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В наличната база данни на ДА България се 
откриват следните названия за залив, приста-
нище, селище и крепост на мястото на днеш-
ното Приморско (42º17’ N, 27º46’ Е): Атаната/
τά Αθάνατα, Atanatos/Атанас/Св. Атанас, Азине/
Asine, Асине/Assine, Аксине/Axine, Ексине/Aexine, 
Асвиа/Asvia, Есине/Esine, Лезине/Lesine, Зонари/
Ζωνάρι/Sunarita, Кюприя/Köprüye).

По днешното крайбрежие между реки-
те Ропотамо и Караач Тр. Трифонов отбе-
лязва следните названия: Аркуда/Аркутино, 
Ропотамо, Скомболито, Свети Димитър.
Кендинар, Ватарухи, Гларомити, Каламици, 
Коракос/Коракя, Тюленова пещера, Флуру, 
Параскева/Парашкева, Бегликташ, Зига/Зигра, 
Лемос/Лемото, Еля/Зейтин бурну/Маслен 
нос, Малатру, Дземи, Палюра, Мириус, 
Плаката, Кондрус, Чехру, Стомопло, Узунджа,  
Узунджовски залив, Кюприя, Джавала/Дявола, 
Дяволско езеро, Дяволски залив, Айи лиман, 
Атлиман, Урдовиза, Караач (Трифонов 2003). 
Информацията за тях е събирана в основата 
си не от местните жители, а от созополчани. 
Дългогодишната изследователска работа на 
Трифонов е прецизна - той не е съумял да 
запише само имената Кункишла и Мармелята/ 
Мермелята (Прокопов и др. 2009: 172), както и 
Айлан Кайряк. Някои от названията обаче са 
предадени във форми, които се дължат на 
народните етимологии на един от неговите 

информатори - Щериян Гениев, какъвто е 
случаят с Ватарохи, вместо Ватрохи.

На френския учен Жан Белен дължим и 
названието Падама, което бургаският архео-
лог и нумизмат Ив. Карайотов обявява за име 
на средновековното пристанище пред усти-
ето на Ропотамо (виж посл. Карайотов 2012: 
41). Неговото причисляване към селищните 
имена в района е проблематично, защото 
Белен най-вероятно е чул, изтълкувал и 
транскрибирал втората част на гръцкото  
название Орио-патамо, известно от един 
гръцки портолан от втората четвърт на XV 
век (Орачев, Русинов 1988). То съответства на 
името на р. Ропотамо и - както пръв посочи 
Веселин Бешевлиев, означава Гранична река 
(Beshevliev 1981).

С територията на Приморско са свързани 
и две антични имена - на пристанището (и 
полуострова) Херонес/Херсонес (Орачев 1984) и 
на римската пътна станция Тера, около лока-
лизацията на които се водят дискусии (Аянов 
1946; Велков 1963; Димитров 1972, 1981, 1982; 
Димитров, Орачев 1982; Орачев, Русинов 1988; 
Карайотов 1989, 1990; Ангелова 2008; Лазаров 2009: 
97 сл.; Орачев 2012; срв. Гюзелев 2009 с пос.лит.).

Днешният град се намира на морския бряг 
- на 22 км югоизточно от Созопол и на 15 

1.1 Въведение в историческата география

Обр. 1 - Отсечка от картен лист Сизополи - Василико на 
руската верстовка от 1884 г.
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Обр. 2 - Отсечка от Търговска карта на България и Румелия.
Ф. Бианкони. 1887 г. 

км северозападно от Царево. Разположен е 
между блатото Стомополо и Дяволския залив на 
днешния дълъг и сравнително тесен полуос-
тров, който в древността се е разпростирал на 
значително по-големи площи. Приема се, че 
Приморско е наследник на новоосновано сели-
ще, което носи името Кюприя и през 1934 г. е 
преименувано на Приморско (Мичев, Коледаров 
1989: 221; Трифонов 2003: 75). Това виждане се 
дължи на К. Кънчев: той посочва, че заселва-
нето било започнало след Освобождението (т.е. 
след руско-турската война от 1878-1879 г.) и 
към 1920 г. вече се е наричало Кюприя (Кънчев 
1938: 179; срв. Милев 1958; Трифонов 2003: 75). 
Най-вероятно този извод се дължи на попу-
лярната руска верстовка от 1884 г. (обр. 1), в 

която липсва селищна индикация и се отбе-
лязва само М. Кепрю Бурну.

Още през XVIII век обаче Венцел Едлер фон 
Броняр известява за Кюпрю Алти (Ников 1932: 
15; срв. Колев, Попов, Орачев 1990 с пос.лит.) и 
следователно горепосоченото не отговаря на 
фактите. Към подобен извод навежда и сели-
щето Koprou – Alty, което маркира в Търговска 
карта на България и Румелия Ф. Бианкони през 
1887 г. (обр. 2), докато на свой ред Х. Киперт в 
Нова карта на България от 1877 г. нанася Sunarita 
(обр. 3). През 1829 г. Джеймс Уайлд изписва 
на същото място Vodronitza (обр. 4), което би 
могло да не е погрешно маркиране на извест-
ната китенска Урдовиза/Вордовица. В картата на 
генерал Хатов от 1854 г. обаче пак се разчита 

Обр. 3 - Отсечка от Нова карта на България.
Х. Киперт. 1877 г.

Обр. 5 - Отсечка от Карта на част от Влахия, Булгари-или 
и Рум-или... Ген. Хатов. 1854 г.

Обр. 4 - Отсечка от военна рисунка на облстта между 
Дунав и Константинопол. Джеймс Уайлд. 1829 г.
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Обр. 6 - Отсечка от Анонимен френски план на част от 
Западното Черноморие, изчертан през XVII век по неизвест-
но текстово описание от XV век.

турското название Kopra Alti (обр. 5), което е 
обяснимо – нейните обозначения се базират 
на информации от 1828-1829 г.

Показателно е, че на Азине (от среднове-
ковните морски карти) съответства Зонари. 
Това название се засича за пръв път в един 
данъчен регистър от времето на султан Баязид 
II (1461-1481), който въвежда в научно обръ-
щение Георги поп Аянов (Аянов 1923: 176 сл.). 
Неговият вариант Зунарита се среща в осман-
ски документ от 1493 г., а в административните 
списъци на каза Ахиолу (Анхиало) от XVII-XVIII 
век и каза Пиргос (дн. Бургас) от XIX век не 
се среща подобно название (Райчевска 1995). 
Тези данни подсказват, че Зонари ще да е било 
унищожено или напуснато още по време на 
първите казашки нападения в региона през 
XVI век (Тютюнджиев 1995). Зонари също е с 
неясна етимология, макар Тр. Трифонов да го 
свързва с гръцкото зоне – пояс и да го обяснява 
“Поясът или мястото, оградено с пояс (стена)” 
– Трифонов 2003: 37).

Köprüye пък на турски означава мост. Тр. 
Трифонов предполага, че след завоевание-
то турците били преосмислили гръцкото 
κοπρία с буквално значение “тор” и посочва, 
че в старогръцки е имало “близка дума κόπρος, 
която означава още “кошара, обор” (Трифонов 
2003: 58-59), защото носът бил преграден, за 
да се използва като кошара за овце. Далеч по 
вероятно е обаче името да се дължи на мост 
над Дяволска река (Орачев 2012).

Специалистите по историческа геогра-
фия са приели, че в територията на град 
Приморско през античността не е имало 
селище и едва през средновековието тук се 
появява крепост с пристанище (Soustal 1991: 
182-183 et cit.lit.). Крепостта на полуострова 
на Приморско е описана от братя Шкорпил. 
Нейната източна част е била преградена 
чрез крепостна стена с посока север-юг. В 
южния край на заграденото пространство са 
личали основи и на голяма сграда (Шкорпил 
1891: 127-128; срв. Делирадев 1953: 178). Б. 
Димитров определя крепостта като малка 
пристанищна и я свързва с индикациите в 
средновековните морски карти (Димитров 
1981: 437), но пропуска да отбележи обозна-
чението τά Αθάνατα в един средновековен 

гръцки портолан (Орачев, Русинов 1988: 78; 
срв. Delatte 1958: 47).

Атаната от този портолан (съставен въз 
основа на информации, събрани между 1426 
и 1436 г. - Орачев, Русинов 1988: 83-84), е поста-
вено между Еля и Вордовиза. Наименованието 
отговаря на гръцкото Св. Атанас и тъкмо това 
Атаната в османските административни доку-
менти се обозначава като Атанас. Oсманистката 
Цв. Райчевска (1995) свързва безусловно това 
название с изчезнало село, което през XIX век 
се е намирало в днешния бургаския квартал 
Изгрев до Атанасoвското езеро, на пътя от Бургас 
за Анхиало. Нейната локализация възприемат 
и други изследователи (виж посл. Карайотов, 
Райчевски, Иванов 2011: 63 сл.). На публикувания 
от мен късносредновен Анонимен френски план 
настина се чете Atnanas kioy (Орачев 2002: карта 
7 - виж обр. 6), но тук всъщност се отбелязва 
Атанасовското езеро, което дори е маркирано. 
Атанаскьой - вече като село, се открива с раз-
новидности в други карти: Atanakieou (Джеймс 
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Уайлд, 1829 г.), Atanaskjoi (ген. Хатов, 1854 г.), 
Athanasi köi (Киперт, 1877 г.), но засега не са 
ми известни такива, в които да е изписвано 
само Атанас, както е в османските регистри. 
Същевременно през 1861 г. Ат. Матеев вижда 
при Атанасовското езеро не село, а чифлик 
на Халил паша (Карайотов, Райчевски, Иванов 
2011: 294) и е показателно описанието н К. 
Иречек, който през 80-те години на XIX век е 
записал “селцето Атанаскьой, около 60 бедни 
колиби, покрити със слама, в които живеят бъл-
гари, преселници от Загорско” (Иречек 1974: 821). 
Според османски регистър от 1623-1624 г. в с. 
Атанас (Анхиалска околия) живеели 130 хрис-
тиянски семейства, а това за мен е немислимо 
предвид условията около тогавашните бре-

гове на Атанас кьой, но си е в реда на нещата 
за село в благодатната земя около днешното 
Приморско.

