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МАТЕРИАЛИ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
РАЗДЕЛ "ХАРАКТЕРИСТИКА НА AБИОТИЧНИ ФАКТОРИ" (Т.1.8-1.11) - ПЪРВИ
МОДУЛ 27-28.08.2014 Г., ГР. РАЗЛОГ
ПО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОДА
2014-2023 ГОДИНА

1.9. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия
⇒ Морфоструктури, съставящи скални формации, разпространение по
територията на парка
Пирин планина е разположена в западната част на Рило-Родопския масив между
грабеновите долини на Струма и Места. Има посока на простиране северозапад –
югоизток, дължина около 70 km и средна ширина около 30 - 35 km. На север чрез
седловината Предел (1140 m) се свързва с Рила, а на юг чрез Парилската седловина (1170
m) - с планината Славянка. Билото е остро, развито на 2000 – 2500 m н. в., а над него се
издигат пирамидални върхове, преработени от ледниковата дейност през плейстоцена.
Планинските склонове са стръмни от всички страни, разседно обусловени. Площта на
планината е 1210 km2, а средната надморска височина – 1033 m.
Северен Пирин е най-големият (74 % от площта), най-дългият (42 km по права
линия) и най-високият дял. В него има около 60 върха с височина над 2600 m, а два над
2900 m – Вихрен и Кутело. Отличава се с типичен алпийски облик на релефа и наличие на
ледникови форми. Различията в скалната основа на Северен Пирин позволяват
разделянето му на две части: северна – мраморна и южна – гранитна. По главното
мраморно било се издигат най-високите и най-стръмните пирински върхове: първенецът
Вихрен (2914 m), Кутело (2908 m), Бански Суходол (2884 m), Баюви дупки (2820 m),
Каменитица (2726 m), Разложки Суходол (2640 m), Муратов връх (2669 m), Хвойнати връх
(2635 m) и др. Тук се намира и седловината Кончето (2810 m), широка на места едва 0,5 m.
Гранитното планинско било, разположено между Бъндеришка порта и Тодорова поляна, е
широко, с много циркуси и карлинги. Водонепропускливите пирински гранити
благоприятстват задържането на езерни води в дъната на циркусите. Поради това тук се
намират почти всички циркусни езера на Пирин. Най-високият връх е Голям Полежан
(2851 m), следван от Малък Полежан (2822 m), Каменица (2822 m), Дженгал (2730 m),
Тодорин връх (2746 m), Бъндеришки чукар (2737 m) и др.
Северен Пирин притежава ясно изразено централно било и четири странични била
– Синанишко, Тодорино, Каменишко и Полежанско. Всички ледникови форми на релефа,
разположени в Северен Пирин, изцяло попадат в границите на НП Пирин.
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Речната мрежа на Пирин е дълбоко всечена: 1000 - 1100 m (Алексиев, 2012),
развита от двете страни на главното планинско било. На изток от него реките се вливат в
Места, а на запад текат притоците на Струма. По-известни притоци на Места са реките:
Демяница, Бъндерица, Бела река, Изток, Дисилица, Ретиже, Каменица, Брезнишка и
Мътница. Към долината на Струма се оттичат следните по-големи пирински реки:
Влахина, Санданска Бистрица, Мелнишка река, Пиринска Бистрица и др.
Най-високата точка на НП Пирин е връх Вихрен – 2914 m, а най-ниската се намира
източно от гр. Банско – 721 m. Съгласно възприетата класификация у нас - 86,86 % от
територията на парка попада във високопланинския хипсометричен пояс, което се
потвърждава и от средната надморска височина – 1817,5 m. Около 70% от територията на
парка има средни склонови наклони между 30 и 50⁰, т.е. преобладават стръмните и много
стръмните склонове.
⇒ Геоложки строеж
На територията на парка се разкриват следните лито- и хроностратиграфски:
•

Кватернерни седименти.

•

Неогенските стратиграфски единици са представени от от Неврокопска и
Разложки Калиманска свита.

•

Палеоген, представен от Централно пиринския плутон.

•

Палеозой – Спанчевски и Змейски плутон.

