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PREREQUISITES FOR THE APPEARANCE OF EROSION-ACUULATIVE
PROCESSES IN THE SOUTH SIDE THE SHUMEN'S PLATO
Abstract: The nature and geographical peculiarities and spatial differences in the hydroclimatic conditions of
Bulgaria are the most important premise for dominating expression and differentiation of the erosion - and
accumulative processes. In the present article an attention is paid to the durable and constant relief changes due
to the erosion in the south side the Shumen plato, ogether with an estimation of the influence of all the nature geographical and antropogenic factors.
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П

роучването на съвременните морфогенетични процеси на територията на
България e актуална задача на регионалната геоморфология. Научни изследвания
с такава насоченост позволяват да се определи скоростта на деструкция на
релефа, чрез анализ на степента на ерозия, дефлация, абразия, проявата на свлачища, срутища и
др. Едновременно с деструкцията се извършва и обратния процес - на акумулация на скалнопочвени материали по склоновете, в речните долини и понижените участъци от земната
повърхност.
Обект на представеното изследване е южния склон на Шуменското плато, а целта на
изследването е свързана с определяне на предпоставките за проява на ерозията и акумулацията
по южния склон на платото и долините на оттичащите се по склона реки.
Главните задачи на изследването са свързани с конкретна характеристика на природногеографските и антропогенните фактори, определящи изявата на проучваните процеси.
Използвани са следните методи: анализ на научната литература по проблема;
експедиционно-полеви метод; статистически и картографски метод
Обхват на изследвания район
Границите на южния склон на Шуменското плато се бележат приблизително от горния
ръб на платото, който е на около 400 м. н.в, до долната пречупка на склона и подножието, която
се очертава от приблизително 100 метровата изохипса.
Изследваната територия е най-тясната част на Шуменското плато - с ширина от изток на
запад около 7-8 км., като този склон е и сред най-стръмните участъци на платото.
Територията на южния склон на Шуменското плато включва водосборните басейни на
няколко малки и три по-големи реки – Троицка (Барадере), Осмарска и Кочовска, с обща площ
около 28 кв. км. (Табл.1).
Динамиката на ерозията и акумулацията по южния склон на Шуменското плато е
установена чрез анализ на взаимодействието на повърхностно течащите води с почвите и
разкриващите се скали, като са взети под внимание климатичните условия, формата на
водосборите, посоката на долините, наклоните, залесеността и затревеността на склоновете,
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селскостопанската обработка на площите, както и други антропогенни въздействия върху
релефа.
Маршрутните изследвания са проведени по съставни водосбори, като се очертаха три
ивици – привододелна, елувиално-денудационна и елувиално-акумулационна.
Фактори, предопределящи проявата на ерозионно-акумулативните процеси
Хидроклиматични особености и антропогенна дейност
Проучваният южен склон на Шуменското плато попада в Севернобългарската умереноконтиненталната климатична подобласт на България и по-точно в южната част на климатичния
район на Лудогорско-Добруджанските плата. Районът се отличава с пролетно-летен максимум
и зимен минимум на валежите с годишна сума около 600 mm [1]
Направлението на речните долини на реките Троицка и Осмарска е от север на юг, а на
река Кочовска от североизток на югозапад. Речните басейни са с по-развити горна и средна
част и приблизително симетрична лява и дясна част. (Табл.1).
Табл. 1. Данни за отводняващите южния склон на
Шуменското плато реки, с по-големите им притоци

Река,
приток
р. Троицка
1-ви ляв приток
2-ри ляв приток
3-ти ляв приток
р. Осмарска
1-ви десен приток
1-ви ляв приток
р. Кочовска

Дължина
/в км./
5.25
0.5
0.45
2.95
6.10
2.45
2.5
9.4

Надморска
височина
на извора
/в метри/
420
420
360
205
345
300
135
260

Надморска
височина
на вливане
/в метри/
95
390
275
108
90
155
100
115

Увес

Площ на
водосбора
/в кв. км/

325
30
85
97
255
145
35
145

11.44
1.18
2.8
3.75
7.2
3.9
1.8
8.3

Порядъка на речните долини нараства сравнително бързо на кратко разстояние от извора,
като в долната пречупка на склона на Шуменското плато достига до 2-3–ти.
Поради преобладаващото карстово подхранване годишните колебания на валежите не
влияят толкова върху речния отток. Пукнатинните води са типични за водосборните басейни на
Кочовска и отчасти на Осмарска река. В резултат от формирането на подземен карстовогрунтов поток от някои всечени долове не изтичат реки и ерозията е забавена. През последните
около 40-50 г. се отчита също намаляване на естествения отток на Осмарска и Троицка реки,
тъй като част от подхранващите ги карстови води са каптирани за водоснабдяване (Сн. 1.)