В досегашните изследвания се посочва, че 
в средновековните портолани и портоланни 
карти тукашното пристанище се обозначава 
с различни имена – Axine, Aexine, Assine, 
Asine (Гагова 2002: 160-161 et cit.lit.). Този 
списък е непълен, а издателят на гръцките 
портоланни текстове A. Delatte отбелязва, 
че е трудно да се проследи семантиката 
и етимологията на това название в сред-
новековната картография (Delatte 1958: 47). 
Следва обаче да се има предвид, че Asine, 
Assine, Axine, Aexine, Esine, Lesine, Lesini (виж 
напр. обр. 7-10) ще да отговаря на гръцко-

Обр. 7 - Отсечка от Анонимна италианска портоланна 
карта на Средиземноморския басей с пристанище Assine. 
XIV век. 

Обр. 8 - Отсечка от портоланната карта на Черно море. с 
пристанище Asine. Диего Хомем. 1559г.

Обр. 9 Отсечка от портоланна карта на Черно море с прис-
танише Lesini. Батиста Анйезе. 1553 г.

Обр. 10 - Отсечка от от портоланна карта на Средиземно 
и Черно море с пристанище Esini. Хуан Мартинец. 1568 г. 
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то Αθάνατα, защото съскавата гръцка θ 
изглежда да е най-вероятната причина за 
различните изписвания в средновековните 
морски карти, докато със Зонари, Зонарита, 
Зонарица и Сунарита изглежда се е обозна-
чавала крепостта. В подкрепа на подобен 
извод идва и руската лоция, в която зали-
вът е отбелязан като Атанас (Лоция 1851: 
368), откъдето и в английската морска карта 
2230 заливът е изписан Атанатос (Трифонов 
2003: 12). Към подобно заключение навежда 
и топонима Айи лиман – Свещения залив, с 
който е именуван тъкмо Дяволския залив.

Сега засега очертаната ситуация в налич-
ната средновековна документация и карти 
позволява да се допусне, че заливът, приста-
нището и респективно пристанищното село 
са били именувани на Св. Атанас, което отго-
варя на различните му транскрипции в ита-
лианските и каталанските морски карти.

*  *  *

Животът в територията на Приморско 
започва още преди седем хилядолетия. Най-
ранните следи от селищен живот датират 
от енеолитната епоха и са открити на 9 м 
дълбочина. Те са намерени през 1922 г. при 
изкоп на кладенец в м. Качката на 3.5 км 
северозападно от града. От влажната зона 
Стомополо са публикувани и други архео-
логически материали, които показват, че 
тук през втората половина на V хил.пр.Хр. е 
имало селище (Орачев 1984), разположено на 
удавена надзаливна тераса. Откритите пра-
исторически материали от епохата на енео-
лита и бронза включват керамични съдове, 
оръдия от камък и предмети от кост (Миков 
1925: 236; Миков 1933: 107, № 14; Lazarov 1974: 
197; Лазаров 1975: 32; Делев 1990).

С античния период от развитието на тери-
торията се свързват сведенията на Ариановия 
и Мениповия периплоси, както и на римската 
пътна карта Tabula Peutingeriana (обр. 11). Те са 
посочени от Георги Михайлов (Mihailov 1970: 
343) и са преведени в Сборника Странджа – 
древност и съвремие (Попов, Орачев 1984). Според 

Обр. 11 - Отсечка от римската пътна карта Tabula 
Peutingeriana, в която на 12 римски мили на юг от Аполо-
ния е поставена станцията Thera. Последна редакция - след 
340 г.сл.Хр.
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Мартин Гюзелев “те позволяват в района на 
Маслен нос да се хипотетизира съществуването 
на античния Херонесос, а през римската епоха 
- пътната станция Тера” (Гюзелев 2008: 232; 
Gyuzelev 2008: 232). Ив. Карайотов търси рим-
ската пътна станция Тера в района на залива 
пред Ропотамо (Karayotov 1990), но не е изклю-
чено тя да се е намирала в близост с потънал в 
днешния залив мост над тогавашното русло на 
река Дяволска (Орачев 2012).

Средновековните писмени известия не 
са систематизирани, а евристичните и хер-
меневтични анализи и преводите на налич-
ната текстова информация ще бъдат пред-
ставени в раздел на част 2 от настоящето 
изследване.

*  *  *
Около Приморско братя Шкорпил са 

засекли и описват редица антични сели-
ща, крепости, жертвени камъни и долмени, 
които бяха ревизирани по време на теренни-
те експедиции в Странджа през 70-те години 
на XIX век и резултатите публикува П. Делев 
(Делев 1990). За последно М. Гюзелев - въз 
основа на последните проучвания и ревизия 
на музейните фондове каталогизира, както 
следва (Гюзелев 2009: 232 сл.):

1. Крепост в днешната територия на град 
Приморско

2. Антично пристанище в градската аква-
тория

3. Следи от античен крайбрежен път юго-
западно от Приморско

4. Разрушен долмен - северозападно от 
града

5. Гробни съоръжения в района на изсе-
леното с. Салихлер

6. Зейтинбурунско кале - укрепление на 
Маслен нос

7. Могилен некропол на склона на Кале баир 
– в близост със Зейтинбурунското кале

8. Пристанище в залива Еля – южно от 
Маслен нос

9. Пристанище в залива Мириос
10. Долмен и кръгли каменни огради в м. 

Мирето - между Кале баир и връх Китка
11. Долмен в м Дядо Кирова къшла - между 

Маслен нос и връх Китка
12. Жертвен камък Апостол-таш - северо-

източно от връх Китка
13. Жертвен камък в м. Бегликташ - 

южно от залива Св. Параскева, който се 
интерпретира като голямо скално тра-
кийско светилище

14. Долмени на връх Китка 
15. Долмен на връх Узунджа
16. Антично селище в м. Каратопрашки 

юрт - западно от връх Китка
17. Долмен над левия бряг на р. Ченгерска 

- до изселеното село Ченгер
18. Крепостта Ченгерско (Вълчаново) кале 

– на връх Петров баир (”Лъвската глава”)
19. Долмен - южно от Вълчаново кале

Обр. 12 - Изглед от горнокредното скално формирование 
Бегликташ, използвано като тракийско светилище в пери-
ода XI-X в.пр.Хр. - IV в.сл.Хр.? Снимка Димитър Недев
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20. Долмен Змеюва дупка на седловината 
между Петров баир и Китка (над извора 
Георги врис)

21. Следи от античен път от устието на 
Ропотамо до Маслен нос

22. Долмен - северно от моста на р. 
Ропотамо и южно от нос Св. Димитър 

23. Следи от антично селище на връх 
Бурхам баир (Вълканец)

24. Долмен Капаклъ-таш в южното подно-
жие на Бурхам баир 

25. Антично укрепление в м. Чивриджика 
- в района на природната забележителност 
Веселата скала, до водоема на бившия към-
пинг Аркутино

26. Скални зърнохранилища на нос Св. 
Димитър

27. Пристанище при нос Св. Димитър - в 
района на м. Кендинар

28. Потънало селище в акватория пред 
днешното устие на Ропотамо

29. Пристанищна стоянка в залива Ватрохи

1.2 Палеогеографски оглед
на Странджанското крайбрежие

Събирането и обработването на палеогео-
графска информация е многопластова и срав-
нително нова научна задача, която трябва да 
отговаря на изискванията на палеогеографията, 

а оттам и на наличните знания за отделните 
геоложки периоди (виж за тях Gradstein et al. 
2004). Приема се, че палеогеографията е дял 
от историческата геология и с холоценският 
(съвременният) етап от развитието на земята 
следвало да се занимава не палеогеографията, а 
историческата география. Досегашните българ-
ски специалисти в тази научна област обаче 
по правило нямат необходимата подготовка 
и фактически игнорират палеогеографските 
изследвания в своите публикации (виж посл. 
Гагова 2005 с пос.лит.).

Решаващи за тези изследвания са знани-
ята за основните етапи във формирането на 
бреговите и шелфовите форми и хода на 
странджанската брегова ивица.

1.2.1 Формиране на
днешното Странджанско крайбрежие
Липсва целево изследване за палеогео-

графията на Странджанското крайбрежие, 
макар още през осемдесетте години на 
миналия век да очертах принципната схема 
за холоценския етап от неговото развитие 
(Орачев 1984, 1988). Налице са публикации за 
отделни негови части (Черкезова 1994, Petzold 
1995, Орачев 2002 с пос.лит.), които се използ-
ват в научните изследвания съобразно нагла-
сите, целите и знанията на техните автори 
(виж посл. прегледа на Gyuzelev 2008; Гюзелев 
2009 с пос.лит.). Започнаха да се правят и 
палеогеографски карти на селищни аква-
тории (Preisinger, Aslanian, Heinitz 2000-2001), 
чиито индикации за созополската акватория 

Обр. 13 - Долмен на склона на връхКитка
X-IX в.пр.Хр. Снимка Димитър Недев
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показват, че и тук липсата, непознаването 
или игнорирането на налична информация 
води до лоши резултати (Орачев 2010: бел. 3).

