартрансгаз“ във връзка с предварителните 
проучвания на трасе за прокараване на газопровода по линията Източна Тракия 
– Горна Тракия – Източния Балкан – Мизийската равнина и Централна Евро-
па. Това наложи да се изготви една рационална методика, включваща методи 
от различни научни подходи: геодезични методи – тахиметрично заснемане; 
геофизични методи – геомагнитно заснемане, томографски напречни профи-
ли; провеждане на теренно сруктурно-геоморфоложко картиране и опробване 
на системата от шурфове в обсега на прокарания археологическия сондаж на 
обект „Бутан“ за седиментния анализ. Обектът се намира южно от ниския водо-
дел, отделящ водосборния басейн на „Шишманов“ язовир от увалното льосово 
понижение, формирано вследствие на слягане или хлътване на льосовия масив 
в тилните участъци на представителното наклонено ниво с ранноплейстоцеска 
възраст (фиг. 1 – приложение).

Льосовото понижение е с надлъжна ос около 200-300 m, плоско дъно с 
ширина 40 – 50 m и лек увес в южна посока към долината на р. Огоста. С про-
карването на трите шурфа с дължина около 20 m, ширина 5 m и дълбочина 3 m е 
направен напречен разрез, който обхваща цялото земно укрепление в реалните 
му размери и черти (фиг. 2).

За реализиране на поставената цел се използва  интегрираният подход 
от методи за изследване на предвидената за проучване равнинна площ меж-
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Фиг. 2. Общ план на обект 25/2006 (Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)

ду долините на реките Лом и Осъм. На първо място са проведени интегри-
рани теренни геодезични, геофизични, археоложки и геоморфоложки изслед-
вания: тахиметрично и геомагнитно заснемане на терена, прокарване на два 
томографски профила №1 и 2 на база измервания на електросъпротивлението 
на геоложката основа със задача създаване на томографски модели за стро-
ежа на приповърхностните слоеве на региона и прокарване на системата от 
супаралелни шурфове напречно на Хайрединския вал. Извършеното цялостно 
интегрирано изследване (тахиметрично, магнитно, томографско, археоложко 
и геоморфоложко) е с главна задача да се установи наличие или отсъствие на 
вкопани структури – културен слой в основата или в насипа на вала (фиг. 3 и 
4 – приложение).

На основата на анализа на геомагнитната снимка и съставените два томо-
графски модела Профили № 1 и 2 – Бутан (фиг. 4.) за приповърхностния строеж 
на терените в обсега на Хайрединското укрепително съоръжение – ров/вал ясно 
се набелязва наличието на две линейни аномалии, очертаващи заоблените раме-
не на разположения между тях фосилизиран ров. Една изометрична аномалия е 
регистрирана в самия югозападен ъгъл на сервитута (квадрати – G/10 и H/10). 
Паралелно с геомагнитното заснемане на археологичните сондажи – шурфове 
се извърши и електросъпротивителното проучване по линията на квадратите А 
и Н, които маркират северната и южната граница на обекта и пресичат перпен-
дикулярно земното съоръжение. 

Според направените два томографски профила – №1 и 2 няма данни за рес-
труктуриране на литолого-стратиграфските и литолого-фациалните последова-
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телности. Днес в морфологията на акумулативната льосова повърхнина трасето 
на Хайрединското укрепително съоръжение е значително обезличено и трудно 
за дешифриране. Липсват ясно изразени маркери, белези и следи на реструкту-
риране на литолого-стратиграфските и литолого-фациалните вертикални разре-
зи от антропогенния натиск по дължината на отбранителното съоръжение. Тази 
безизразност на отделни сегменти по трасето е свързано с различните условия 
и фактори както от природно естество: активна деструкция в льосовите терени 
и непрекъсната трансформация на приповърхностните слоеве на земната кора 
под въздействието на климатичните колебания и гравитация, така и от антро-
погенния натиск (въздействия) под формата на активно земеползване (водона-
поителни мелиорации), строителство и търсене на въглеводороди. Тази сложна 
природна обстановка силно затруднява правилно и логично индетифициране и 
диференциране на мястото и ролята на природните от антропогенните фактори 
и условия в оформянето на укрепителните съоръжения (фиг. 5 – приложение).