Докамбрий – Змейски плутон, Въчанска пъстра свита, Добростанска мраморна
свита, Луковишка гнайсо-шистова свита, Бойковска гнайсова свита, Ситовска,
Бачковска лептинитова свита, Вълчанска пъстра свита.
Кватернерните седименти са представени от неспоени гравитационни наслаги,
като: валуни, чакъли, глини, песъчливи глини и пясъци. Площите покрити с тези наслаги и
стръмен наклон са податливи на процеси образуващи свлачища и сипеи.
Неогенските скали са представени от пясъчници, брекчи и брекчоконгломерати.
Това са порести скали с висока водопроводимост, което ги прави подходящи резервоари
за подпочвени води.
Киселите интрузивни скали с възраст Креда-Палеозой са представени от гранити,
гранодиорити, кварцдиорити и монцонити. Това са алумосиликатни скали с неутрален до
кисел химичен състав. Пукнатинният им характер спомага за водният транспорт и
промяна на киселинноста на водата минаваща през тях.
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Карбонатните скали с докамбрийска възраст са представени главно от мрамори и
калкошисти. Това са алкални скали с кавернозна структура и карстови води. Тези скали
поради високата си карбонатност, допринасят за рязко покачване ph на преминаващите
или извиращите от тях води.
Пъстрата алтернация е с докамбрийска възраст. Тя е съставена от амфиболбиотитови и биотитови гнайси, гнайсошисти, шисти и калкошисти, мрамори и амфиболи.
⇒ Основни морфометрични показатели
Средна и абсолютна надморска височина. Хипсометрия по надморски височини и
площи.
Отличителна черта на релефа в НП Пирин е алпийският му характер, силно
повлиян от ледниковата дейност през плейстоцена. За него са характерни голяма
разчлененост на земната повърхност, стръмни склонове, остри, оголени скалисти върхове
и ридове, дълбоко всечени речни долини, наличие на ледникови форми.
Най-високата точка на НП Пирин е връх Вихрен – 2914 m (трети по височина на
Балкански полуостров и втори по височина в България), а най-ниската се намира на входа
на парка, източно от гр. Банско – 721 m. Денивелацията на цялата площ на парка възлиза
на 2193 m.
Близо половината от територията на парка (48,78 %) е разположена в
хипсометричния пояс от 2001 до 2500 m. Втори по площ е хипсометричния пояс от 1601
до 2000 m, който заема 30,13 % от територията на парка. Съгласно възприетата
класификация у нас - 86,86 % от територията на парка попада във високопланинския
хипсометричен пояс, което се потвърждава и от средната надморска височина – 1817,5 m.
Най-малък процент от общата площ на парка заема височинният пояс до 1000 m.
Високопланинският релеф на НП Пирин обуславя спецификата на съвременните
морфодинамични процеси, протичащи на неговата територия – преобладаващо мразово
изветряне, развитие на собствено-гравитационни процеси – сипеи, срутища, блокажи,
лавинна активност и т.н. Надморската височина ясно подчертава алпийския характер на
релефа в парка и обуславя наличието на всички форми и наслаги, характерни за този тип
релеф – циркуси, трогови долини, различни видове морени, карлинги, сиепи и сипейни
шлейфове, лавинни улеи и др.
Експозиция
Разпределението на териториите със северна и южна експозиция е сравнително
равномерно. Малък превес (с около 5 %) имат районите със сенчеста експозиция. Найголяма е величината на териториите с източното (13,79 %) и североизточно изложение
(13,70 %), а най-малка на тези с южно (10,86 %). Експозицията е основна причина за
различията в надморската височина на снежната граница през плейстоцена. Докато по