Добро начало тук положи Центърът за 
морска история и подводна археология в 
Созопол, който използва модерни технологии 
и привлече специалисти за прогнозно цифро-
во моделиране на заливите на Приморско и 
Китен (Прахов и др. 2011). Прогнозното цифро-
во моделиране е изключително перспектив-
но и в палеогеографски, и в историко-архе-
ологически аспект, но изисква добре да се 
познават не само евстатичните колебания на 
черноморското равнище. Игнорирането на 
информацията за динамиката на съвременни-
те вертикални колебателни диференцирани 
(епейрогенни) движения няма как да не дове-
де неточни изходни позиции, а оттам и твър-
дения. Те проличават в текста към обр. 17 (виж 
тук обр. 14): “Топографска карта на нос Урдовиза 
и гр. Китен и батиметрични данни получени 
чрез LiDAR заснемане. Светлосинята линия е 6-
метровата изобата, показваща приблизителните 
очертания на брега при ниво на морето - 6 м” 
(Прахов и др. 2011: 115).

Твърдението е научно неиздържано, 
защото днешната 6-метрова изобата е няма-
ло как да маркира бреговата линия при 
черноморско равнище 6 м (виж по въпроса 
Орачев 1984, 1990, 2002 с пос.лит.). И това е 

така, защото Странджанското крайбрежие 
потъва през целия холоцен и тази изобата в 
миналото е стояла по-високо, като брегова-
та ивица чак докъм средата на I хил.пр.Хр. е 
вървяла около днешната 9-10 метровата изо-
бата.  За да се установи ходът на дадена бре-
гова ивица през последните 10 хилядолетия 
(т.е. през холоцена, съвременната епоха), 
следва най-напред да се извършат преци-
зирани измервания на основите на клифо-
вете на шелфовите и крайбрежните морски 
тераси и едва след това резултатите да се 
кластеризират (да се сравнят подобие) и да 
започнат да се анализират от геоморфолож-
ка и историко-археоложка гледна точка.

Ето защо изработените от екипа на Найден 
Прахов карти са полезни, но изходни за 
бъдещите проекти, наблюдения, измервания 
и изследвания за палеогеографски рекон-
струкции следва да бъдат и другите изчер-
тани изобатни линии на картата на района 
в мащаб 1:25 000 (обр. 15). Днешната 6-метро-
ва изобата по Странджанското крайбрежие 
по принцип не маркира праисторическа, а 
антична брегова линия и то за периода след 
средата на I хил.пр.Хр.

За да изработват палеогеографски под-
ложки или многослойни карти с хода на 
бреговата ивица през отделните епохи и 
периоди е необходимо да се познава добре 

Обр. 14 - Топографската снимка с батиметрични данни в 
статията на Н. Прахов, Хр. Ангелова и др.  2011 Прогнозно 
моделиране в археологията: световна практика и български 
перспективи от 2011 г. - обр. 17.

обр. 15 - Изобати на топографската карта в мащаб 1:25 000.
Особено перспективна за проучване на хода на бреговата ивица 
през III - II хил.пр.Хр,, т.е. през бронзовата епоха, е ситуацията 
около днешната -22 метрова изобата.
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геоложката история на дадения район 
и едва след това онази на черноморския 
басейн. Особено важно е, че полуостро-
вът, на който е разположен Приморско, е 
изграден от средномиоценски литорални 
черупчести, оолитни и песъкливи варови-
ци, като е заобиколен отвсякъде с кватер-
нерни отложения. Върху същата средноми-
оценска основа е разположен и Китен, като 
на юг от устието на р. Караач терасните 
клифове са се формирали в горнокредни 
среднобазични вулканити и туфи. След 
това – чак до Царево, днешният бряг е със-
тавен почти изцяло от средномиоценски 
седиментни скали, а отттам насетне (до 
Резово включително) е формиран от гор-
нокредни вулканити и туфи (с изключение 
на част от ахтополското крайбрежие). Ето 
защо тук като цяло през целия холоцен 
преобладава абразията и липсват големите 
акумулационни форми, каквито в сравни-
телен план се явяват прословутите пясъчни 
ивици и дюни около Приморско (обр. 16).

Това наблюдение показва защо се наблю-
дават същностни различия в днешната бре-
гова ивица на община Приморско в срав-
нение с царевската и защо - като се изклю-
чат сравнително малките пясъчни ивици и 
коси в северния ахтополски залив и устия-
та на реките Велека и Бутамята/Потамята, 
големи пясъчни ивици, коси и дюни по 
Странджанското крайбрежие се появяват 
отново едва на юг от р. Резовска. Сред основ-

ните причини за тази специфична край-
брежна ситуация се нареждат и резултатите 
от дейността на странджанските палеовул-
кани по време на горната креда.

*  *  *
Съгласно възприетата хроностратиграф-

ска схема на регионалните етажи на българ-
ския черноморски шелф (Шопов 1991; срв. за 
Черноморието Свиточ, Селиванов Янина 1998 с 
пос.лит.) най-вероятно Черно море се образува 
в края на палеогена. През олигоцена дълбоковод-
ната част на морето вече съществува, а олиго-
ценският басейн има връзка с океана в района 
на днешна Прибалтика. През средният миоцен 
връзката се прекъсва и тогавашния басейн се 
опреснява. През горният миоцен (в условията 
на трансгресия и положителен воден баланс) 
се създава огромното полусолено Сарматско 
море, когато се формират и сарматските варо-
викови седименти по Странджанското край-
брежие. В края на миоцена е налице сравни-
телно краткотрайна връзка със Средиземно 
море. В началото на плиоцена връзката със 
Средиземноморието отново прекъсва и се 
формира Понтийския басейн. В началото на 
плейстоцена водите отново се опресняват и се 
образува т.нар. староевксински басейн. Връзка 
със Средиземноморието има отново около 
средата на плейстоцена по време на трансгре-
сия, която под влияние на руската геоморфо-
ложка школа се нарича карангатска и е обект 

Обр. 16 - Изглед от пясъчните дюни в залива Аркутино с 
остров Св. Тома
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на научни дискуссии (Hristova 2006, 2007 et cit.
lit.; срв. Крыстев и др. 1990 с пос.лит.).

Геоморфолозите са приели (Попов, Мишев 
1974; срв. Димитров, Михова, Пейчев 1998: 132-
133 с пос.лит.), че тогава по черноморското 
крайбрежие се формират старокарангатска-
та (на около 20-25 м над морското равнище) 
и младокарангатската (около 8-12 м над мор-
ското равнище) тераси, на които по правило 
са разположени съвременните селища по 
Странджанското крайбрежие. Тези термини 
са дискусионни и следва старите черномор-
ски тераси да се определят съобразно при-
етата за Средиземноморието хронострати-
графска схема, защото и в геоморфоложки 
план Черно море е част от него.

В края на плейстоцена (през послед-
ния ледников период - Вюрм) връзката със 
Средиземноморието отново прекъсва (регре-
сия на черноморското равнище докъм - 90-100-
110 метровата изобата), за да се поднови през 
холоцена - по време на новочерноморската 
трансгресия с характер на ингресия. Така под 
влияние на евстатиката и епейрогенните дви-
жения на сушата и шелфа през плейстоцена 
и холоцена по странджанското крайбрежие 
се формира и преообразува серия от морски 
тераси с относителни надморски височини 95-
100, 55-60, 35-40, 22-25, 10-12 и 4-5 м.

Доколкото черноморското равнище по 
време на големите заледявания е достигало до 
днешните -90-100-110-метрови изобати, то под 
водата днес се намира и добре развита шелфо-
ва терасна система. Добрата фиксация и ком-
плексно изучаване на нейните специфики по 
Странддажсния шелф представлява една от 
перспективните палеогеографски задачи. Под 
морските и сладководните води се намират и 
редица удавени стари речни тераси, на които 
по правило се откриват и известните тукашни 
потънали праисторически селища.

Този кратък преглед идва да покаже, че 
за да се долови динамиката и многофак-
торността в развитието на странджанското 
крайбрежие и шелф не е достатъчно да се 
усвоят или да се цитират едни или други 
знания и данни за холоцена (виж Пейчев, Пеев 
2006 с пос.лит.). И това е така, защото още 
при теренните огледи на суша и под вода е 

необходимо да се познава тяхното геоложко 
развитие за последните 80 000 000 години, т.е. 
от горната греда насетне, когато от тектон-
ска гледна точка се оформят съвременните 
континенти, планини и басейни. Защо това 
е така се разбира особено добре от някои 
странджански крайбрежни скални форми-
рования. Сред тях е и станалия извънредно 
популярен приморски Бегликташ.

Този обект е открит и въведен в научно 
обръщение от братя Шкорпил (Шкорпил 
1913: 258-259) като жертвен камък Бегликташ 
(Домарадски, Делев 1982; Делев 1984: 11 сл.). 
През 2003 г. това скално формирование беше 
прокламирано като най-голямото тракийско 
крайбрежно скално светилище (Дражева, Недев 
2003). Използването за сакрални цели на тези 
типични за горнокредните вулкански процеси 
скални формирования от траките изглежда 
документирано, но техния естествен произход 
не позволява Беглигташ (от турското беглик 
- данък върху овцете и таш – скала) да се опре-
деля безусловно като тракийско мегалитно све-
тилище (http://bg.wikipedia.org/wiki/Бегликташ). 
Посочването на горнокредния вулканогенен 

Обр. 17 Изглед от типична голяма “вулканска бомба” от 
Бегликташ. Снимка Димитър Недев
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произход на скалните формирования и тяхна-
та сакрализация най-вероятно в периода XI-X 
в.пр.Хр. – IV в.сл.Хр. няма да намали, а точно 
обратното - ще повиши интереса към този 
геоложки феномен и начините, по които го 
разчистват и използват траките. Същото важи 
и за многото топоси на вярата в Странджа, 
които В. Фол обяви за тракийски скални све-
тилища, свързани с култа към Слънцето (Фол 
2007 с пос.лит.).