В геоложко отношение Хайрединското укрепително съоръжение е оформе-
но в рамките на кватернерния льосов комплекс. Дебелината на льосовия разрез 
варира от 20 до 50 m и достига 100 m в близост до долината на р. Дунав. Хайре-
динският укрепителен вал пресича напречно два от типовете льос, изграждащи 
льосовия комплекс. Първият тип е представен от льосови пясъци, които заемат 
тясната брегова ивица, отличаваща се с доминираща в състава си едрозърнеста 
псамитна фракция (0,5–1,0 mm). Тя заема от 50 до 80 % от механичния със-
тав (Минков, 1968, Стоилов, 1984) и придава бледожълт до светлосив цвят, тъй 
като в минерлния състав преобладават кварцови зърна. Втората льосова зона 
заема ивица с ширина около 20–30 km. Песъчливият льос се характеризира със 
среднозърнеста псамитна фракция (0,25–0,5 mm) – над 20 %, и представлява 
преходна ивица между льосовите пясъци и типичния льос, който е неспоена 
седиментна скала с бледожълт до белезникав цвят.

Механичният състав на средната зона от типичния льос се отличава с 
най-високо съдържание (45–60 %) на алевритовата фракция, или т.нар. льосова 
фракция (0,05-0,01mm); нисък дял (до 20 %) на пелитната фракция (<0,01mm) и 
високо съдържание (около 15–20 %) на карбонати. Дебелата льосова покривка 
в двете зони в сравнение с другите кватернерни седименти се отличава със спе-
цифични свойства: висока порьозност (около 50 %) или недостатъчна доуплът-
неност на скалата, структурна неустойчивост и вертикална цепителност, което 
обуславя ускорени пропадъчни процеси и явления в региона: силното насищане 
на льосовия масив с вода при екстремни валежи и аномално обводняване от 
водонапоителните системи най-често в западните и централните фрагменти на 
Мизийската равнина предизвикват разрушаване на водоустойчивите връзки в 
структурата на льосовите масиви. Формират се пакетни склонови пропадания, 
увални слягания и хлътвания от 80 до 100 cm, като хлътналите участъци са с 
ширина 40 – 50 m и дължина 300 – 400 m (Минков, 1968). Масови са и проце-
сите, формиращи негативни льосови блюдца с дължина до няколкостотин ме-
тра и дълбочина от 1 до 5–6 m. Най-често техният механизъм на формиране се 
свързва с механична суфозия на финни съставки от ситнозем и химично излуж-
ване на лесно разтворими соли и карбонати в обсега на льосовия масив (Мин-
ков, 1968). Други изследователи (Яранов, 1960) свързат генезиса на блюдцата 
с фосилизиране на палеонегативни ерозионни и карстови форми по време на 
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льосонавяване. Под въздействието на естествената и стимулираната от човека 
линейна ерозия се формират още и фуниоподобни ровини и холвези до няколко 
метра дълбочина.

От направените наблюдения на археологичния сондаж и проведените гео-
физични изследвания (томографски профили от № 1–2) се установява, че на-
длъжната ос на линейно изтегленото понижение се фиксира от един леко асиме-
тричен V-образен напречен профил на субмеридионално изтегления ров и прос-
транствено свързания с него вал. В съвременния релеф ровът има дълбочина 
около 3 m, плоско дъно, заоблени стени и рамене, развити на височина 141,80 m 
на запад и 142,40 m на изток. Тази асиметрия се подсилва след оформянето на 
вала или натрупване на льосова скална маса откъм изток, силно денудирана и с 
видима дебелина около 1,00 m и покрита от чимове. Така се оформя асиметри-
ята на укрепителното съоръжение.

На основата на проведените теренни наблюдения на археологическия сон-
даж на обект „Бутан“ се взе решение в разкриващия се представителен вертика-
лен литолого-стратиграфски и фациален разрез в обсега на северния и източния 
борд на южния шурф да се извършат опробвания за лабораторни изследвания.

