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GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
MIOCENE AND QUATERNARY MARINE SEDIMENTS IN COASTAL ZONE OF
THE REGION “KARANTINATA” IN VARNA GULF
Abstract: The geological and geomorphological research is related to the construction of the fishing port
"Karantinata", located in Asparuhovo district in the southern part of Varna Gulf. It is confirmed that in
connection with the construction of future hydrotechnical facilities, the studied area is presented of Miocene and
Quaternary sediments, subjected to the active impact of lithodynamic processes in Varna Gulf.
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1. ГЕОМОРФОЛОГИЯ
азглежданият участък е разположен в южната част на Варненския залив, който има
източна експозиция, дължина на бреговата линия 15 km и висок коефициент на
разчлененост – 1.67 (фиг. 1) [5]. Изследваният район м. „Карантината” е
разположен на южния бряг на Варненския залив непосредствено до източния край на
Аспаруховския плаж. Прокарани са сондажи C-1 (дълбочина 10 m) на сушата, в непосредствена
близост до бреговата линия и C-2 (дълбочина 11 m, воден стълб 2.50 m) в крайбрежната
литорална зона.

Р

Фиг. 1. Картосхема на Варненския залив
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В тектонско отношение районът попада в територията на Варненската депресия, която е
част от Мизийската платформа. Непосредствено пред водната линия дъното е изградено от
пясъчници и среден пясък [3].
Геоложкият строеж на участъка е тясно свързан с най-новата геоложка история на
черноморския басейн. След регресията на сарматския басейн, вследствие на тектонски
колебателни движения, релефът на Варненската депресия е бил подложен на интензивна
денудация [8].
По-късно, върху неравния денудиран сарматски релеф се отлагат предимно глини с
прослойки и лещи от песъчливо-глинести и варовито-песъчливи седименти.
На границата плиоцен-плейстоцен се установява трансгресия, започнала с отлагане на
чакълесто-глинести утайки и върху тях на кафяви глини. През холоцена вертикалните
движения на земната кора приемат негативен характер и крайбрежието потъва, като се
образуват лиманни езера в удавените речни долини – Белославско и Варненско. Потъването на
морския бряг продължава и понастоящем със скорост около 2 mm/год. Същевременно,
вследствие глобалното затопляне на климата се повишава и морското ниво със скорост 1,5
mm/год.
Крайбрежната морска тераса на изследвания участък е с холоценска възраст и е изградена
от глини и пясъци с основни минерали монтморилонит, каолинит, илит, кварц, плагиоклази,
авгит и магнетит. В резултат на общия ход на понижение по време на кватернера (края на
вюрм), вследствие заливането от морето са се отложили съвременните морски наслаги: пясъци;
мидени черупки и тиня.
Брегът е представен от абразионни, свлачищни и акумулационни участъци.
Абразионният бряг е представен в посока север – юг от сарматски пясъчници, глини и мергели,
конкски варовити пясъчници, карагански пясъчници, мергели и песъчливи варовици, чокракски
мергели, глини, варовити пясъчници и пясъци, карагански пясъчници от Галатската свита.
Активни свлачища се намират в около н. Галата. Наличието на открити стръмни склонове
в непосредствена близост до водната линия усилва тяхната абразия, а стичащите се подземни
води причиняват ерозията им. Средната височина на клифовия бряг е около 20 m.
В изследвания участък попада плаж „Аспарухово” с дължина 1 km и максимална ширина
110 m и плаж „Галата – фара” с дължина 0.2 km и максимална ширина 20 m. Плажовете имат
локален произход и са разположени във връхната част на вдаващите се в сушата брегови
участъци. Подхранването на плажовете с наноси се осъществява от продукти на абразията и от
твърдия отток на деретата. Пясъкът от плажовете е едър и среден, кварцов, с ниско карбонатно
съдържание 5 - 15%.
Подводният брегови склон на изследвания участък е изграден от миоценски пясъчници и
мергели, покрити в по-голямата част от площта си от кватернерни седименти. Скалните
разкрития са разположени в ивица с ширина 100 - 600 m непосредствено до бреговата линия
пред абразионно - свлачищните участъци. Отделни малки по площ скални банки се срещат и на
разстояние до 1400 m от бреговата линия.
Средният наклон на горната част на подводния брегови склон е 0.02. В неговия релеф се
констатират няколко абразионни тераси на дълбочина 2 - 3, 3 - 4, 6 - 7 и 8 - 9 m. На места са
запазени стари потопени клифове с вълноприбойни ниши.
Кватернерните седименти са представени от пясъци и алеврити. Пясъците са
разпространени в ивици, успоредни на бреговата линия. Представени са от едър, среден и
дребен пясък. Едрият и средният пясък, които формират ивици пред плажовете са кварцови по
състав и имат теригенен произход. Карбонатното им съдържание не надвишава 15%. В района
на плаж „Аспарухово” пред самия плаж се наблюдават два, подводни пясъчни вала. Дребният
пясък е разпространен в акумулационните участъци и има теригенен произход. Карбонатното
му съдържание е по-малко от 15 - 20%.
До прокопаването през 1909 г. на плавателния канал, свързващ го с морето, Варненското
езеро е било затворен сладководен лиман, отделен от Черно море с пясъчна коса. Нивото на
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езерото е било по-високо с около 1.4 m и то се е изливало в морето в района на днешната ж.п.
гара. След прекарването на стария и на новия плавателен канал през 1976 г. нивата на езерото и
морето се изравняват и водите на езерото се осоляват.
2. ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОЖКИ СТРОЕЖ
Литоложките разновидности в района на гр. Варна са представени от седиментни скали с
миоценска, плейстоценска и холоценска възраст (фиг. 2, 3) [9].

