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Abstract. The main objective of the studies is intended to explain hydrogeological conditions in the 
area of the landslide in the village of General Geshevo and the relationship between groundwater 
and precipitation. After the occurrence of landslide in 1995 in the area have formed numerous 
marshes and springs that underlie complicated hydrogeological conditions in the contours of the 
landslide body. To achieve the main objective of the study numerous hydrogeological field trips 
were made, including mapping of old and new emerging sources, periodic measurement of flow 
rate, temperature, pH and specific conductivity.

From the hydrodynamic point of view, the direction of groundwater fully coincides with the 
direction of movement of the landslide masses. Therefore a complex aquifer has been formed. 
Numerous marshes and springs are formed after the occurrence of the landslide. They are 
concentrated mainly in the southern parts of the landslide, where surface waters and groundwaters 
drain. Landslide ponds fed round the gully, which is located at the toe of the slope. 

A meteostation has been installed at the mayoralty of General Geshevo Village with purpose 
to clarify the relationship between the flow rate of the observed springs and rainfalls. For a period 
of three years, 15 measurement cycles were committed to determine the amount of rainfall in the 
area concerned.

The determination of the type of deep groundwater is related to the study of the dissolved 
helium in water. For this purpose, two samples from each of the investigated springs were 
examined. 

Keywords: Ground water, Eastern Rhodopes, landslide, springs, monitoring.

Резюме. Главната цел на проведените проучвания е изясняването на хидрогеоложките 
условия в района на свлачището при село Генерал Гешево, както и връзката между 
подземните води и валежите. Направени са множество хидрогеоложки картировки, 
които включват картографирането на старите и ново възникналите извори, периодичното 
измерване на дебита, температура, pH и специфичната електропроводимост. За изясняване 
на връзката между дебита на наблюдаваните извори и валежите в кметството на село Генерал 
Гешево е инсталирана метеорологична станция. За период от 3 години са извършени 15 
измервателни цикъла за определяне на количеството на валежите в разглеждания район.

Ключови думи: Подземни води, Източни Родопи, свлачище, извори, мониторинг.

Въведение
Източните Родопи са един от най-засегнатите райони в България от свлачищни 
процеси, като при село Генерал Гешево се намира едно от най-големите 
свлачища, възникнали през последните 25 години на територията на страната 
ни. Инженерногеоложкият интерес към него възникна след 1995 г., когато се 
активизира голямото свлачище между селата Жълъдово и Генерал Гешево 
по пътя Джебел-Златоград. Този процес се засили през пролетта на 1997 г. и 
зимата на 2001 г. В резултат на тази активизация бе засегнат участък от пътя 
с дължина 1,5 km.

Ключово значение за активността на свлачището има влиянието на 
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променящите се условия на подземните води в резултат от режима на 
валежите (Bromhead at al., 1998). 

Настоящата статия обобщава резултатите от извършените полеви (в 
т.ч. и мониторингови) и лабораторни изследвания на изворите в района на 
свлачищата при с. Генерал Гешево и мах. Чакърци за периода от 2010 до 2013 
г. Получените резултати имат важно значение за изясняване на ролята на 
подземните води за активизиране на свлачищните процеси. 

Местоположение и геоморфология
Проучваният район е разположен в Южна България (фиг. 1), на 10 km 
югозападно от град Джебел и на 11,5 km североизточно от град Златоград. 

Фиг. 1. Местоположение на проучвания район. 
Fig.1 Situation of the research area

От геоморфоложка гледна точка проучваният район попада в най-западните 
части на Източнородопската морфоструктурна област. Съвременният му 
облик е резултат на сложни взаимодействия на хоризонтални и вертикални 
движения с преобладаване на последните през неотектонския етап и на 
пряко свързаните с тях ерозионно-денудационни процеси (Саров и др., 2002). 
Релефът е нископланински, с надморска височина от 600 до 1000 m. Районът, 
засегнат от свлачищни процеси, се намира в югоизточните склонове на било с 
преобладаващи наклони от 5 до 20°, като в него се формират няколко потока, 
даващи начало на река Ереклидереси.