По профил №1 в обхвата на северния борд са взети 4 проби за седименто-
ложки анализ, а в източния борд, по профил №2, са взети 6 проби за седимен-
толожки анализ. Седиментоложкият лабораторен анализ включва: ситов анализ 
на фракция 0,05–2,00 mm и хидрометричен анализ на фракция < 0,05 mm след 
третиране с H2O2 (водороден пероксид) за наличие на глина или органично ве-
щество, представено в кумулативни криви или проценти за размер на частици-
те, както и чрез HCL – за установяване на карбонати в обсега на литолого-стра-
тиграфския и литолого-фациалния вертикален седиментен разрез.

От извършения седиментен анализ са установени ниски количества на кар-
бонати в състава на всички проби. Определени са процентите в кумулативните 
криви за размер на частиците (µm) в състава на всички проби за следните лито-
ложки последователности: глина; алеврит и пясък. Тези три литоложки разно-
видности в значителна степен се корелират с трите почвени вертикални слоя:
 издържан почвен (черноземен) слой с високо съдържание на глина или 

органично вещество;
 преходен слой, представляващ меланж от фин, дребен и едър алеврит 

от преотложен бледожълтеникав до белезникав льос с хумусни джобове;
 коренна льосова скала, изградена от фин, дребен, среден, едър и груб 

пясък.
В обхвата на северния и източния борд (вала) на южния шурф за седимен-

тен анализ са взети съответно отдолу нагоре по вертикалата четири проби от 
профил №1 и шест проби от профил №2. На основа на анализите на кумулатив-
ните криви на общо 10 проби са установени процентите за размер на частиците 
(µm) (фиг. 6 и 7).

В надлъжния профил на напречния разрез на съоръжението ясно се иден-
тифицира локално аномално понижение с коритообразни и силно заоблени ра-
мене, които разширяват рова до 5 m, дълбочина до 3 m и завършва с плоско и 
тясно дъно. Ровът е запълнен от дебел до 1 m слой от тъмен хумусен ситнозем, 
който е фосилизиран от преотложен белезникав льос с дебелина до 1,20 m, кое-
то съвпада със съвременните черти на рова (фиг. 6 ).
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Oт проведените наблюдения и седиментни анализи на проби от северния 
и източния борд (вала) се отчленява известно антропогенно реструктуриране 
във вертикалния разрез на литолого-фациални последователности или на се-
диментните и почвените слоеве в обсега на вала (фиг. 7).

В рамките на почвения и преходния хоризонт се маркира рязко увелича-
ване на глинестите частици от 24 до 30 %. Освен това на изток в обсега на 
насипния вал в състава на фациалните последователности се установява и до-
миниращо участие на алевритови частици – 53–64 %, и незначителни обеми от 
пясък – 15–20 %. В обсега на вала се идентифицира аномално увеличаване на 
дебелината на черноземния почвен хоризонт, вследствие от изкопно/насипна 
човешка дейност, а насипаната линзовидна льосова скална маса е с незначител-
на дебелина – до 60–80 cm, и покрита от чимове (фиг. 7).

Свидетелства и доказателства за реструктуриране на литолого-страти-
графските и литолого-фациалните последователности не се потвърждават и от 
проведеното геофизично изследване – анализа на двата прокарни напречни то-
мографски профила. Установяват се две симетрични и аналогични геофизични 
аномалии с висока електропроводимост и понижено съпротивление и от двете 
страни на рова. Тези закономерности са свързани най-вече с високата порьоз-
ност на льосовия масив, свободната циркулация на колоидните разтвори в дъл-
бочина и увеличаване на процента на глинесто вещество и вода в ниски хори-
зонти на седиментния разрез.