Сн.1. Вододайна зон - ВИК-Шумен при извора
на р.Троицка

Сн.2. Карстови ниши и пещери северно от
извора на р. Троицка
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При проведени хидрогеоложки индикаторни опити в пропастната пещера „Тайните
понори” през 1997 г. (Стефанов, П., Д. Владев и др.) се установи, че в най-големия подземен
басейн в платото водообменът “валежни води - карстов извор” се извършва за повече от 3,5
денонощия (изследването се извърши в период на пълноводие).
Териториите, разположени в ниската част на южния склон на платото, както и долинните
разширения на по-големите реки са почти изцяло антропогенно усвоени. От североизток в
посока югозапад и запад са разположени кв. Дивдядово, с. Хан Крум, Троица, Осмар и Кочово.
Землищата са засъдени предимно с трайни насъждения – лозя и овощни дръвчета.
Антропогенният натиск върху релефа се изразява също с построените шосейни пътища,
напоителни канали, помпени станции, стопански постройки и др. Северозападно от село
Троица в близост до височината Бобата (415,2 m) се намира голяма каменна кариера.
Литолого-стратиграфски данни
Съвременната изява на морфогенетичните процеси по южния склон на платото се
определя както от хидроклиматичните условия така до голяма степен и от брониращият ефект
на разкриващите се по периферията на платото субхоризонтални скални пластове (Сн. 2.).
По южния склон преобладават горнокредни (тебеширени варовици с кремъчни
конкреции, пясъчници с прослойки от мергели, варовити и глинести пясъчници) и палеогенски
(мергели, варовици, глинести пясъци) скали, а по югоизточния и югозападен склон
долнокредни (пясъчници с прослойки от мергели) скални формации [3,4,5] (Фиг. 1).

Варовитите пясъчници и тебеширени варовици в района на селата Осмар и Троица се
подават лесно на ерозия. Изброените скални формации моделират в периферията на платото
отвесни склонове, скални венци, свлачища, срутища и сипеи (Сн.3,4,5,6).

Сн. 3. Ерозионна дейност в долината на река Осмарска

Сн. 4. Свлачищни стъпала в долината на река Кочовска
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Съществена изява имат и карстовите процеси, формирали на редица места въртопи,
валози, ували, слепи карстови долове, карстови извори, кари, карни полета, окарстените скални
венци, карстови ниши и пещери.

Сн. 5-6. Активна ерозия - сипей и ровинообразуване в долинния склон на река Троицка

Почвена покривка.
Проучваният район попада в източната част на Дунавско-Предбалканската подзона на
сивите горски почви, която е част от Севернобългарската лесостепна почвена зона [2]. Южните
склонове на Шуменското плато са заети от сиви горски почви и рендзини (Фиг. 2) [4,5].

По механичен състав сивите горски почви са средно до тежко пясъчливо-глинести със
значително повърхностно преовлажняване. То се дължи на уплътняването, глинясването и
високата водозадържаща способност, която пречи за увеличаването на отточните количества.
Посочените характерни особености и залесеността са причина тези почви да ерозират потрудно. В долната част на речните долини се разкриват хумустно-карбонатни почви (рендзини),
които са повсеместно стопански усвоени. Алувиално-ливадни са почвите в приустиевите
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райони от долините на реките Троицка (Барадере), Осмарска и Кочовска. След долната
пречупка на склона, това са местата с най-интензивна акумулация.
Наклон и експозиция на склоновите повърхнини
Наклонът на склона е един от най-важните фактори за проява на съвременните
морфогенетични процеси в Шуменското плато. Подробна информация дава изготвената карта
на действителните наклони в южната част на Шуменското плато (Фиг. 3).

