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1. Въведение

Почвите представляват около 50 – 200 cm дебела из-
ветрителна кора, състояща се от минерални и органични 
субстанции, формирани вследствие на факторите за поч-
вообразуване като климат, литоложка основа, релеф, рас-
тителност, почвена фауна, грунтови води и земеползване 
(Leser et al. 1997, 97). По своята същност почвите имат раз-
лични функции като:
• местообитание (биотоп) на разнообразна флора и 
  фауна;
• част (компонент) на други биотопи и на екосистеми;
• естествен филтър и защитен слой за подземните и
питейни води;
• основа за за развитие на земеделието и горското 
стопанство.

Настоящата статия представя резултатите от те-
ренни почвени изследвания на археологически обект 27 (Ка-
питан Андреево). Проучванията са извършени в периода 2006 
– 2015 г. и обхващат предимно участък в долното течение 
на р. Марица в района на жп гара Капитан Андреево. Археоло-
гическият обект се намира на левия бряг на р. Марица между 
устията на реките Юрттепе на запад и Каламицка на изток. 
Надморската височина на изследвания район варира между 40 
и 52 m надморска височина и попада в долината на реката в 
местността „Лонгозлука“ (фиг. 1).

Целта на изследването включва установяване на почве-
ните типове в изследвания район посредством теренни про-
учвания и морфометричен анализ на цифров модел на релефа.

Археологическият обект 27 в района на Капитан Андрее-
во е разположен в заливната тераса на р. Марица, където 
подхранващата провинция и други фактори като релеф, кли-
мат, растителност и земеползване през различни периоди са 
оказали съществено влияние върху почвообразувателните 
процеси. Близостта на района до р. Марица и редица навод-
нения, вкл. 19-22.11.2007 г., февруари 2012 г., септември 2014 
г. и февруари 2015 г. са оказалии оказват влияние върху хид-
роморфния генезис на почвата и са оставили следи от кал-
но-каменни потоци предимно чрез притоците на реката в 
опробваните почвени разрези.
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Фиг. 1. Район на изследване
Fig. 1. Study area

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО
JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY 

J o u r n a l  h o m e p a g e :  w w w . g e o g r a p h y . b g /



26 Alexander Sarafov, Emilia Tcherkezova / Journal of the Bulgarian Geographical Society / 39 (2018) 26

В района на изследване са открити археологически струк-
тури (ями, къщи и др.) от ранножелязната (ІХ–VІ в. пр. Хр.) 
и късножелязната (ІІІ–ІІ в. пр. Хр.) епохи, както и славянско 
селище и структури от ранно средновековие (първа полови-
на на VІІ в.).

По време на проучването (No-ВУ-ОХН-302/07 и ДО1-
788/0910.07) теренните изследвания са подкрепени с ГИС-ба-
зиран анализ на цифров модел на релефа и създаване на прос-
транствена база данни.

2. Материали и методически подход

За целите на изследването са използвани пространстве-
ни данни, представени в таблица 1. 

Табл. 1. Входни пространствени данни
Table 1. Input spatial data

Пространствени 
данни

Формат Източник

Топографска карта 
на България в мащаб 
1: 50 000 

Tif Векторна топографска карта 
на България за Garmin™ GPS 
уреди  
(Налична на http://web.uni-plo-
vdiv.bg/vedrin/, 2018 г.)

Данни от геодезично 
заснемане на 
археологически 
обект 27:
граници на обекта, 
пещи, къщи, ями, 
топография и др.

векторен Проект „Геоархеологически 
проучвания на сакрални обекти 
от І хил. пр. Хр. в Югоизточна 
България“г., финансиран от 
МОН за периода 2007-2010 
и No-ВУ-ОХН-302/07 и ДО1-
788/0910.07.

Цифров модел на 
релефа SRTM 

ARC ASCII The CGIAR Consortium for Spatial 
Information, Jarvis A., H.I. Reuter, 
A.  Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-
filled  seamless SRTM data V4, 
International  Centre for Tropical  
Agriculture (CIAT) (Налична на
http://srtm.csi.cgiar.org, 2018 г.)