Проба Глина (%) Алеврит (%) Пясък (%)

№1 24,31 65,80 9,89

№2 28,25 51,91 19,84

№3 27,06 57,97 14,97

№4 19,15 67,11 13,74

Фиг. 6. Северен борд – напречен профил в разрез №1 (ров) 
(Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)

Проба Глина (%) Алеврит (%) Пясък (%)

№5 19,72 66,33 13,95
№6 26,72 53,66 19,62 
№7 30,06 54,69 15,25
№8 29,58 54,37 16,05
№9 25,58 55,17 16,25
№10 23,78 56,25 19,97

Фиг. 7. Източен борд – надлъжен профил в разрез №1(насипен вал) 
(Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)
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От проведения анализ на напречния разрез на отбранителното съоръжение 
не се установяват сериозни маркери и белези, които да спомагат за идентифи-
кация на активна антропогенна дейност, която да е обусловила и реструкту-
риране в литолого-стратиграфските и литолого-фациалните последователности 
във вертикалния седиментен разрез. Това ни дава основание да смятаме, че 
първоначално ровът от отбранителното съоръжение вероятно е имал природ-
но възникване и заложение, свързано с погребване на пелеоровини или кар-
стови понижения при льосонавяването. Освен това от приложената карта се 
потвърждава и пространствена привързаност между льосовите блюдца и погре-
баните фуниевидни палеодолини, които са отводнявали льосовите понижения. 
Тази палеогеографска обстановка вероятно впоследствие е улеснила активната 
изкопно-насипна човешка дейност при оформянето на отбранителното съоръ-
жение.

За да верифицираме достовереността и обективността на резултати от на-
шите наблюдения в обсега на Хайрединския укрепителен вал, извършихме по-
сещение и наблюдения на разкритите напречни разрези в обсега на Островското 
отбранително съоръжение, северно от гр. Кнежа. От извършеното наблюдение 
в обсега на двата шурфа и на основата на ситов анализ на фракция от 0,05 до 2,0 
mm и хидрометричен анализ на фракция < 0,05 mm след третиране с водороден 
пероксид (за органично вещество) и солна киселина (за корабонати) на взетите 
четири проби за седиментен анализ се установи следната литолого-стратиграф-
ска последователност във вертикалния седиментен разрез: почвен (черноземен) 
хоризонт, набогатен с органично вещество; преходен хоризонт, изграден основ-
но от алеврит и джобове от хумусно вещество и коренна скала (льос) от фин, 
дребен и едър пясък. 

На основата на анализите на кумулативните криви на общо четири проби, 
взети от долу нагоре по вертикалния седиментен разрез, се установиха следни-
те проценти за размер на частиците (µm) (табл. 1).

На базата на извършените анализи на кумулативните криви на общо чети-
ри проби се установяват следните закономерности за литоложките разновид-
ности и последователности. Идентифицира се черноземен хумусен хоризонт 
с аномална дебелина (около 2,0 m), обусловена вероятно от плоскостния смив 
на хумусен ситнозем от фини глини (до 30 %) и алеврит (до 71 %), натрупан в 
условията на топъл и влажен климат и активно земеползване, и преходен хо-
ризонт от 1 m, като не се достига до чиста коренна льосова скала. На дъното 

Таблица 1. 
Гранулометричен състав на почвения разрез (профил Кнежа – льосово блюдце)

Проба Глина (%) Алеврит (%) Пясък (%)
№1 23,39 64,15 12,46

№2 29,37 54,92 15,71
№3 16,13 71,35 12,35
№4 19,45 67,28 13,27
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на шурфа се набелязват следи от линии, набогатени с хумус и наподобяващи 
плоско дъно на ров, но е твърде възможно тези линии да маркират и максимал-
но ниво на подземните води. За да верифицираме тези резултати, се наложи да 
обходим съседните терени около археологичния сондаж. От направената оби-
колка се установи, че двата шурфа са прокарани в обсега на типично овално 
льосово блюдце с плоско дъно и диаметър около 100 m. Формирано е вероятно 
от слягане или хлътване с около 0,80–1 m на льосовия масив вследствие от про-
тичане на химично излужване на соли и карбонати или механична суфозия на 
ситнозем. Тези процеси обуславят разпадане на междуминералните връзки в 
структурата на льосовия масив и неговото хлътване. Образуването на овалното 
блюдце е логично да се обясни и с фосилизиране на палеонегативни ерозионни 
и карстови форми по време на льосонавяване. Идентифицираното овално льо-
сово блюдце се доказва и от аномалната дебелина на черноземния почвен хо-
ризонт, свързана с хлътването на масива, и аномалното натрупване на хумусен 
ситнозем във вертикалния профил.