Повечето от тях обаче всъщност предста-
вляват туфобрекчии или сходни по генезис 
горнокредни формирования – факт, който 
плахо посочих през 70-те години по време 
на експедициите на Ал. Фол в Странджа, 
когато се обхождаха и тукашните скални све-
тилища. Тяхната систематизация по общи-
ни, селища и местности беше възложена 
на Петър Делев (1984) и тук си заслужава 
да посоча, че там където все пак може да се 
допусне, че естествените скални формирова-

ния са били разчиствани и дообработвани, 
за да се използват за сакрални (включително 
и астрономически) цели, някои от слънцата 
не са пълни, което насочва към евентуални 
лунни обсерватории (Орачев 2013).

В случая обаче са важни не археолого-
историческите недомислия, които остават 
да тежат на научната съвест на своите авто-
ри, а осъзнаването на последиците от дей-
ността на странджанските палеовулкани. 
Тяхното значение за формирането на днеш-
ното крайбрежие и шелф е решаващо - осо-
бено при опитите да се анализира произхо-
да на крайбрежните скални формирования 
и днешния вид на странджанската лито-
рална зона (заливи, плажни ивици и дюни, 
пясъчни коси, езера и блата, крайбрежни и 
шелфови тераси, скални феномени и т.н.).

Обр. 18 - Изглед от Бегликташ - горнокреден скален феномен, 
който се е формирал в резултат на палеовулканска дейност в 
субаквални условия и е бил разчистен от траките през XI-X 
в.пр.Хр., за да бъде използван за сакрални цели
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1.2.2 Ролята на странджанските
горнокредни палеовулкани

Епохата горна креда представлява етаж от 
периода креда (обр. 19), с който завършва мезо-
зойската ера (обр. 20). Доказано е, че именно 
в този период се разделят континентите и 
се разместват съответните плочи (Skinner, 
Porter 1995: 557; Allison, Palmer 1980: 459 sqq). 
Горнокредната тектоника на България беше 
описана на европейско научно равнище от 
проф. Живко Иванов още в неговия просло-
вут учебник, в който той заложи основите 
на българската плей-тектоника, и особено в 
неговия все още неиздаден докторат (Иванов 
1998). За неизкушените в геологията е дос-
татъчно да знаят, че този период се характе-
ризира с мащабна вулканска дейност, оке-
анските равнища стигат своя максимум, 
измират прословутите динозаври и се фор-
мира планинската система – включително и 
интересуващата ни в случая Странджа.

Геоложките знания за Странджа са обоб-
щени от Г. Чаталов (виж за по-старата лите-
ратура прегледа на Начев, Маляков 1979), 
който предложи и официалната литостра-
тиграфска схема (Чаталов 1990). Проблемите 

на мезозойската тектоника са обект на много 
публикации, сред които заслужават внима-
ние тези на вече покойния Йордан Маляков 
- той оспори някои положения в официална-
та литостратиграфска схема именно с мате-
риали и наблюдения от Странджанското 
крайбрежие (Маляков 2007, 1999, 1997, 1981, 
1976). Сред тях е важен и неговият опит 
да даде количествени характеристики на 
деформациите в Югоизточна Странджа 
(Маляков 1995).

Към края на горната креда от палеогео-
графска гледна точка се оформя основата 
на днешното странджанско крайбрежие, а 
данните за палеовулканите в Средногорската 
зона са систематизирани (включително и за 
нейната източна част) от Хр. Дабовски (1991) 
и се анализират в серия публикации на И. 
Начев (1983, 1986, 1987, 1997, 2002 с пос.лит.; 
Начев и др. 1982; Начев, Султанов 1979, 1991, 
2001 с пос.лит.). Горнокредните палеовулка-
ни действат в ценоманско-кампанско време, 
т.е. преди около 100 докъм 70 милиона 
години. Засега се приема, че получилият се 
кониас-кампански междудъгов Средногорски 
трог е бил ликвидиран преди маастрихския 
век, т.е. по време на кампана и следователно 
във времето преди около 70 милиона годи-
ни. Не само за палеогеографията, но и за 

Oбр. 19 - Стратиграфски таблици за периода горна креда
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Обр. 20 - Самолетна снимка на част от гр. Приморско с полуосрова, устието на река Дяволска и мощната пясъчна коса, която 
е започнала да се формира през Средновековието. 1962. Архив на Военен географски център, гр. Троян
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светилищната археология е важно, че тъкмо 
по време на кампана се формират и уникал-
ните днешни геотопи по Странджанското 
крайбрежие.

Засега са изучени последиците от дейност-
та на Папийския и Ахтополския субаквални 
(подводни) палеовулкани, които са фикси-
рани от Венелин Желев (Желев и др. 2012). 
Специално за крайбрежието от Ахтопол 
до Резово са описани два геотопа, които се 
намират в южната (проксимална) част на 
Ахтополския палеовулкан: единият от тях е 
именуван Устие на река Велека (Желев 2006), 
а другият - Силистар (Желев 2006б). Тепърва 
следва да се описва палеовулканската дей-
ност и резултативните геотопи в северната и 
южната част на полуостров Боруна, На субак-
валната горноредна палеовулканска дейност 
дължат формирането си не само Беглик таш и 
Апостол таш, но и спецификата на тукашната 
литорална зона (срв. Пърличев, Николов 1977).

Казано по друг начин, ако полуостров 
Боруна не беше формиран от горнокред-
ни сиенити, монцосиенити и среднобазични 

вулканити и туфи днешната тукашна брегова 
ивица и заливи щяха да имат различен вид, 
т.е. да са слабо разчленени и буквално под-
равнени от абразията на средномиоценските 
варовици и гравелити, какъвто е случая с 
Царевското крайбрежие. Щяха отдавна да 
бъдат разнесени от черноморските води и 
останките от уникалните селища от праис-
торическата епоха в днешните заливи на 
Ропотамо и град Китен.

Подводните проучвания разкриха, че в 
днешния южен китенски залив е било раз-
положено потънало под водата праистори-
ческо селище (Draganov 1995). Най-старите 
археологически материали датират от ран-
ната бронзова епоха (от около 2500 г.пр.Хр.). 
Изследвана е значителна подводна площ и 
са открити оръдия на труда от рог, камък 
и кост. Сред находките, които могат да се 
видят в китенската изложбена експозиция, 
се открояват два каменни калъпа за отливане 

Обр. 20а - Отсечка от самолетна снимка на устието на река 
Дяволска и мощната пясъчна коса. 1962. Архив на Военен гео-
графски център, гр. Троян,



16

Атанас Орачев, Историческа информатика на Приморско
част 1. Историческа география и палеогеография

21 - Самолетна снимка на специфичния ахтополски бряг с единствената по-голяма пясъчна коса в залива Лардиго, откъдето 
започва уникалния горнокреден геотоп Устие на река Велека. 1971.  Архив на Военен географски център, гр. Троян.
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на бронзови брадви и една бронзова кама 
от ІІ хил.пр.Хр. Впечатляват една култова 
брадвичка и рядко срещания глинен идол с 
форма на седяща жена. Намерени са и над 20 
цели съда и безброй керамични фрагменти. 
Особено ценни за науката са запазените дър-
вени колове на къщите, които някога са били 
забити на тогавашната надзаливна речна 
тераса на Караач. И най-важното - нямаше 
да ги има и изключителните пясъчни плаж-
ни ивици, коси и дюни, които формират 
същностната част на съвременните природ-
ни забележителности в община Приморско. 
Сред тях се открояват:

- блатото Алепу (с площ от 1667 дка и ста-
тут на природна забележителност от 1984 г. 
- орнитологично важно място);

- пясъчните дюни Алепу (с площ от 120 
дка и статут на природна забележителност 
от 1994 г. - най-високите дюни на Балканския 
полуостров) и

- резервата Ропотамо с площ 1000,7 ха.
Той от своя страна включва в себе старите 

резервати Аркутино (с площ от 96,6 хекта-
ра), Змийският остров (1 хектар), Морски 

пелин (14 хектара), лонгозните гори по 
р. Ропотамо и част от пясъчната ивица 
от устието на р. Ропотамо до моста в м. 
Калдаръм Гечит. Резерватът Ропотамо има и 
обявена буферна зона с площ 707,7 хектара 
и така в неговите граници влиза и природ-
ната забележителност Маслен нос с площ 
от 176 декара. Ето защо Приморско (ведно 
с Китен) стана един от най-големите черно-
морски курорти и се посещава ежегодно от 
милиони туристи. Това се дължи тъкмо на 
изключителните му плажни ивици: днес те 
се простират на площ от 1190 хиляди ква-
дратни метра защитени дюни и пясъчни 
плажове.

*  *  *
Българските геоморфолози все още при-

емат фиксистката теза, че “през кватернера 
формирането на терасния комплекс в Черно 
море се лимитира главно от климатичните 
фактори (заледяване и затопляне) и възобновя-
ване и прекъсване на връзката със Световния 

Обр. 22 - Естествено горнокредно палеовулканско скално фор-
мирование в геотопа Устие на река Велека, което местните 
наричат Полегналия индианец или Великана, а в интернет 
беше прокламирано като Сфинкса.
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средновековни датировки (виж за Бургаския 
залив и низина Орачев 2002 с пос.лит).

Обр. 23 - Изглед от резервата Ропотамо
Снимка Димитър Недев

океан” (виж напр. Димитров, Михова, Пейчев 
1998: 136 с пос.лит.). Тази постановка важи 
и относно представите за еволюцията на 
т.нар. лимани и лагуни по Българското 
Черноморие (виж Мишев, Попов 1974; срв. 
Пейчев, Пеев 2006 с пос.лит.).