Всички пространствени данни са трансформирани в кар-
тографска проекция WGS84, UTM Zone 35N.

Чрез използване на свободния софтуер GRASS GIS е на-
правен морфометричен анализ на района на археологическия 
обект. Получените резултати са представени в публикация-
та на Tcherkezova et al. (2011) и не са обект на подробно пред-
ставяне в настоящата публикация.

За целите на изследването пространствените и атри-
бутни данни са съхранени GRASS GIS пространствена база 
данни.

3. Резултати

Според почвено-географското райониране на България 
(ГИ при БАН,2002) археологическият обект попада в Тракий-
ско-Среднотунджанска провинция на Балканско – Средизем-
номорската почвена подобласт. Множество изследователи 
са откроили различията в нея между широката алувиална 
равнина в Пазарджишко-Пловдивското поле, заета от на-
носни почви (Fluvisols)и вълнообразния характер на релефа 
в източната част, покрит със смолници (Vertisols), кане-
леновидни лесивирани почви (Luvisols) и псевдоподзолисти 
(Planosols). В изследвания район, който попада в най – южна-

та част на провинцията е установено равностойно участие 
на посочените почвени типове. Тази отчетлива характерис-
тика разкрива преходността в разполагането на почвената 
покривка.

Основната причина за географското разпространение на 
тези почвени типове се обяснява с близостта до подхран-
ващата плиоценска полифациална повърхнина (Атлас НРБ, 
1973, 44–45). Последната се състои от три фации – ерозион-
на, абразионна и акумулационна. Тя определя присъствието 
на гравийно-чакълни и глинесто-песъчливи наслаги, върху 
които се развива съчетанието от разпространените почве-
ни типове. Относителната еднотипност на почвообразува-
щия материал в равен релеф с наклон между 0–3° и общата 
физикогеографска и палеогеографска обстановка, създава хо-
могенен ареал в южното подножие на Сакар. Този почвен аре-
ал би могъл да е катена (верига) според Мilne (1936), полипедон 
(Simonson, 1968), почвена комбинация, елементарен почвен 
ареал (Фридланд, 1984). В него се откриват археологическите 
структури като ями и жилища. Границите на този тран-
сграничен ареал се маркират от 60-метровия хоризонтал, 
северно от гръцкото селище Птелея, в Дикея, между реките 
Влаху и Барабру. В българската част от долината на Марица, 
той се очертава между левите й притоци Левченска и Кала-
ващица и селата Генералово и Капитан Андреево.

По течението на р. Марица, непосредствено след Капи-
тан Андреево, по напречната линия между гръцкото възви-
шение Трис Тумбес (156 m.) и турската ж.п. гара е най – близ-
кото отстояние от 500 метра до 50-метровия хоризонтал. 
Това е местен праг, с разположен в него триграничен остров, 
ерозионен базис, ограничаващ и ръководещ етапността, 
последователността, мозаечността в почвообразуването 
на най – ниския екзодинамичен етаж в района. Този праг е 
участвал във формирането на Маричин залив, зает преди 60 
години с блатна растителност, способствала за създаване-
то на специфични глеевидни почви. 

Антропогенната намеса е ускорила и осъществила из-
куствено еволюцията на блатната почва в границите на 
ареала. По тази причина понастоящем от Птелея (Гърция) 
до Капитан Андреево наблюдаваме етапи от почвена сукце-
сия, започнала в условия на хидроморфизъм и последователно 
прехождала от глеевидна в ливадно – блатна (Gleyic Vertisols), 
оттам в смолница (Vertisols) и накрая в канеленовидна леси-
вирана (Luvisols). В естествени условия продължителнос-
тта на периода е от няколко хиляди години или през целия 
холоцен.

Конкретността в изследването се основава върху три 
от почвените профили в пречупката между две терасни 
нива. Първият е в западната част от обекта, където пе-
съчливи отложения (фиг. 2) при 110 репер от геодезичната 
мрежа на дълбочина между 100 и 150 сm. са почвообразуваща 
основа за повторно почвообразуване и представляват над-
стройка от сложен, реликтен почвен профил.