Геолого-тектонски условия
Геоложкият строеж в района е представен от метаморфни комплекси 
с докамбрийска възраст и палеогенски седименти и вулкански скали. 
Метаморфните комплекси са представени основно от амфиболити, гнайси, 
гнайсошисти, кварцити и мрамори. Докамбрийският скален комплекс е 
процепен и покрит от вулкански и теригенни материали с палеогенска 
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Фиг. 2. Геоморфоложка карта на проучвания район. 1 – основен хоризонтал с надпис; 2 – 
второстепенен хоризонтал; 3 – извор; 4 – населени места; 5 – граница на свлачището; 6 – главен 
свлачищен откос; 7 – район със средностръмни склонове с наклон от 5 до 20°; 8 - район със стръмни 
склонове с наклон над 20°.
Fig. 2. Geomorphological map of the research area: 1 - main topographical isoline; 2 - secondary 
topographical isoline; 3 - spring; 4 - settlements; 5 - landslide borders; 6 - main landslide scarp; 7 - area 
with steep slopes with an average dip from 5 to 20°; 8 - an area with steep slopes steeper than 20°.

(олигоцен) възраст (Горанов, 1960; Горанов и др., 19601; Кожухаров, Боянов, 
1995; Боянов и др., 19602). Палеогенските материали са поделени на няколко 
задруги, представени от седиментни и пирокластични материали.

В по-детайлен план разглежданите площи попадат в така наречения 
Джебелски район, изграден от туфогенно-седиментни скали. Върху 
метаморфитите залягат груби конгломерати с голяма дебелина, които 
прехождат в по-дребнозърнести материали и слоисти туфи с прослойки от 
туфозни органогенни варовици. Серията на слоистите туфи има широко 
разпространение и на север продължава вън от пределите на депресията. 
Между голямата дислокация при с. Пресека и с. Плазище е отложена серия на 
т. нар. “Джебелски пясъчници”. Последните са разнозърнести и слабо споени, 
с глинести и туфозни прослойки. Общата максимална дебелина на серията 
е около 170 m. В южната част на района върху пясъчниците се разполагат 
туфи и варовици. На запад Джебелските пясъчници са разкъсани и покрити 
от риолитите на височината Устра, а в източната част – от андезитобазалтите.

Кватернерните отложения са слабо разпространени. В речните долини 
са представени от чакъли и пясъци. По някои от склоновете се срещат и 
глинесто-песъчливи делувиални материали.

1 Горанов, Ал., В.Вутков, Кр.Божинов, П.Петров. 1960. Доклад за детайлните геоложки проучвания 
на част от перлитното нахидище №2 от “Счупената планина” край с.Джебел – Кърджалийски окръг. 
Геофонд на Геол. Инст. – БАН.
2 Боянов, Ив., Ив. Вапцаров, Б. Маврудчиев, В. Цонев, А. Николова, П. Маврудчиева, С. Шопова, 
Ст.Илиев, М.Русева, Ил.Кукуцов, Е.Райчева. 1960. Доклад за резултатите от геоложкото картиране 
в М 1:25 000 на областта между гр. Кърджали и гр. Асеновград в Източните Родопи през 1959 г. - 
Национален Геофонд , IV-108.
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От тектонска гледна точка изследваният район попада в орогена и по-
точно на границата между Рило-Родопската единица на Моравско-Родопската 
зона и Палеогенския интраорогенен басейн.

Според Саров и др. (2002)3 изследваният район е разположен на границата 
между най-източните части на Централнородопската екстензионна структура 
и Централнородопския метаморфен ядрен комплекс. Той е част от западния 
борд на Източнородопското понижение. Районът в литературата е известен 
още като Мадан-Давидковско подуване.

Климатични условия
Областта на изследване се намира под средиземноморското климатично 
влияние, което особено силно е проявено в долините на реките, вследствие 
нахлуване на топли въздушни маси от юг. Различията във височините на терена 
и въздушните течения обуславят различия във валежите и температурите 
на отделните райони (Тишков, 1967). Нископланинският релеф обуславя 
температурни инверсии в проучвания район.

За изясняване на климатичните условия в изследвания район през месец 
юни 2010 г. в кметството на село Генерал Гешево е монтирана метеорологична 
станция модел Matrix WS-2300, продукт на TFA Dostmann GmbH + Co. KG 
– Germany. За определяне на сумата  валежи метеорологична станция е 
програмиранa да взема два пъти дневно отчети, съответно сутрин и вечер 
в часовия диапазон 9-11 и 21-23 часа. Максималното количество паднали 
валежи се установява през месец юни 2010 г., а минималното - през месец 
ноември 2011 г. (фиг. 3). 

Фиг.3. Графика на средно месечната сума на валежите в периода 06.2010 – 09.2013 г.
Fig.3. Graph of the average monthly rainfall in the period 06.2010 - 09.2013

Средно месечните температури за периода от юни 2010 до септември 2013 
г. са показани на фигура 4. Средно минималните температури за измервания 
период са през месеци януари и февруари. Максималните температури се 
наблюдават през месеци юли и август (фиг. 4). 