Изграждането и разрушаването на пясъч-
ните коси, които и в миналото са преграж-
дали съответни крайбрежни басейни по 
днешния шелф, обаче е специфично дори и 
в отделните части на Южното Черноморие 
тъкмо заради динамиката на съвременните 
диференцирани вертикални колебателни 
движения на сушата и шелфа. Влияние 
оказват и сеизмо-тектонските и резулта-
тивните свлачищно-срутищни процеси. 
Специално за Странджанското крайбрежие 
формирането на съвременните крайбреж-
ни басейни (еколожките влажни зони по 
Via Pontica) има тепърва да се установява и 
датира, защото наличните данни насочват 
не към праисторически или антични, а към 

Обр. 24 - Изглед от резервата Ропотамо
Снимки Димитър Недев
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1.2.3 Черноморският Потоп

В края на миналия век българският архео-
лог Иван Иванов писа, че прословутото къс-
ноенеолитно общество в българските земи 
е загинало в резултат на Потоп (www.varna-
bg.com/museums/archaeology/reference_library/
potbibel.htm.; срв. Тодорова 1986 и предложе-
ната стратиграфска схема и анализи у Орачев 
1984, 1988). Малко след това този Потоп доби 
превратна популярност през 2001 г., след като 
откривателят на кораба „Титаник” Р. Балард 
обяви проекта Ноев ковчег и прокламира една 
нашумяла версия за катастрофично нахлули 
средиземноморски води в Черно море през 
VI хил.пр.Хр. (Орачев 2002).

Мигновено българският геоморфолог П. 
Димитров побърза да скъса със своите дото-
гавашни научни анализи и “публикува” една 
Ноева чиния, открита десетилетия преди това 
във Варненския залив. Тя в действителност 

представлява корабен хаван за миене (най-
вероятно средновековен), а за местонамира-
нето на чинията този поддръжник на вер-
сията за черноморски Ноев Потоп посочи 
невярна дълбочина и до ден днешен упорито 
избягва да си зададе въпроса как тя (ако е 
неолитна) се е оказала на днешната дънна 
повърхност. От литоложка гледна точка, а 
публикациите по въпроса той познава добре, 
чинията би трябвало да се намира под мно-
гометрови наслаги. Показателно е също така, 
че в последната известна ми „допотопна” 
статия на П. Димитров по проблематиката 
(Димитров, Михова, Пейчев 1998), няма и дума 
за какъвто ми да било Потоп.

Некоректно се постави и въпросът за 
проучвателските приоритети около този 
фантастичен Черноморски потоп, при който 
средиземноморски води уж били навлезли 
катастрофично в Черноморието - в съответ-
ствие със записаното в Стария завет. Така 
Обр. 25 - Миниатюра от старобългарската Манасиева хрони-
ка на Библейския ковчег и Адамовото потомство с последния 
от него - Ной, който (според Библията) е родоначалник на 
съвременното човечество
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проблематика излезе от сферата на науката 
за сметка на сензацията. Не устоя и списание 
Нейшънъл Джиографик, където се писа:

„Преди около 12000 години, когато изтичал 
ледниковия период, в световния океан се сто-
пили последните глетчери. Според сценари-
ят, внушен от американските геолози Раян и 
Питман през 1998 г., Мраморно море повишило 
значително нивото си, пробило път през доли-
ната на Босфора и солената му вода нахлула 
в басейна на Черно море, което тогава било 
сладководно езеро. В новото море се образували 
два пласта: блудкав горен и дълбок солен пласт, 
лишен от кислород и живот.

Раян и Питман предполагат, че това е опис-
ваният в Библията и друга стара литература 
потоп, предизвикал миграцията на живеещите 
около старите брегове. Използвайки „вътреш-
ни” утаечни мостри и датирайки морски рако-
вини, те заключават, че приливът е станал 
преди около 7 500 години, а водното равнище се е 
повишила с повече от 100 м. Използвайки сонар, 
Боб Балард тества тази хипотеза източно от Обр. 26 - Основни събитя през плеистоцена в Черно и Среди-

земно море според П. Федоров (по Федоров 2000)

Синоп, Турция и открива старата брегова ивица 
точно там, където е предсказана. Черупките 
събрани от брега, перфектно подхождат на 
откритието. Датирани с карбоновия метод 
те се делят на две групи: по-старите са сладко-
водни, по-новите - соленоводни, което подкрепя 
теорията за Потопа. Мострите от дълбините 
на Черно море, показват внезапната му промяна 
от езеро към море”.

Версията на Раян (Ryan et al. 1997) се раз-
минава фактологично и с геоорфоложките 
и литоложките данни и анализи за развити-
ето на черноморския басейн в хилядолетия-
та преди и след последния голям ледников 
период. (виж напр. Федоров 2000 с пос.лит. 
и тук обр. 26-31). Това много добре беше 
посочено за последно от руските учени В. 
Сорокин и П. Куприн в статията О харак-
тере подьема уровня Черного моря в голоцене 
(Сорокин, Куприн 2007), които резюмират 
наличните данни и факти:
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„… изучен е характерът на смяната на 
молюсковата фауна в късноплейстоценски-
те и холоценските отложения по българския, 
северозападния, кримския и керченския учас-
тъци на черноморския шелф. В разрезите на 
наслагите е обособен хоризонт с остатъци от 
соленоводни и морски раковини, чиято продъл-
жителност на натрупване, според радиовъгле-
родното датиране, обхваща 500-1000 години. 
Получените данни не потвърждават гледната 
точка [на Райян и Питман] за катастрофично 
запълване на Черноморската падина със солени 
средиземноморски води.”

Интерпретацията на този сериозно диску-
тиран дълбоководен пласт е проблематична, 
но мощността му и начина на неговото нат-
рупване безспорно сочи, че става въпрос не 
за катастрофичен, а за доста продъжителен 
период на отлагане - минимум 500 г. Въпреки 
своята геоморфоложка и литоложка несъсто-
ятелност, публикациите по версията на Раян 
и писанията на П. Димитров и съмишленици 
продължиха да се роят (виж напр. Димитров 
и др. 2005, 2011) и след научните критики, дори 
и след като беше изрично посочено, че те са в категоричен разрез и с археологическите 

факти (Орачев 2002) - точно около средата 
VI хил.пр.Хр., когато уж се бил развил този 
Ноев Потоп, неолитните култури в български-
те земи разцъфтяват (Тодорова, Вайсов 1993; срв. 
Димитров, Димитров 2004; Dimitrov, Dimitrov 
2004). Срещу „сензацията” свидетелстват и дос-
тигналите до наши дни древни версии и най-
вече едно известие на Диодор Сицилийски.

Още дълбоководните сондажи, които 
проведе американският кораб Атлантис II-
49 и публикуваните през 1978 г. данни на 
този Дрилинг проект, посочиха, че извес-
тието на Диодор по принцип отговаря на 
данните за водообмена между Мраморно 
и Черно море. Само заради въпроса като 
как така събитието се е съхранило в паметта 
на самотраките се очерта качествено нова 
ситуация, която позволи да се ревизират 
ред постулати дори и за датировката на 
отделните пластове в елинския епос и мито-
логия (Орачев 1984, 1988). Преди да предста-
вя данните за реалния Черноморски потоп е 
необходимо да резюмирам развитието на 
знанията за прословутия Ноев потоп.

Обр. 28 - Абсолютни С14 датировки на дънните черноморски 
наслаги в некалибрирани дати (по Сороких, Куприн 2007: 43)

Обр. 27 - Еволюция на черноморския басейн по време на късния 
кватернер (по Сороких, Куприн 2007: рис. 6)
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Преданията за Потоп са съхранени във 
фолкора на много народи, които събира и 
публикува през  Дж. Фрейзър. Откриването 
на библиотеката на Сарданапал IV (VII в.пр.
Хр.), където по негово височайшо царско 
разпореждане били събрани или напра-
вени копия на всички достъпни на тога-
вашните учени мъже клинописни текстове, 
и разчитането на множество текстове за 
Потопа породи около средата на миналия 
век извънреден научен интерес. Бяха пусна-
ти в научно обръщение първоизточниците 
на описанието в “Битие”, които доведоха на 
бял свят основните доскорошни научни вер-
сии за това природно явление. Те съдържат 
в себе си следните основни изводи:

1. Под името Потоп следвало да се разби-
ра единствено опустошителното наводне-
ние на Месопотамската низина и то само в 
региона на р. Ефрат;

2. Съществената причина за Потопа имала 
земетръсен характер. Земетресението се било 
развило в Персийския залив и се предхожда-
ло от множество по-малки трусове.

3. Пикът на земетресението съвпаднал 
с циклон, който идвал от юг, защото опи-
санието и в Библията, и в клинописните 
текстове свидетелствало, че водата идвала 
откъм морето.

4. Традицията на другите народи била 
предала на Месопотамското наводнение в 
низините на Тигър и Ефрат всеобщо значе-
ние, понеже преданието се разпространило 
по целия свят (в популярен вид виж тезата 
у Бончев 1948; срв. Фрейзър 1986).

От разчетени месопотамски клинопис-
ни таблички обаче се разбра, че в храмо-
вата литература на Междуречието (Тигър 
и Еврат) на библейския Ной отговаря 
Утнапищим, който също единствен бил пре-
живял Потопа. Месопотамската литератур-
на храмова традиция, откъдето е заимства-
на и библейската история за Потопа (разка-
зана в “Битие”), предава еднакво същината 
на събитието, макар и в различни версии. 
Наред с шумерската (за Утнапищим) в 
добър вид до наши дни е достигнала и хал-
дейската версия, която се съдържа в епоса 
“Злощастието, което застигна Ищубар”. Тук 

ще резюмиран нея, понеже е по-малко 
известна в сравнение с шумерската.