Морфологично се отделят два почвени хоризонта - 0-25 
cm; – тъмен, песъчливо-глинест; с включения от заоблени 
гравели и чакъли; цвят - 2,5 Y 4/2 dark grayish brownпо Мунсел. 
Ясна е границата с долния хоризонт, въпреки по-тъмните 
натечки и органиката. Вторият - 25 – 63 cm е по-светъл, гли-
нест, с по-малко на брой и на размери включения, цвят – 2,5 
Y 5/4 light olive brown. Резултатите от механичният анализ, 
показани в (табл.2) допълват характеристиката на лесиви-
рана почва с автоморфен генезис, канеленовидна лесивирана 
(Luvisols).
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Табл. 2. Обобщени резултати от механичния анализ
Table 2. Summerized results from the grain size analysis

хоризонт чакъл (%) гравел (%) пясък (%) глина (%)

от 0 до 23 cm 4.5 2.81 24 68.7

от 23 до 60 cm 0 6.5 30.9 62.6

Фиг. 2. Песъчливи отложения при 110 репер от геодезичната мрежа на 
дълбочина между 100 и 150 сm
Fig. 2. Sandy deposits between 100 and 150 cm (sample point from the geodetic 
grid 110)

Между реперите 110 и 115 почвата е с полухидроморфен 
(фиг.3), а между репери 115 и 118 с хидроморфен (фиг.4) ге-
незис. Морфологичен белег в последния профил е цветът на 
почвата –2,5 Y 5/4 light olive brown – по Мунсел, диагностичен 
белег за протекло псевдооглеяване в дълбочина.

Полухидроморфният режим се определя морфологично 
от относително малка дълбочина на тъмнооцветения по-
върхностен хоризонт - 2,5 Y 3/3 dark olive brown – по Мунсел. 
Този хоризонт има глинест механичен състав (табл.3) и на-
личие на пукнатини, не толкова отчетливи, както при смол-
ниците.

Табл. 3. Обобщени резултати от механичния анализ
Table 3. Summarized results from the grain size analysis

хоризонт чакъл 
(%)

гравел 
(%)

пясък 
(%)

глина  
(%)

от 0 до 36 cm 14.5 3.82 36 45.6

от 36 до 98 cm 0 3.4 82.2 14.4

от 98 до 135 cm 3.75 8.25 84.4 3.6

от 135 до 140 cm 0.27 10.07 80.9 8.8

от 140 до 150 cm 2.35 31.65 63.9 2.1

Местоположението на археологически обект 27 e около 
границата между две тераси на р. Марица, което обуславя 
прекъснатостта в географския обхват на типовете поч-
вена покривка. Почвообразуването тук е било зависимо от 
промените в руслото на Марица, както и от отлагането на 
наносите и от всичането на реката в собствените й наноси. 
Близостта до долната граница на подножието, присъствие-
то на добре заоблени и бистри чакъли, както и наличието на 

големи парчета слюда в най-долния хоризонт са индикатор 
за участие и на материал с подхранваща провинция Сакар.

Фиг. 4. Лесивирана почва с хидроморфен генезис между репери 115 
и 118
Fig. 4. Luvisols with hydromorphic genesis between sample points 115 and 118

0-36 cm; тъмнокафяв, с включения от заоблени чакъли  
(и заоблен кварц); 2,5 Y 3/3 dark olive brown;
36–98 cm; песъчлив, включения от гравели с оранжеви и  
черни повърхности; 2,5 Y 5/4 light olive brown
98-135 cm; гравел, пясък, добре заоблени; 
135-140 cm; леща от пясък;
140-150 cm; чакъли, гравели и пясък; черни гланцирани  
повърхности;
под 150 - пясък.