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

склоновете със северна експозиция границата е била на около 2200 m, то по тези с южно
изложение е достигала височина от 2300 – 2350 m, т.е. с около 150 m по-високо.
Експозицията е и основна причина за склоновата асиметрия в циркусите и троговите
долини в Пирин. Асиметрията на троговите долини, изразена с по-стръмни сенчести
склонове и по-полегати слънчеви склонове се обяснява с това, че сенчестите части на
ледниците са били по-силно подхранвани от циркусите и са вършели по-голяма
рушителна дейност. Експозицията е и една от причините за образуването на снежници от
вечен фирнов сняг в някои от сенчестите склонове на циркусите със северно изложение –
Големия Казан, Кутело, Бански Суходол.
Средни склонови наклони.
• Най-малките склонови наклони (от 0 до 5О) съвпадат с циркусните дъна и
моренните форми в по-големите пирински циркуси – Бъндеришки, Василашки,
Кременски, Полежански, Бански Суходол, Баюви дупки и т.н.
• С наклони между 6-10О се оконтуряват билните заравнености и денудационните
повърхнини (или части от тях), запазени по склоновете. Малки стойности на склоновите
наклони са характерни и за разседно - екзарационните преофор-мени повърхнини, които
се явяват и най-обширните снегозадържащи и подхранващи зони (във водосбора на реките
Бъндерица, Мозговица, Беговица, Демяница, Пиринска Бистрица, Влахинска, Сърчалийца,
Санданска Бистрица и др.).
• С наклони от 11-20О се характеризират склоновите повърхнини до троговите
долини, както и тези, разположени около по-големите езерни групи на територията на
парка - Рибните, Кременските, Превалските, Газейските езера и др.
• С наклони от 21-30О е покрита най-голяма част от територията на парка – около
38 %. Тези наклони са характерни за коритните рамене и склоновете над тях; за останките
на висящите долини, подхранвали главния ледник със странични ледници, идващи от
съседни циркуси – Василашката и Газейската висящи долини по р. Демяница, идваща от
Василашкия и Газейския циркуси, висящите долини на реките Бъндерица, Ретиже,
Влахинска и др.; за склоновете на почти всички пирински върхове над 2200 - 2400 m
надморкса височина – Стефанов връх, Демирчал, Мозговишки чукар, Муратов връх,
Синаница, Каменица, Пирин и т.н.
• Високи стойности на наклоните - от 31-40О са свързани с ареалите на
съвременните активни морфогенетични процеси, представени от сипеи, срутища и
лавинни улеи. Тези склонове заемат значителна част от територията на парка – над 25 %.
Свързани са с най-контрастните зони в морфоложкото развитие на района – ерозионноденудационни склонове, разседни склонове, фацетирани склонове, срутищно-сипейни
склонове и т.н.
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• Максималните склонови наклони над 51О не заемат големи площи - около 6 % от
територията на парка. Характерни са за най-високите и стръмни участъци от стените на
циркусите, оградени от на най-високите пирински върхове – Вихрен, Кутело, Бански
Суходол, както и за стените на острите скални ръбове – Стражите, Караулите, Кончето и
др.
1.9.2. Геоморфология на релефа
⇒ Цифров модел на релефа
Цифровият модел на релефа е създаден използвайки основно фотограметричен
метод. При извършване на работата са изпълнени следните етапи:
Подготвителни дейности - В този период е направен анализ на данните с които се
разполага за генериране на модела на релефа. Определен е обхвата на задачата съгласно
последните данни за границите на парка Пирин. Избрано е да се работи в координатна
система БГС2005, зона 35 и Балтийска височинна система.
Фотограметрична обработка - Извършено е решение на блокова аеротриангулация
на базата на изпълненият план за летене. С получените данни от това решение са
построени стереомоделите и автоматично е генериран модел на релефа.
Чрез стереокартиране са извлечени структурни линии на релефа, като водосливи,
характерни форми на релефа и др. Определени са границите на растителна покривка и
осреднена височина на покритието.
Ръчно е редактиран получения модел на релефа в учасъците на характерните
структурни линии. Изключена е височината на растителната покривка.
Проверка и запис на резултатите - Получения модел на релефа е проверен с
налични геодезически измервания и не са констатирани значителни разминавания от
точността заложена по задание.
Модела на релефа е записан като регулярна матрица във формат ESRI Binary Grid в
координатна система БГС2005, зона 35 и Балтийска височинна система. Генерирани са
хоризонтали през 5 метра и са записани като векторни данни във формати ESRI Shape и
DXF. Векторните данни са записани в координатна система БГС200, зона 35 и