Героят Ищубар (шумерския Гилгамеш) 
бил “ударен в сърцето от Ищар” (влюбил се 
в халдейската Венера). Богинята на любо-
вта и нейната майка Анату започнали да го 
преследват: Ищубар загубва най-големия си 
приятел, а сетне заболява от проказа. Той 
напуска пределите на своето царство и се 
отправя към района на устията на Тигър и 
Ефрат. Там той искал да получи съвет от пра-
родителя Хасисадър, син на Убаратуту, който 
бил дарен с безсмъртие, заради извънредно-
то си благочестие. От Хасисадър Ищубар 
научава как навремето Великият Бог решил 
да унищожи Сурибак (Вавилон?). Богът на 
Морето Ея обаче предупреждава за страш-
ния Божи замисъл и Хасисадър построява на 
сушата кораб, засмолява го добре и го нато-
варва с всякакви храни и животни ведно със 
семейството си.

Едва съумял да натовари на “Ковчега” 
каквото трябвало и настъпва силна буря. 
От небето се излива пороен дъжд, а от зем-
ните недра бликват потоци вода и всичко 
наоколо за миг става съща пустиня. Бурята 
съпровождал пълен мрак и продължава 
цели “шест дни и седем нощи”, за да може да 
“изтреби всичко живо от лицето на Земята”. 
Когато най-сетне Небето просветва, вода-
та почва да спада, а корабът наближавал 
планината Низир, Хасисадър пуска първо 
гълъб. Той обаче не достига суша и се връща 
обратно на кораба. След това същото сто-
рила лястовицата. Едва враната не се завър-
нала, нашият герой разбрал, че бедствието 
е свършило и се установил да живее там, 
където го сварва Ищубар.

Месопотамските археолози по правило 
датираха Потопа (преди да започне да се 
прави калибрацията на радиовъглеродните 
датировки - C14) по дългата хронология преди 
3200 г.пр.Хр. Новите палеогеографски данни 
за развитието на черноморския басейн през 
първите пет хилядолетия на холоцена обаче 
насочиха към мисълта, че част от древните 
представи на средиземноморските народи 
имат своите корени в неподозирано дълбока 
древност, а митологичното и епичното съз-
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нание преосмислят реални събития (Орачев 
1988 с пос.лит). Сиреч стана ясно, че е имало 
и други Потопи, освен Библейския, и не 
бива - без сериозни уговорки, да се приема 
версията за странстващ сюжет, който бил се 
бил преработвал във фолклора на различни 
народи по света.

Така се разкриха възможностите по друг 
начин да се гледа и на щастливо оцелелите 
сведения за езерния период от развити-
ето на черноморския басейн на древног-
ръцките учени Ксант Лидийски и Страто 
Лампсакенски, които са резюмирани от 
античния географ Страбо (1.3.3-4). От дос-
тигналите до наши дни фрагменти на съчи-
нението “Лидиака”, което е писано по вре-
мето на персийския цар Артаксеркс (465-
425 г.пр.Хр.) в 4 книги, личи, че Ксант се 
опира (най-вероятно между 465-440 г.пр.
Хр.) върху цялостна теория за развитието 
на Черноморието. Елинистическият автор 
Страто (роден ок. 350 г.пр.Хр.) също е кате-
горичен, че преди “да изрови със силата 
на своето течение провлака при Бизантион” 

Черно море е “имало вид на езеро”. Пак той 
посочва извънредната акумулация и резул-
тантните плитчини в района на Западното 
Черноморие. На темата се спират по раз-
лични поводи и Аристотел, Полибий, 
Дионисий Бюзантийски и други антични 
автори. От разбора на мненията на Хипарх, 
Ксант, Ератостен и Страто, който прави 
Страбо (1.3.4-5), се узнава, че в основата на 
античната теория за развитието на Черно 
море още преди две хилядолетия и поло-
вина стоят и наблюденията над извънредно 
големия черноморски речен сток.

Особено важно е, че древногръцки-
ят историк Диодор Сицилийски изрично 
съобщава: “Както разправят обитателите на 
Самотраки, преди другаде да се случи Потоп, 
у тях станал друг голям потоп, по време на 
който се разкъсал най-напред отворът при 
Кианеите, а сетне и отворът при Хелеспонта. 
Морето в Понт [Евксински Понт - Черно 
море], което приличало по вид на езеро, се 
било изпълнило от втичащите се в него реки 
до такова равнище, щото - заради изобилна-
та вода, бреговете му прелели и течението се 
втурнало поройно върху Хелеспонт, наводнило 

Обр. 29 - Черноморският шелф в началото на холоцена
 (Орачев 1988 - по Муратов)
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Обр. 30 - Строеж на късноквартерните разрези на насла-
гите  по шелфа около Керченския полуостров (по Сороких, 
Куприн 2007: рис. 5)

голяма част от крайморска Азия и обърнало 
на море значителна част от равнината на 
Самотраки…”.

На това сведение на древногръцкия писа-
тел не се обръщаше сериозно внимание в спе-
циализираните анализи на античните пис-
мени сведения за Босфора и Черноморието. 
Дълбоководните сондажи на американския 
кораб Атлантис II-49 и публикуваните през 
1978 г. данни, промениха ситуацията. Те - 
наред с комплекс от други палеогеограф-
ски и археологически материали, посочиха, 
че сведението на Диодор може да се свър-
же с научни факти за развитието на водо-
обмена между Мраморно и Черно море. 
Макар около датировката на “отварянето на 
Босфора” с основание да продължава да се 
спори, Черноморският потоп също следва  да 
се приема за факт. Само заради въпроса - как 
и защо представата за събитието е съхранена 
в паметта на античните жители на остров 
Самотраки (или по точно в храмовите им 
легенди), се очерта качествено нова проблем-
на ситуация. Тя изисква не само преосмисля-

не на датировки, но налага да се ревизират и 
постулатите за харектера на заимстванията в 
древногръцкия епос и митология и характе-
ра на някои части от достигналите до наши 
дни предания (Орачев 1988, 2013 с пос.лит.).

*  *  *
Остров Самотраки се намира в североиз-

точната част на Средиземно море и преди 
древногръцките колонисти от о-в Самос да го 
усвоят е носел друго име. Тук докъм VIII в.пр.
Хр. са живеели пелазги и траки, които са чест-
вали известните мистерии в чест на Кабирите. 
Самотракийските мистерии били основани 
от Орфей, за чийто ученици се мислят таки-
ва основополагащи за гръцката митология 
персонажи като Херакъл, Мидас, Евмолп, 
Тамирис, Лин и Музей. Самотракийската хра-
мова легенда, част от която записва Диодор в 
своята “Митологическа библиотека” (5.47-
48.3), датира събитието “преди другаде да стане 
потоп”. Сиреч разказва се за най-древния 
Потоп - в случая преди Девкалионовия и рес-
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пективно Библейския. Ето пълния текст на 
Диодор (5.47-48.3):

“Някои казват, че остров Самотраки се 
наричал в старо време Самос, а след като 
сегашният Самос бил заселен, бил наречен 
Самотраки по името на съседната на стария 
Самос Тракия, за да се избегне еднаквостта в 
названията. Той бил населен с хора кореняци и 
затова не е предаден никакъв разказ за родени 
там първи човеци и за техните водачи. Някои 
пък разказват, че наричаният в старо време 
Саонесос [острова на Сао, епоним на тракий-
ските саи] бил наименуван Самотраки поради 
преселниците от Самос и Тракия. Кореняците 
имали свой стар език, от който и досега се е 
запазило много нещо в жертвоприношенията. 
Самотраките разказват, че преди да стане 
другаде потоп, у тях станал друг голям потоп, 
през време на който се разкъсал най-напред 
отворът при Кианеите [Босфорския про-
ток], а след това и отворът при Хелеспонта 
[Дарданелите]. Морето в Понта [Евксински 
Понт – Черно море], което имало вид на 
езеро, се било изпълнило от вливащите се в 
него реки до такава степен, та поради изобил-
ната вода излязлото от коритото му течение 
се втурнало поройно върху Хелеспонт, навод-

нило голяма част от крайморска Азия и пре-
върнало в море не малка част от равнината 
на Самотраки. Поради това в по-сетнешно 
време някои рибари изтегляли с мрежите си 
капители на каменни колони, като че ли от 
потънали градове. Оцелелите хора прибягна-
ли в по-високите места на острова. Понеже 
морето се изкачвало все повече и повече, то 
местните жители сторили за спасението си 
обет на боговете и - като се спасили, постави-
ли по целия остров граници на кръга от земя, 
който останал пощаден от потопа, и издиг-
нали олтари. Върху тях и досега извършват 
жертвоприношения. Следователно, ясно е, че 
Самотраки е бил населен преди Потопа. След 
това един от живеещите на острова - Сао, 
който според едни бил син на Зевс и Нимфата, 
а според други на Хермес и Рена, събрал ведно 
разпръснато настанения народ и - като му дал 
закони, бил наречен Сао по името на острова. 
Той разделил народа на пет фили и ги нарекъл 
по имената на своите синове. Един от сино-
вете му - Дардан, който осъществил велики 
начинания, пръв бил прехвърлен на лодка в 

Обр. 31 - Строеж на къснокватерните разрези на наслагите  по 
по българския шелф, където и до днес продължават безуспешно 
да търсят следи от Ноевия потоп (по Сороких, Куприн 2007: 
рис. 4) - виж легендата на фиг. 30.
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Азия, основал най-напред град Дардан, издигнал 
си дворец на мястото на по-сетне наречената 
Троя и нарекъл народа на свое име дардани. 
Според преданието той господствувал над 
много азиатски народи и заселил там дарда-
ните, които [днес] са оттатък Тракия.”

От преведения текст сравнително добре 
личи, че в случая се разказва за Потоп, 
след който Дардан се бил преселил в Мала 
Азия. Легендарната традиция за Дардан и 
трояните е запазена частично у Аполодор 
(3.12.1) и в периплоса на Псевдо-Скимнос 
(618-810). В периплоса, който се приписва 
на Скимн от Хиос, пише следното “Насреща 
лежи Самотраки, троянски остров, който 
има смесени жители; някои казват, че по-
рано в него имало трояни, когато именно 
Електра, дъщеря на Атлант, родила Дардан и 
Язион; Язион извършил светотаство с образа 
на Деметра и затова загинал, ударен от божи 
гръм; Дардан пък оставил ония места и осно-
вал град в подножието на планина Ида, наречен 
по негово име Дардания. А пък самотраките, 
които по род са трояни, преименувани от 
мястото, гдето се заселили, в траки, поради 
благочестието си останали на това място. 
Когато веднъж във време на глад им помогнали 
самосците, тогава те приели няколко пресел-
ници от Самос.”