Хидрогеоложки условия
От хидрогеоложка гледна точка изследваната територия попада в Рило-
Родопската област и подобластта на Източните Родопи. Към тази подобласт 
отнасяме най-източните и ниски дялове на Родопите. Съгласно  

3 Саров, Ст., 2002. Доклад за резултатите от изпълнението на геоложка задача: ”Геоложко картиране в 
М 1:25 000, геоморфоложко картиране в М 1:100 000 с оценка на златорудния потенциал в Източните 
Родопи” Геофонд на МОСВ.
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Фиг. 4. Графика на средно месечната температура на въздуха в периода 06.2010–09.2013 г.
Fig. 4. Graph of the average monthly air temperature in the period 06.2010-09.2013

хидрогеоложкото райониране на България (Антонов и др., 1962) разглежданата 
територия попада в границите на Джебелския хидрогеоложки район. 

Подземните води в района са слабо разпространени. Към туфите 
са привързани незначителен брой извори с малък дебит до 0,1-0,2 l/s. 
Пясъчниците също са слабо водоносни, в тях се формират порови води с 
незначителен дебит - от сълзене до 0,1 l/s.

От хидродинамична гледна точка посоката на подземните води изцяло 
съвпада с посоката на предвижване на свлачищните маси. По тази причина се 
формира сложен водоносен хоризонт. Главната посока на подземния поток е 
от северозапад на югоизток. Основното дрениране на потока е в негативните 
форми на релефа и призмата на активен натиск. Основните отводнителни 
артерии в района са левите притоци на река Върбица и в частност река 
Ереклидереси.

По химичен състав водите от туфите са хидрокарбонатно-калциеви, а във 
водите от пясъчниците се забелязва увеличено съдържание на натриеви и 
сулфати йони.

За изясняване на хидрогеоложките условия в района са изследвани три 
водоизточника, които са разположени в непосредствена близост или са в 
свлачищното тяло (фиг. 5).

Извори с номера 1 и 2 се намират на територията на махала Чакърци. Те 
се характеризират с малък дебит и големи вариации в стойностите му, като 
през летните месеци пресъхват (Кръстанов, 2009 4). Основното ѝ подхранване 
е от инфилтрация на валежи. Характеризират се с плитка циркулация, което 
се потвърждава и от фигура 10, където температурата на въздуха и водата се 
изменят с еднакви амплитуди.

Извор № 3 е разположен в горните югозападни части на свлачището 
непосредствено под първия свлачищен вал на изтласкване. Той се е формирал 
вследствие на свлачищните процеси (фиг. 5 и 7). В района на свлачището 
този извор е с най-голям дебит и с най-малки стойности на вариация. След 
възникване на свлачището никога не е пресъхвал. Теренният изглед на извора 
е показан на фигура 8.

С цел изясняване на връзката между свлачищните процеси и подземните 
води през 2010 г. започна да се провежда мониторинг на дебита, температурата, 

4 Кръстанов, М. 2009. Оценка на свлачищната дейност в Източните Родопи върху околната среда. 
Отчет към МОСВ.
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активната реакция (рН) и специфичната електропроводимост в извори с № 2 
и 3.

За изясняване на химичния състав на подземните води в района на 
свлачището от водоизточник с № 3 е взета и изследвана водна проба за пълен 
химичен анализ, анализирана в лаборатория ЦНИЛ „Геохимия”, гр. София. 
Съгласно формулата на Курлов изследваната вода е хидрокарбонатно – 
сулфатно - натриево – калциева (фиг. 6).

Фиг. 5. Карта на свлачището при село Генерал Гешево. 
Fig. 5. Map of the landslide at General Geshevo Village
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Фиг. 6. Кръгова графика на резултатите от хидрохимичния анализ 
Figure 6. Pie chart of the results of hydrochemical analysis

Фиг. 7. Хидрогеоложки разрез: 1 - туфи; 2 - свлачищен материал; 3 - призма на активен натиск; 4 - 
главен свлачищен откос; 5 - граници на призмата на активен натиск; 6 - топографска повърхност 
преди свличане; 7 - топографска повърхност след свличане; 8 - извор №3; 9 - ниво на подземните 
води. 
Fig. 7. Hydrogeological section: 1 - tuffs; 2 - landslide material; 3 - prism of active pressure; 4 - main 
landslide scarp; 5 - limits of the prism of active pressure; 6 - topographic surface before sliding; 7 - 
topographic surface after sliding; 8 - source №3; 9 - groundwater level.
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Фиг. 8. Изглед на извор № 3.