Фиг. 3. Лесивирана почва с полухидроморфен генезис между репери 
110 и 115 
Fig. 3. Luvisols with semi-hydromorphic genesis between sample points 
110 and 115

25-41 cm; сива глеевидна; без включения;
41-51 cm; кафява като в 0-36 cm;
51-70 cm; сива глина, глеевидна; ясна граница (прекъсване в 
седиментацията) 2,5 Y 4/3 olivebrown
70-91 cm; песъчлив, гравел и чакъл, огладени; цвета му е 2,5 Y 5/4 
lightolivebrown
91-100 cm; глина 10 YR 4/4 dark yellowish brown. Вероятно смяна на 
обстановката
100-150 cm; песъчлив като в разрез Разрез Н1 между 98-135 cm.
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Сивосинкавите глеевидни прослойки характеризират 
възможността оглеяването да не се извършва само на по-
върхността, а и под влияние на подпочвените води, в дълбо-
чина. Протича след лесивирането, но само до дълбочината на 
илувиалния хоризонт и се нарича псевдооглеяване. Процесите 
формират псевдоподзолисти почви (планосоли) сред канеле-
ните, както и сред сивите горски и жълтоземите, най-често 
около долната граница на подножието. Глинести, по-слабо 
пропускливи са почвообразуващите материали с делувиално 
– пролувиален генезис.

Промените в речното легло на Марица в този участък 
са били с различна трайност, но достатъчни за наслагване 
и акумулиране на наноси, прекъсващи и (или) създаващи азо-
нално почвообразуване на флувисоли. Честотата в разлива-
нията при пълноводие на Марица са съхранили характерно-
то наименование за Източна България и Европейска Турция 
– Лонгузлука, означаващо приблизително мочурлива низина.
Наблюдаваното прииждане на 20.11.2007 г. и задържането че-
тири дни на водите й в границите на разглеждания почвен 
ареал, както и тези през февруари 2012 г., септември 2014 
г., февруари 2015 година, моделират условия не на нови, а на 
специфични етапи в осъществената почвена сукцесия. Това 
свидетелства за дългогодишно развитие на благопeриятно за 
всички населявали народи, микромозаечно съчетание от три 
плодородни почвени типа.

За целите на интердисциплинарното геоархеологическо 
проучване, част от резултатите, на които са представени в 
настоящата статия е създадена пространствена база данни 
чрез използване на свободния ГИС софтуер GRASS GIS (табл. 4).

4. Заключение
Районът на изследване попада в границите на археологи-

чески обект 27, включващ археологически структури (ями, 
къщи и др.) от ранножелязната (ІХ–VІ в. пр. Хр.) и късноже-
лязната (ІІІ–ІІ в. пр. Хр.) епохи, както и славянско селище и 
структури от ранно средновековие (първа половина на VІІ 
в.). Разкритите от археолозите културни и естествени 
пластове носят палеогеографска информация за премина-
ли природни процеси. Районът е разположен в близост и 
по-точно над локален праг около извивка на р. Марица – среда, 
характерна с мозаечност в почвообразуването. Свидетел-
ство за това са установените четири типа почви: наносни 
(Fluvisols), смолници (Vertisols), канеленовидни лесивирани 

почви (Luvisols) и псевдоподзолисти (Planosols).
Структурирането на пространствените и атрибутни 

данни в бъдеще дава възможност за извършване на простран-
ствен анализ и визуализация на получените резултати, как-
то използването им от други софтуерни продукти, с кои-
то софтуерът GRASS GIS е съвместим, а именно QGIS  иDig 
(User-friendly Desktop Internet GIS)/ JGRASS.
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Табл. 4. Основно съдържание на пространствената база данни.  Table 4. Main content of the spatial geodatabase of the study area

1. Базисни данни топографски данни
граници: административни и на изследвания район
хидрографска мрежа
селища 
пътна мрежа
тахиметрична снимкана археологическия обект 27
план на археологическия обект 27

2. Геоморфоложки 
и морфометрични 
данни

локални параметри на релефа

описателна статистика на локалните морфометрични 
параметри на релефа

напречни профили 
резултати от лабораторни анализи

наклон на склон в градуси
експозиция на склон в градуси
извитост на склон
минимум
максимум
средна стойност
средно квадратично отклонение и др.

гранулометричен
литоминераложки
морфоскопски