Древногръцките митове разказват и за 
Девкалионовия потоп - Девкалион бил един-
ствения, който заедно с жена си Пира, се спа-
сил от Потопа. За Аполодор (9.10-22) тъкмо 
от Девкалион водел рода си по майчина 
линия и митичния родоначалник на древ-
ните македони: “Македон - внук на Девкалион 
по майчина линия, който единствен ведно със 
семейството си бил преживял общата гибел 
[т.е. Потопа], променил това название и наре-
къл страната на своето име Македония” (виж 
данните за Девкалион и потопа в RE s.v.).

И у древногръцкия автор Страбо се откри-
ват редица важни за проблематиката паса-
жи: те отразяват някакви полулегендарни 
предания за залети градове, които обаче не 
се свързват Девкалионовия Потоп. В сво-
ята “География” (1.3.18) той пише “И от 
Бистонското езеро [турското и българско-
то Буру гьол] и от така нареченото езеро 

Афнитида [в малоазийска Витиния], както се 
вижда, са били потопени някои тракийски гра-
дове, а според други - градове на трерите, които 
живеели заедно с траките.”

Изложеното дотук позволява да се при-
еме, че реалният Черноморски Потоп не 
е част от древни митологизирани фанта-
зии, които експлоатират античните автори, 
а тъкмо обратното. Малоазийско-черномор-
ски знания за реално събитие пораждат раз-
лични храмови легенди и фолклорни преда-
ния, които елините митологизират.

Гореказаното нямаше да звучи добре, ако 
не беше открита Варненската енеолитна 
култура (Иванов 1979; Тодорова 1986; виж посл. 
Славчев 2010 с пос.лит.). Тази станалата све-
товно известна западночерноморска късноене-
олитна култура (4400-4200 г.пр.Хр. в калиб-
рирани дати – Boyadziev 1995) представлява 
най-голямата археологическа сензация на 
XX век и тук - за да се хармонира с древно-
то мислене, си позволявам да я определя 
като култура на тракийския „Златен век”. 
Тя е последвана от раннобронзовата и спо-
ред праисториците проучените пластовете 
на селищните могили показват, че между 
двете култури имало „хиатус”. Те го дати-
рат чрез различни методики, факти, доводи 
и наблюдения. За едни автори „прекъсва-
нето” обхващало цели 1200 години след 
края на енеолита, докато други пресмятат 
около половин хилядолетие - между 3700-
3300 г.пр.Хр. (Georgieva 1990, Георгиева 2004 с 
пос.лит.). Дискутира се и как се е стигнало 
до края на тази забележителна култура в 
Тракия. Различните виждания - въпреки 
вариациите, оформят две основни версии.

Според едната, в основата на всичко сто-
яла „идеална” - верска причина (Радунчева 
2003). Жреческото съсловие видяло било 
„звездна промяна” на небето и я изтълкува-
ло фаталистично. В резултат ритуално били 
унищожени всички селища и светилища, а 
населението се преселило - задължили го 
били и то да се изнесе от земята, която преди 
него вече били „напуснали Боговете”.

Другата група изследователи търси и нами-
ра чисто рационалистични причини в ком-
бинацията на два основни фактора: едини-
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ят – водещият, са сериозните климатичните 
промени, които на свой ред довели другия 
– североизточните нашественици. Те нахлули 
на Балканите и унищожили енеолитните кул-
тури, за което свидетелствали горелите слоеве 
и хиатусите в тракийските селищни могили 
(Тодорова 1986, Todorova 1995, 2002 et cit.lit). Към 
тези данни обаче следва да се добави и най-
вероятния решаващ фактор - последиците от 
мащабно земетресение (Орачев 2008).

Данните за равнището на металургия 
и металобработка на Култура Варна наред 
с богатствата и характера на засвидетел-
стваните крайбрежни общества поразиха 
дотогавашните европейски представи (виж 
напр. Renfrew 1986). Очерта се необходи-
мостта да се преосмислят не само основни 
постулати, тези и хипотези за европейската 
културна приемственост, но и основопо-
лагащи виждания за самото зараждане и 

развитие на европейската култура – преди и 
след Потопа.

В крайна сметка Подунавието (наред с 
Тракия и Мала Азия) дори влязоха в някои 
модерни хипотези за индоевропейската пра-
родина. Въпреки многото теории, в дейст-
вителност не е ясно какви са били от расова 
гледна точка (индоевропейци или семити) 
първите цивилизовани люде на Балканите. 
Не е ясно, понеже все още липсват достатъч-
но надеждни факти, въз основа на които да 
се очертаят границите на индоевропейската 
прародина. Впрочем заслужава си тук да под-
чертая, че самата индоевропейска теория се 
заражда и се развива тъкмо под влияние на 
библейското осмисляне на Потопа. В това 
мислене, човешките раси са могли да бъдат 
само три, тъй като потеклото им няма как 
Обр. 32 - Отсечка от карта на Черно море и Босфорския про-
ток. Тобиас Конрад Лотер. 1760 г.
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да се изведе от нищо друго, освен от трима-
та сина на оцелелия Ной. Поради щото и 
европейското мислене зацикля в три раси. 
Сем бил положил началото на семитите, 
на Хамовото семе се дължали хамитите, а 
от Яфет насетне се плодяли индоевропей-
ците. И в библейската, и в езиковедската 
схема липсват например китайците, древни-
те египтяни се третират като семито-хамити 
или афро-азиатци, а християнските придвор-
ни и непридворни писатели се сдобиват с 
обширно поле, където да конструират какви 
ли не генеалогични дървета за народи и вла-
детели (Орачев 2007 с пос.лит.).

Именно на богатата късноенеолитна култу-
ра по Българското Черноморие, чието проуч-
ване има световни измерения, слага край пър-
вият известен в Средиземноморието Потоп – 
Черноморският. Макар историци, археолози 
и палеогеографи – повече или по-малко сери-
озно - да приемат факта Черноморски потоп, 
остават много загадки:

- за неговия механизъм;
- за съдбата на носителите на енеолитната 

култура по Българското Черноморие (проф. 
Хенриета Тодорова първа я обособи сред 
другите известни енеолитни балкански кул-
тури, за да я назове Култура Варна);

- за точното местоположение и възмож-
ностите да се проучат покритите с морски и 

езерни наслаги западночерноморски неолит-
ни и енеолитни селища и некрополи, наход-
ките от които вероятно ще доведат до качест-
вено нови изследователски перспективи;

- за местонахождението на експлоатира-
ните рудници и златоносни разсипи – вклю-
чително и отговора на въпроса имало ли е 
такива, които днес се намират под черно-
морските води и др.

1.2.4 Древните пясъчни коси и хода 
на бреговата ивица през праистори-
ческите епохи

Черно море влиза в системата от море-
та на Атлантическия океан. В тази система 
то е вътрешно море с днешна обща площ 
от около 413 488 км2, която е най-голяма 
за цялата съвременна епоха. Началото на 
холоцена следва края на последния голям 
ледников период и съвпада със зараждането 
на първите неолитни култури в Мала Азия 
през VIII хил.пр.Хр.

Днешната обща дължина на черномор-
ските брегове се изчислява от 3991 докъм 
4090 км. Черноморският бряг обаче се изме-
ня твърде интензивно и в наши дни, а в 
миналото промените често са твърде зна-
чими. Заради спецификата в глобалните 
промени на климата (а оттам и в дина-
миката на покачванията и спаданията на 
черноморското равнище), съвременните 
диференцирани вертикални колебателни 
движения на сушата и шелфа, микротекто-
никата, сеизмо-тектониката (земетресения-
та), свлачищата, акумулацията, абразията и 
ред други фактори черноморската брегова 
ивица непрестанно е променяла своето мес-
тоположение и са се променяли размерите 
на морския басейн.

Преди десет хилядолетия нейният ход 
започва от днешни дълбочини около -90 
(докъм -100-110) м, а това по Западното 
Черноморие на места прави хиляди квадрат-
ни километри суша на мястото на днешния 
шелф. Наличните данни сочат, че при всич-
ки случаи тук в древността са се развивали 
селища. Някъде от последните столетия на 

Обр. 33 - Принципна схема на основните етапи във водообмена 
между Черно и Мраморно море през Босфорския проток (по 
Орачев 1988, 1990 с пос.лит.)
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VII хил.пр.Хр. насетне около днешните – 30-
35 (до -40), -20-25, -8-12 и -6-4 метровите шел-
фови тераси, както и върху удавени речни 
тераси в днешните крайбрежни езера, са 
били разположени селища от новокаменна-
та, меднокаменната, бронзовата, ранноже-
лязната и дори от античната епоха.

Комплексните анализи на черноморските 
и мраморноморските дънни наслаги показ-
ват, че към края на V - IV хил.пр.Хр. покач-
ването на черноморското равнище стига 
своя максимум. Количество на водната маса 
в тогавашния басейн нараства извънред-
но бързо и постепенно достига равнище-
то на тогавашния Босфорски праг. Днес 
той се намира на дълбочина около -45 м. 
Преди шест хилядолетия той обаче е стоял 
по-високо, заради негативния характер на 
съвременните вертикални диференцирани 
колебателни движения в региона и конкрет-
ната микротектоника на разседната геолож-
ка структура на Босфорския разлом.