координатна система 1970 зона К9
⇒ Форми на съвременния релеф
Съвременният релеф на Пирин е започнал формирането си от средата на терциера.
Образувани са четири денудационни заравнености на различна височина, които заемат
различни площи. Билната денудационна повърхнина е развита на височина 2200 – 2500 m,
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втората – на 1600 – 1900 m, третата – на 1100 – 1300 m, a четвъртата е развита като
склонови стъпала в ивицата 750 - 800 m.
Съвременният ледников релеф в Пирин е моделиран от вюрмски ледник. Типични
ледникови форми има само в Северен Пирин. Свързани са с дейността на обширно
фирново поле, моделирало многобройни циркуси и карлинги. Снежната граница е била на
височина 2200 m по северните и 2300 - 2350 m по южните склонове. На тази височина са
разположени и най-ниските циркусни прагове (Канев, 1989).
Циркусите във високите части на Пирин са 35 и се поделят на два основни типа – с
класическа форма и етажирани. Етажирани са Влахинският, Бъндеришкият и
Валявишкият циркус, които имат трогоподобна форма и по два етажа: горните,
формирани през риската, а долните – през вюрмската ледникова епоха. От циркусите с
класическа форма по-известни са Кутело, Бански суходол, Баюви дупки, Казана и др. По
дъната и терасираните циркусни склонове се разполагат около 180 ледникови езера. Поголеми езерни групи са: Попови езера, Кременски езера, Бъндеришки езера, Василишки
езера, Валявишки езера и др. В мраморния дял на Северен Пирин циркусите са по-малки,
по-дълбоки и поради карбонатната основа в тях липсват езера.
Известни карлинги в Пирин са Хвойнати връх, Муратов връх, Василашки чукар,
Валявишки чукар, Дженгал, Голям и Малък Полежан, Джано и др. Образуването им е
свързано със съединяването на три съседни циркуса. В резултат билата се превръщат в
пирамидални, игловидни или конусовидни върхове, наречени карлинги.
Речните долини във високите хипсометрични пояси са преработени от
плейстоценски долинни ледници. Това е довело до превръщането им в трогови долини със
специфичен U-образен напречен профил, широко скалисто дъно и стръмни до отвесни
склонове. Доказано е, че дължината им е достигала до 12 km, а дебелината им до 250 m
(Louis, 1930). Типични трогови долини са тези на Демяница, Бъндерица, Пиринска
Бистрица, Влахинска и др. В тях се разкриват ригели и трогови рамене, най-отчетливи в
долините на Демяница и Бъндерица. За троговите долини в Пирин е характерна склонова
асиметрия. Тя се изразява с по-стръмни сенчести и по-полегати слънчеви склонове.
Резултат е от факта, че сенчестите части на ледниците са били по-силно подхранвани от
циркусите и са вършели по-голяма рушителна дейност.
Глациално-акумулативните форми са представени от различни видове морени,
които образуват моренни валове. Челните морени са разпространени на 1150 – 1290 m и
имат относителна височина 18 - 22 m. Те са добре запазени, което свидетелства за
сравнително младия им произход.
⇒ Карст и пещери в НП Пирин
Карстовите процеси в НП Пирин са свързани с разпространението на мраморите.
Те се проявяват много по-силно по дъната на циркусите в Северен Пирин, отколкото по
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склоновете. Свързани са с образуването на понори и губилища с различни размери на
отворите. Най-големите от тях се намират в циркуса Големия Казан. Според районирането
на пещерите в България (Попов, 1976), територията на парка попада в т. нар. ВихренскоСинанишки пещерен район (402). Той заема площ от 57,2 km2 и до сега в него са проучени
и картотекирани общо 113 пропастни пещери.
⇒ Места на лавинна активност
Лавинните процеси образуват по повърхността на склоновете лавинни улеи, релси
и конуси (Гловня, 1959). Лавините се движат по склонове с наклони 20 – 45 - 80⁰, но в
долната им част, която обикновено слиза в иглолистния пояс (2200 – 1600 m), наклоните
намаляват до 10⁰. В горната част, при надморска височина от 2200 до 2800 m, много често
разпространението на сипейно-срутищните и лавинно-сипейните склонове съвпада
пространствено (Кендерова, 1992). Протичането на двата процеса зависи от хода на
климатичните елементи. Едни от най-лавиноопасните места в парка са склоновете на
Вихрен и Кутело, в циркуса Големия Казан, западния и северния склон на в. Тодорка,
местността Палашица и др.
⇒ Територии с активизирани свлачищни процеси
Към Плана за управление са приложени Геолого-петрографска карта,
Литостратиграфска карта, Карта с топографски модел на релефа, Карта на
Експозицията, Карта на наклоните в M 1:100 000
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