Хайрединското земно укрепително съоръжение се оформя от два взаимно 
свързани елемента – вал и ров (фиг. 8 – приложение). 

Височината на вала е около 3,0 m и е резултат от морфодинамични про-
цеси и човешка дейност. По време на разкопките не е регистриран културен 
слой. Стратиграфската последователност на слоевете показва, че насипът на 
вала е образуван от песъчлив льос, сивобелезникав междинен слой, в който се 
наблюдава инфилтрация на джобове от  чернозем и почвен слой. Билото на вала 
е формирано от льос и почвен слой – чимове. Съдейки по стратиграфската по-
следователност, може да се каже, че само преотложеният льос от най-високата 
точка на билото е резултат от антропогенна дейност.

Формирането на самия ров е резултат от активни геоморфоложки и антро-
погенни въздействия и процеси. Генезисът на рова се свързва с наличието на 
естествена ровина или слягане на терена, фосилизиран допълнително от де-
нудационно-акумулативни процеси от съседните терени. Това свидетелство и 
заключение се потвърждава от наблюдения върху всичките направени разрези. 
Очертанията на рова се маркират от хоризонталното дъно и V-образно заоблени 
стени. Обемните параметри на рова са погребани от почвените обеми на двата 
слоя: от бледобелезникав и черноземен почвен слой, свлечени от билата на две-
те рамене на вала.

ПАЛЕОГЕОГРАФСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ОБСЕГА 
НА ХАЙРЕДИНСКОТО УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ

През последните години вниманието на учените геоморфолози са насочени 
преди всичко върху прецизните палеогеографски реконструкции на климатич-
ните флуктуации през кватернера – джеласиена, плейстоцена и холоцена. Това 
е във връзка със съвременните глобални колебания на климата. Според МСК 
при МСГН от август 2009 г., началото на джеласиeнския етаж – 2,5–2,3 Ма ВР, 
бележи и долната граница на кватернера – от установените реликти от Бибер-
ското заледяване в Западна Европа. Долната граница се дефинира и от магни-
тостратиграфската граница между нормалната полярна епоха Гаус и обратната 
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Матуяма. Действително в края на пиаченца започва необратима тенденция на 
редуване на ледникови и междуледникови епохи. От палеоклиматичните дан-
ни е известно, че през ледниковите епохи настъпва рязко застудяване – сух и 
студен климат, заледяване, промени от топлолюбива към студенолюбива флора 
и фауна, протича екзарация, криогенни, крионивални процеси и льосонавява-
не. Свидетелства и доказателства за тези ритмични палеогеографски условия 
са намерените фосили от мамут, сърна, елен във вертиклния разрез на кватер-
нерния покривен комплекс от гравийни чакъли, пясъци и глини, лежащи вър-
ху джеласиен-ранноплейстоценските наклонени нива в региона (Яранов, 1960; 
Агаларева, 2013; Алексиев, 2009).

Ново циклично затопляне на климата или настъпване на междуледнико-
вата епоха се установява от топъл и влажен климат, протичане на плувиален 
режим, който се характеризира с мощна кинетична енергия на речния отток, 
разливащ се върху подножията на планините. За палеогеографските условия 
през интерглациалите свидетелства и протичането на активни почвообразува-
телни процеси. Свидетелство за затоплянето на климата е намерената топлолю-
бива флора и фауна във вертикалните разрези на къснонегенско-кватернерните 
наслаги в обсега на Мизийската епиплатформена равнина – мастодонти, южен 
слон и др. (Халваджиев, 1966).