Специфичното действие на тогавашно-
то Дяволско течение (наред с комплекс от 
други фактори) не позволява черноморски-

те води да прехвърлят веднага Босфорския 
праг, който е известен в древните предста-
ви, отразени от Дионисий Бюзантийски/
Византийски като “Бичи брод” (Орачев 2013 
с пос.лит.). Постепенно се натрупват наноси, 
които формират мощна пясъчна коса. Тя 
се акумулира в района на т.нар. Кианейски 
скали и подпира в Босфорския праг.

В резултат черноморското равнище започ-
ва да се покачва с още по-големи темпове 
спрямо мраморноморското и средиземно-
морското. Това се случва и заради по-голе-
мия черноморски речен сток, който се под-
хранва от Дунав, Южен Буг, Днепър, Днестър 
и много други големи реки – техният водо-
сбор обхваща огромни територии в Европа 
и Азия тъкмо по времето, когато ледниците 
се топят максимално. Най-вероятно някъде 
около средата на IV хил.пр.Хр. в резултат и 
на земетресение (по разседния Босфорски 
разлом), “преградата” е разрушена и черно-
морските води нахлуват в Мраморноморието 
като своеобразна мощна вълна. След това се 
появява се и двустранния водообмен между 
Черно и Мраморно.

Предложената датировката само привид-
но се разминава с фактите, датировките и 
досегашните анализи на солеността в дълбо-
ководни черноморски и мраморноморски 
наслаги. И това е така, защото някои от про-
бите изглежда са нечисти, като същевремен-
но при анализите се забравя, че в хода на 
регресията по време на последния ледников 
период Черно море не се е опреснявало, а се 
е осолявало (Орачев 2013 с пос.лит.)

По време на най-високото стоене на 
водите от последния езерен период на чер-
номорския басейн огромни части от дото-
гавашната суша и речни долини ведно 
с разположените покрай тях селища са 
залети. Отнесени са огромни количества 
земна маса. На места процесите допъл-
нително са били стимулирани от земе-
тръсни последици и резултативни свла-
чищно-срутищни процеси. Другаде, както 
изглежда е станало в днешните акватории 
на Варна и Бургас, пък начева мащабна 
акумулация. Тя предопределя по-сетнеш-
ното развитие на брега. В резултат повсе-

Обр. 34 - Принципна схема на трансгесиите (покачванията) 
и регресиите (спаданията) на черноморските равнища през 
холоцена (по Орачев 1984)
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местно и съществено се изменя крайбреж-
ната конфигурация.

Големите климатични промени, рязко-
то покачване на черноморското равнище, 
извънредната акумулация, земетръсните 
последици и комплекс от други фактори 
водят до първия запомнен Потоп, който 
прекъсва живота на златообилната Култура 
Варна. Нейният край може да се постави 
засега някъде след 4200 г.пр.Хр. (в калиб-
рирани дати). Съчетаването на археологи-
ческите, геоморфоложките, литоложките 
и палиноложките данни позволява тук да 
предложа следната принципна схема.

През късния неолит бреговата ивица се 
е движела в диапазона от - 30-35 м докъм - 40 
м в зони с негативни движения на сушата и 
шелфа. За геморфолозите именно тогава се 
натрупват долнохолоценските наслаги: те 
се характеризират с комплекс от молюски 
и диатомови водорасли, които имат смесен 
харатер - от соленолюбиви до чисто морски 
форми (Шимкус и др. 1979; Сорокин, Куприн 
2007 с пос.лит.). Абсолютната възраст на 
основата на тези наслаги по Западното 
Черноморие (Димитров 1982 с пос.лит.) е 
5480 г.пр.Хр. и 4480 г.пр.Хр. (некалибрирани 
С14 дати). 

За да се очертае бреговата ивица в този 
период – освен измерването на основите на 
клифа на шелфовите тераси на -30-35 м (за 
Добруджанското крайбрежие) и -35-40 м 
(за Странджанското крайбрежие) е необхо-
димо да се засекат и запазилите се части от 
стари акумулационни форми. В повечето 
случаи това ще да са остатъци от формира-
ли се през VI – първата половина на V хил.
пр.Хр. пясъчни коси, които са преграждали 
тогавашните заливи и устия на реки.

Тези пясъчни коси на места са очертавали 
брега и през ранния енеолит. Тяхното разру-
шаване може би се дължи на мащабно земе-
тресение (Орачев 2009), за което свидетелстват 
рухналите каменни градежи в Дуранкулак 
(Todorova 2002). Някои геоморфолози пред-
полoжиха, че формирането на крайбреж-
ните лимани било започнало още в края на 
раннохолоценската трансгесия, т.е. през къс-
ния енеолит (Shopov 1985). Публикувани са 

материали от Дуранкулашкото езеро с С14 
датировки 4170 г.пр.Хр. в некалибрирани 
дати, а въз основа на торфените прослои и 
зарегистрираните промени в гастроподната 
фауна се установява наличие на прекъсване 
и възобновяване на връзката на тогавашни-
те езера с морето (Шопов, Янкова 1987). Тези 
датировки обаче следва да се калибрират и 
наблюденията да се приемат с уговорки - при 
това само за тази част на Добруджанското 
крайбрежие, което има специфична текто-
ника (Орачев 1990 с пос.лит.).

Картината във Варненския и Бургаския 
залив, където – както е и по Странджанското 
крайбрежие, сушата и шелфа потъват през 
целия холоцен (Орачев 2002), е била раз-
лична. Най-вероятно е тук пясъчните коси, 
формирани на -35-40 метровата шелфова 
тераса, да са били разнесени от морските 

Обр. 35 - Брегова ивица на созополския щелф докъм V в.пр.Хр. 
(по Орачев 1984)
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37 - Самолетна снимка на днешния силно абразирал и слабо нарязан синеморски бряг и основната част на геотопа Силистар със 
специфичните вулкански крайбрежни скални формирования. 1971. Архив на Военен географски център, гр. Троян.

води едва в края на енеолитната епоха. Тук 
следва да се има предвид, че откритите 
досега селища от енеолитната и бронзовата 
епоха на суша и под вода не са били край-
брежни, както мислят археолози (виж напр. 
Тодорова, Димов 1985) и геоморфолози (виж 
напр. Димитров, Михова, Пейчев 1998 с пос.
лит.), а са се намирали на тогавашни речни 
надзаливни тераси – на значимо разстояние 
от тогавашната брегова ивица, която трябва 

тепърва да се фиксира конкретно по места. 
Някои находки от ахтополския шелф под-
сказват, че и тук е имало  подобни селища. 
Те обаче са били разнесени от вълноприбой-
ната дейност още в древността именно зара-
ди спецификите на тогавашния бряг, който 
не е позволявал да се създадат условия за 
мащабна акумулация и заради липсата на 
големи заливи, които да бъдат преградени с 
мощни пясъчни коси.
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За написването на материала е използвана базата данни
на частния научно-изследователки и издателски проект

ДА България (Дигитален архив България)
и научния архив на ОК “История на котвата” в град Ахтопол

Специално за района на Приморско кар-
тината е била коренно различна и горека-
заното се потвърждава от материалите в 
Стомополу, които са открити на 9 м дълбо-
чина, докато тогавашната бреговата ивица 
се е намирала около днешната -35-40 мет-
рова шелфова тераса. С пясъчни коси е 
било преградено и тогавашното устие на 
Ропотамо. Мощна пясъчна коса е преграж-
дала и целия днешен южен залив на полуос-
тров Боруна, която се е пресичала от устието 
на р. Дяволска.

Особено важно е, че през ранната бронзова 
епоха и пред устието на Ропотамо, и в южния 
залив на Китен са изградени селища, чиито 
пластове не са разнесени от морските вълни 
(Draganov 1995). Това е сигурен показател, че 
и тук е имало сравнително мощни пясъчни 
коси, която са преграждали днешните зали-
ви през III хил.пр.Хр., но вече около днеш-
ната -20-25 метрова тераса. Подобна голяма 
акумулативна форма, т.е. стара преградна 
пясъчна коса, имах възможността да засека 
през 1997 г. в днешния Балчишки залив през 
1997 г. На места тя тръгва от -22-23 м и се въз-
дига докъм - 19-20 м дълбочина и върху нея 
усилно работеха водолази-рапанджии.

Геоморфолозите откриват в морските 
разрези на тогавашната брегова зона утай-
ки със стенохалинни молюскови съобще-
ства, докато в езерните утайки - соленолю-
биви молюски, като посочват некалибри-

рани С14 датировки от 2200 до 1400 г.пр.Хр. 
Сега засега за Странджанското крайбрежие 
може да се приеме, че раннобронзовите 
пясъчни коси са били разнесени от морски-
те води през XVII хил. пр.Хр., най-вероятно 
пак под въздействието и на катастрофално 
земетресение (Орачев 2013).

През къснобронзовата епоха пясъчните 
коси по тогавашната странджанска брего-
ва ивица вече са се формирали около -8-12 
метровата шелфова тераса. Това отново 
спомага в южния китенски залив да оце-
леят, т.е. да не бъдат унищожени от мор-
ските води, откриваните къснобронзови и 
ранножелязни материали. Тези праисто-
рически пясъчни коси са били заварени от 
първите елински заселници, които се поя-
вяват в района в последните десетилетия 
на VII в.пр.Хр. (виж посл. Гюзелев 2009 с 
пос.лит.). Днешните заливи са липсвали и 
ето защо елинските преселници не се уста-
новяват тук докъм V в.пр.Хр. Те всъщност 
заварват най-ниското черноморско равни-
ще за целия исторически период, като за 
следващите етапи в хода на странджанска-
та брегова зона и формирането на днеш-
ните влажни зони на Via Pontica науката 
разполага с комплексни данни, които ще 
бъдат представени в раздела историческа 
информатика.

Използваната литература ще бъде поместена в края 
на втората част  на настоящето изследване