В териториите с наклони до 3º практически не се проявява ерозия. Този процес е
характерен най-вече за делувиални склонове с наклони на до 8-10º, а при по-големи стойности
– над 12-15º, значителна изява в гравитационно-денудационните склонове вече имат ровините,
сипеите, свлачищата и срутищата.
Най-големи действителни наклони – над 20-25°, се отчитат под скалните ръбове на
платото югозападно от кв. Дивдядово (под в. Ченгелтабия - 482,6 m, в района на входовете на
пещерата “Зандана”), северно от с. Троица (под м. “Кариерата”, в. Бобата – 415,2 m, и др.),
северно от с. Осмар (по склона под Манастирска чешма, под в. Топлата дупка – 421,7 m, по
долинните склонове югоизточно от чешмата Сиосмар, северно от с. Кочово по склоновете на в.
Стража (286,1 m).
За проявата на ерозионните процеси освен наклона на склона, като допълнителни
фактори могат да се отбележат експозицията на склона [4,5] и залесеността.
Южните склонове на Шуменското плато освен с големия си наклон се отличават със
значително по-продължително въздействие на слънчевата инсулация. Това води до ускоряване

PREREQUISITES FOR THE APPEARANCE OF EROSION-ACUULATIVE
PROCESSES IN THE SOUTH SIDE THE SHUMEN'S PLATO

DIMITAR VLADEV, ROSITSA LAZAROVA 213-219

217

на процеса на механично разпадане на скалите, т.е. на ускорена деструкция на разкриващите се
на повърхността скали.
При някои скални материали се наблюдава заобляне на ръбовете на скалите, което се
дължи на активна десквамация.

Водосборният басейн на р. Троицка до долната пречупка на склона на платото е изцяло
зает с горска растителност и пасища, които несъмнено забавят ерозионните процеси. Това е
най-залесената част от южния склон на платото.
Речни тераси във високата билна част на платото не се откриват, тъй като тук липсват
реки с постоянен отток, а падналите валежни води се инфилтрират в карстовия терен, който е
почти изцяло залесен. По стръмните склонове на платото реките и потоците имат позначителна транспортна мощ и образуват дълбоки и тесни долини заети с горска и тревиста
растителност, наречени от местното население боази.
Заливните тераси на реките Троицка, Осмарска и Кочовска, в които се акумулират
склоновите наслаги, са заети повсеместно с тревиста растителност. В долината на Троицка река
само в района на едноименото село, североизточно от него и приустиевите части е обезлесено и
заето с културна растителност. В средната и горна част на речната долина се наблюдават
високи предимно габърови горски насъждения.
Приизворна част от долината на Осмарска река е залесена с плътна горска растителност и
ерозията е незначителна. Източният склон в средната част на речната долина е зает поляни и
рядка габърова горска растителност. В тази част се проявява струйчата и ровинна ерозия.
Височините Стража (286,1 м.) и Сиври тепе (344 м.) в близост до село Кочово са изцяло
залесени, а в средната част на долината преобладава тревиста растителност и храсти.
Изводи
Основни предпоставки за проявата на ерозионно-акумулативните процеси по южния
склон на Шуменското плато са: специфичните хидроклиматични условия (по-мек
умереноконтинентален климат със сезонно преовлажнение); наличието на платовиден релеф с
големи наклони на склона; преобладаващи карбонатни скали, с характерен брониращ ефект на
субхоризонталните скални пластове; доминиране на карстовата морфоскулптура; наличие на
сиви горски почви и рендзини с повърхностно преовлажнение; разнообразна предимно
вторична растителност с мозаечен характер (от дървестните видове преобладават габър, горун
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и бук); засилен антропогенен натиск, свързана с продължително поетапно стопанско усвояване
на площите, строителство, кариерен каменодобив и др.
По южния склон на Шуменското плато изява имат най-вече карстовите, ерозионните,
гравитационните, акумулационните и антропогенните процеси.
Локални натрупвания на делувиално-колувиални отложения се наблюдават в основата на
скалните венци, в долните склонови пречупки и в подножието на платото. В тесните долинни
дъна се натрупват делувиално-пролувиално-колувиални материали и груб алувий - чакълесто
песъклив с преотложени блокажи с дебелина 5-8 m.
Като зони със засилена ерозия могат да се посочат отделни склонове от водосборите с
големи наклони и обезлесеност над селата Троица, Осмар и Кочово.
Основни зони на акумулация са широките заравнени алувиални дъна в речните долини.
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