След времевия интервал 0,820 Ма ВР настъпва ритмично редуване на 
плейстоценски заледявания с междуледникови епохи, в резултат на което над 
педокомплекса от червени глини се формира вертикален геоложки разрез от 
осем льосови хоризонта и седем погребани почвени профила, които простран-
ствено и времево се обвързават с глациалния плейстоцен и холоцен. През лед-
никовите епохи се формират надзаливните тераси, а междуледниковите епохи 
фиксират ерозионните врезове между тях. Основният фактор за образуването 
им са палеоклиматичните флуктуации – редуване на топли и студени епохи. При 
настъпването на студени епохи нивото в морските басейни се понижава поради 
блокиране на водните маси в обсега на континенталния ледник. Настъпва мак-
симумът на екзарационната планация и формиране на цокъла на речните тераси 
по долините. С началната фаза на разтопяване на ледниците настъпва покачване 
на морското ниво и започва регресивно развитие на активни ерозионни процеси  
и алувиалната седиментация в рамките на речните корита от чакъли, пясъци и 
глини. За топлите и влажни епохи е характерен флувиален режим с доминиращи 
алувиалните наслаги в разливен фациес. С топлите епохи са свързани и почво-
оразувателните процеси върху алувиални разрези или льосови хоризонти. Льо-
совата акумулация се осъществява през сухите и студените фази на глациалните 
стадии. След късноледниково време се оформят заливаемите алувиални низини 
и съвременната физикогеографска структура на изследвания регион.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

От получените резултати за проведените теренни общогеоморфоложки на-
блюдения и извършения седиментен анализ в лабораторни условия на 14 проби, 
взети от двата обекта: „Бутан“ и „Кнежа“, може да направим следния извод: 
наблюдават се ритмични колебания на палеогеографските събития или условия 
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през холоцена: студена (бореална) – топла (атлантическа) – студена (суббореал-
на) и т.н. и със средна продължителност около 2000 г. Късният суббореал, или 
ранножелязната епоха (1300–1100 г. пр.н.е.), се очертава от захлаждане с хладен 
студен климат, който продължава от V пр.н.е. до I век н.е. След това настъпва 
субатлантическата фаза, или втори климатичен оптимум VII – XIII век от н.е., 
който се характиризира с топъл и влажен климат и продължава и през новото 
хилядолетие. Свързва се със значително затопляне на климата, отдръпване на 
Греландския леден щит и експанзия на норманите на северозапад и североизток 
и появата на викингските селища на о-в Греландия при средногодишни темпа-
ратури от 3–40.

В различни средновековни сведения има данни, че планинските простран-
ства до 1600 m н.в. на Балканския регион са сравнително гъсто населени през 
субатлантическата фаза.Свидетелство за топлия и влажен климат през субат-
лантическата фаза са формираните  дебели вертикални разрези от черноземни 
почви в „Златията“, набогатени с хумусно вещество. Съществуват сведения и 
за развитие на лозарство от това време (X – XI в.), което достига на север до 
бреговете на Балтийско море. Сравнително краткотрайният викингски период 
на затопляне на климата не е довело до значително придвижване на широко-
листния пояс на север, както и съществуват данни, че горната граница на гората 
се е издигнала само със 150 m в Алпите.

Съществуват сведения и данни, че след викингския период настъпва за-
хлаждане или суха и хладна климатична фаза, доказана чрез наблюдения на 
алпийския ледник Фернау, който започва да напредва в началото на XIV в. и 
продължава до втората половина на XIX в. През тази „мини ледникова фаза“ 
от средата на ХІV век, или Късно средновековие, до втората половина на ХІХ 
век се идентифицират няколко ритмични хладни климатични флуктуации, по-
вечето от които са документирани. От 1860 г. започва постепенно затопляне 
на климата. Според редица палеогеографски реконструкции и прогнози мах на 
това затопляне вероятно ще настъпи в началото на ХХI в. (Калинин, 1976), след 
което се очаква да настъпи постепенно захлаждане на климата. Тези колебания 
основно се свързват с цикличната слънчева активност.
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Фиг. 1. Тахимитрична снимка (Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)
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Фиг. 5. Перспективен план на обект 25/2006 (Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)

Фиг. 8. Напречен разрез на Хайрединсия укрепителeн вал 
(Komatarova-Balinova, Alexiev, 2020)