Fig. 8. A view of spring no. 3.

След възникването на свлачището са се формирали множество 
заблатявания основно в южните части на свлачището, където се извършва 
главно дренирането на повърхностните и подземните води в района. Това 
отчетливо се вижда и на показаната карта (фиг. 5), като образуваните 
свлачищни езера (фиг. 9) подхранват целогодишно разположеното в 
основата дере. По данни от местното население преди възникване на 
свлачището въпросното дере в по-голям период от годината е било сухо и 
след активизирането на свлачищните процеси през 1995 г. в продължение на 
19 години не е пресъхвало. Данните от извършвания мониторинг в изворите 
са показани на фигури 10, 11, 12 и 13.

 
Фиг. 9. Езера в петата на свлачището  
Fig. 9. Ponds at the landslide toe
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Фиг. 10. Графика на изменението на температурата на въздуха и водата и pH във времето, измерени 
в извор № 2.
Figure 10. Schedule change of air temperature and water and pH measured in spring № 2

Фиг.11. Графика на изменението на температурата на въздуха и водата и на pH във времето, измерени 
в извор № 3. 
Fig.11. Graph of changes of temperature of air and water, and of pH measured in spring № 3.
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Фиг.12. Графика на измерените валежи и дебити на извор № 2 по месеци. 
Fig.12. Graph of measured rainfalls and discharges of the spring № 2 by months

Фиг.13. Графика на измерените валежи и дебити на извор № 3 по месеци. 
Fig.13. Graph of measured rainfalls and discharges of the spring № 3 by months.

За изясняване на дълбочинния характер на подземните води в района 
на свлачището от разглежданите три извора са взети и изследвани проби 
за съдържанието на хелий. Изследването на разтворения хелий във водите 
може да даде информация за дълбочината на циркулация на подземните 
води, съществуването и положението на разломи и пукнатинни системи, за 
динамиката на подземните води и за смесването на води с различен генезис. 
Подземните води, поради тяхното широко разпространение в земната кора, 
се явяват най-големият носител на хелий. За определяне съдържанието на 
разтворения хелий във водите е използван апаратът ИНГЕМ-1. От изследваните 
шест проби (по две за всеки от изворите) не се установи съдържание на хелий.
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Изводи
Въз основа от извършените хидрогеоложки картировки и на проведения 
тригодишен мониторинг могат да се направят следните изводи:

• Важна роля за активизацията на свлачищните процеси имат подземните 
води, формирани в пясъчниците. Те са с плитка циркулация и основното 
подхранване е от атмосферните валежи. Водните количества в наблюдаваните 
извори бързо се увеличават след интензивен дъжд и топене на снегове. Тогава 
значително се увеличат обемните тегла на седиментите от наситената зона, 
вследствие покачване нивото на подземните води. Това от своя страна води до 
намаляване на задържащите сили в масива.

• Посоката на подземните води в границите на свлачищното тяло съвпада 
с посоката на преместване на свлачището. Основното количество вода се 
дренира в контура на призмата на активен натиск, като това е ясно изразено в 
южната част на свлачището. В тази част от свлачищния масив са установени 
най-големите деформации и премествания;

• Възникналото свлачище при с. Генерал Гешево е променило значително 
хидрогеоложките и хидроложките условия в района, като вследствие на 
свлачищната дейност са възникнали множество свлачищни блата и извори, 
както и появата на постоянна зона на дрениране на подземни води в петата на 
свлачището;

• Измерените стойности на активната реакция (pH) се изменят за извор 
№ 2 от 4,82÷7,83, а за извор № 3 от 6,03÷7,34. Стойностите на специфичната 
електропроводимост, измерени в периода 2010-2013 г. за извор № 2, се 
колебаят в интервала от 53÷122 µS.cm-1, а за извор № 3 от 311÷551 µS.cm-1. 
От получените стойности може да се направи изводът, че извор № 2 е с по-
плитка циркулация на подземните води от извор № 3. Извор № 3 е образуван 
вследствие на свлачищната дейност. От извършения химичен анализ в извор 
№ 3 се установява завишено съдържание на натриеви и сулфатни йони, което 
говори, че акумулиращата среда е представена от пясъчници и глини. При 
контакт на подземните води с глинестите пластове се създават предпоставки 
за намаляване на задържащите сили и възникването на нови активизации на 
свлачището.

• От резултатите по хелиевия метод не можа да се установи наличието на 
разломи или друг вид тектонска активност. Това доказва, че няма приток от 
по-дълбоко залягащи подземни води по разломни нарушения. 
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