Фиг. 2. Геоложка карта M 1:100 000, [9]

Фиг. 3. Дълбочинен геоложки разрез на седиментния комплекс, [9]

Холоценът е представен от почвен слой, техногенни насипи (Qh) и морски пясъци (mQh).
Плейстоценът включва еолично-алувиално-делувиалните наслаги (e-a-dQp), като найразпространени са делувиалните глини и песъчливи глини.
Неогенската система е широко развита в района на гр. Варна, където се разкриват
миоценски седименти, поделени в две литостратиграфски единици: Галатска свита (gN1t-s) и
Евксиноградска свита (evN1kg-s) [6, 7].
В геоложкия разрез на брега на изследвания участък се разкриват следните литоложки
разновидности: почвен слой и техногенен насип, плейстоценски делувиални песъчливи глини и
карагански пясъци и пясъчници.
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На подводния брегови склон се разкриват коренни скали представени от карагански
пясъчници, които в по-голямата си част са покрити от холоценски морски средни пясъци с
мощност до 2 m.
Холоценските пясъци имат жълтокафяв цвят и карбонатно съдържание 8 – 15%.
Пясъчниците на карагана са белезникави на цвят със слоеста текстура и псамитова
структура. Имат глинесто-варовита спойка.
Галатската свита е литостратиграфски дефинирана от Попов, Коюмджиева, [6], със
стратотип при кварталите “Аспарухово”, “Галата” и “Владиславово”, като тя обединява
установените от Гочев [1] чокракски, карагански и конкски регионални етажи. Установено е
многократно редуване на пясъци, мергели, пясъчници и варовици, без видимо прекъсване на
седиментацията между отделните хоризонти. Теренните изследвания потвърждават
преобладаването на песъчливия фациес представен от дребни и средни пясъци, прослоени от
пясъчници, варовити пясъчници и песъчливи мергели, които придават устойчивост на бреговия
склон. Характерни са жълти и белезникави пясъци със дебелини 100 – 260 m, прослоени от
пясъчници, глини и песъчливи глини и по-рядко от детритусни варовици, които залягат
трансгресивно върху по-стари скали и се покриват от Евксиноградската свита.
Евксиноградската свита е литостратиграфски дефинирана от Гочев [1], като
“Евксиноградски хоризонт” и редефинирана от Попов, Коюмджиева [6] въз основа на
стратотип при кв. Владиславово [7]. Свитата е представена от сиви и белезникави варовити
глини и песъчливи глини, прослоени от диатомити. Общата дебелина на свитата е 100 – 110 m.
Границата между двете свити преминава под днешния булевард “Цар Освободител”, по който
преди повече от сто години е имало дере и по Околовръстно шосе.
Кватернерната система е представен от холоценски и плейстоценски седименти.
3. СЪВРЕМЕННИ ФИЗИКО-ГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ
Най-характерни за района са свлачищата, развити в стръмните склонове край морския
бряг [10]. Понастоящем ръбът на главния надсвлачищен откос отстои на 150 – 300 m от
бреговата линия при линейно – блоковото свлачище “Галата - изток” на 200 – 300 m при
свлачище “Патрапантепе” и 200 – 550 m при свлачище “Адабахче”. Височината на ръба на
надсвлачищния откос при трите свлачища е съответно 50 – 100 m, 90 – 95 m и 125 m. Средният
наклон на надсвлачищния откос е 45 – 65 º, а на свлачищния структурен комплекс е 1 - 15º.
В изследвания участък не се наблюдават съвременни активни свлачища.
В контекста на построяването на бъдещи хидротехничски съоръжения (фиг. 4), може да
се има в предвид че, изследваният участък е подложен на активното въздействие на
литодинамични процеси във Варненския залив, които обуславят динамиката на наносите в
обхвата на м. Карантината [2, 4].
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Фиг. 4. Проект на новото рибарско пристанище
в м. “Карантината”, кв. Аспарухово
Преразпределението на лекоподвижните дребни и средни пясъци, постилащи дъното,
зависи от режима на потока на наносите и заносимостта. Действащите течения в м.
„Карантината” могат да бъдат квалифицирани като „компенсационни”, възникващи вследствие
на неравномерния наклон на различните участъци от прилежащото открито крайбрежие и
влиянието на хидротехническите съоръжения върху хидромеханиката на изследваната зона.
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