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ПРИРОДНО-ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
НА ДОБРУДЖАНСКИЯ БРЯГ И АКВАТОРИЯ И МЕРКИ 

ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Орлин Димитров1, Димитър Пърличев1

Област Добрич е най-застрашената и най-много губещата от контакта с морето 
област на нашето Черноморие. Парадоксално е, че при тази ситуация почти нищо не се 
прави за решаване на острите и неотложни проблеми от страна на отговорните органи, 
очевидно дължащо се на неразбирането им, още по-малко на начините и средствата за 
тяхното решаване. Обстоятелствата налагат мотивирането на най-важните и нуждаещи 
се от спешно решаване проблеми, свързани с тази част от морския бряг и акваторията, 
посочването на възможностите за тяхното решаване и на очакваните резултати. Това 
може би ще стимулира планиращите органи на областта да се заемат с реализацията на 
съответните проекти, докато са все още налице финансови помощи от страна на ЕС и 
на трансграничното сътрудничество с Р. Румъния.

Ключови думи: сигурност, природозащита, културно-историческо наследство, ту-
ризъм, рекреация, експлоатация

NATURAL-ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE DOBRUDZHA COAST 
AND AQUATORY, AND MEASURES FOR THEIR SOLUTION 

Orlin Dimitrov, Dimitar Parlichev

Dobrich region is the most vulnerable and the most affected by the sea contact of all 
regions along the Bulgarian Black Sea coast. It is paradoxical that given the current situation 
almost nothing is being done by the authorities in charge to solve the acute and urgent problems, 
obviously due to their lack of understanding of the problems and even more so – of the ways 
and the means of solving those issues. The current circumstances require motivation to face 
the most imperative and urgent problems related to that part of the Black Sea coast, as well 
as indication of the possibilities for their solution and expected results. This way the planning 
authorities in the region will probably be encouraged to engage in the implementation of the 
relevant projects while there is still EU financial support and cross-border cooperation with 
Romania.

Key words: security, nature protection, cultural-historical heritage, tourism, recreation, 
utilization

1 Институт по океанология – БАН Варна; odimitrov@yahoo.com; dparlichev@gmail.com
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Област Добрич е най-застрашената и най-губещата област по Българското 
Черноморие от контакта си с морето. Въпреки това бъдещето й е тясно свър-
зано с рационалното развитие на морския бизнес, сигурността, природозащи-
тата, морския туризъм и рекреация и опазването на културно-историческото 
наследство по Добруджанското крайбрежие и акватория. Направеното в тези 
направления обаче е не само крайно недостатъчно, но и несъобразено с редица 
основни изисквания от научноизследователско, природно-екологично и соци-
ално-икономическо естество. Освен всичко друго е необходимо да се разбере, 
че всеки от изброените по-долу проблеми по същество е комплексен, интер-
дисциплинарен и изисква прилагането на съответните иновации и иновативни 
решения, едното от които е разработването на интердисциплинарни проекти 
за екологичното и икономическото им решаване. Обстоятелствата налагат да 
се промени в спешен порядък отношението на ръководните органи към самите 
проблеми, за да се предотвратят неизбежните жертви и безвъзвратни загуби в 
обозримото бъдеще. Това още повече е наложително поради факта, че ако по-
настоящем все още са налице крайно необходимите европейски помощи, след 
време областта няма да разполага с тях, както и с тези по трансграничното съ-
трудничество с Р. Румъния, за решаване и на морските си проблеми. Отсъстви-
ето им досега в полезрението на планиращите органи на областта показва, че 
предварителната визия и мотивация на проблемите е задължително условие за 
спешното им решаване.

ДОБРУДЖАНСКИ БРЯГ 

Добруджанският бряг се характеризира с твърде разнообразен релеф и про-
меняща се експозиция. Протичащите природни процеси и опасности са различ-
ни в отделните райони. Тектонската обстановка в акваторията и по крайбрежие-
то е сложна и възможностите за генериране на земетресения и цунами в района 
са много големи, респективно и пораженията по брега. 

В близост и паралелно на район н. Шабла – н. Калиакра (сн. 1) в морето пре-
минава Калиакренският дълбочинен разлом (сноп от субпаралелни разломи), 
който е не само сеизмогенен, но вероятно и цунамигенен източник, и генерира 
Шабленската сеизмична област на наша и на румънска територия. Такъв източ-
ник е и добруджанският континентален склон – дълбочинен разлом, също сноп 
от активни субпаралелни разломи. В горната част на континенталния склон, на 
около 50 km източно от Варна, е установено наличието на множество разломи 
(Dimitrov, Genov, 2004), над които са фиксирани интензивни газопроявления 
(Dimitrov, Vasilev, 2016). По същество това множество представлява вътрешна 
разломна зона за региона, която е сеизмогенна (Dimitrov et all., 2005) и вероятно 
цунамигенна (Димитров, Пърличев, 2014).

По-голямата част от протежението на Добруджанския бряг се характеризи-
ра с различно висок, стръмен до отвесен непреодолим клиф, с липсващ или те-
сен плаж пред него (сн. 2). Силното вълнение, както и евентуално цунами, може 
да се окаже твърде опасно и дори фатално и при това за изключително опитни 
плувци. Опасност съществува и за хората, намиращи се по широките плажове 
със стръмен клиф зад тях, тъй като те ще разполагат с не повече от 5–6 минути, 
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Сн. 1. Брегът северно от с. Камен бряг (снимка: Д. Пърличев)

Сн. 2. Брегът южно от н. Сиврибурун (снимка: Д. Пърличев)
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ако е от наш източник, и до 30 минути, ако е от най-отдалечения източник в Чер-
но море, за да се оттеглят на безопасно разстояние и височина и то в случай, че 
са информирани своевременно, т.е. при работеща система за ранно предупреж-
дение. Необходимо е обаче всяко почувствано от плажуващите земетресение да 
бъде сигнал за незабавно отдалечаване от брега. Опасността е извънредно голя-
ма и в свлачищната зона зад брега южно от н. Шабла. Има се предвид възмож-
ността за придвижване по стръмните склонове на земни маси и скални късове с 
различни размери поради явлението виброгенеза (Агафонов, 1998). 

Природните бедствия земетресения и цунами са много опасни и за кул-
турно-историческото наследство, намиращо се на брега, като част от него вече 
частично или изцяло е безвъзвратно загубено. 

Въпросът за краткосрочното прогнозиране (от няколко минути до няколко 
дни) на земетресения и цунами не е решен в световен мащаб (Родкин, 2017). 
В България обаче от 24 години има патентовано устройство за измерване на 
промените на интензивността на газоотделянето от морското дъно (от „инфор-
мативни“ източници), което е един от индикаторите за случване на земетресе-
ние (Авторско свидетелство – А.С. № 61997 Bg). Устройството обаче още не е 
експериментирано. Допълнителните изследвания и експериментите с него по 
Калиакренския разлом и континенталния склон ще доведат до много по-сигур-
но прогнозиране на земетресения и цунами.

Един от начините за защита на брега от абразия е чрез т.нар. екологич-
ни хидротехнически съоръжения (ЕХС) (Parlichev D., G. Parlichev, 2010), чието 
дискретно разположение вероятно ще намалява поне два пъти височината на 
вълната тип цунами и поне четири пъти разрушителната й мощ. Наложителни 
са обаче проучвания на брега и съставяне на специални геоеколожки карти с 
конкретни препоръки за мероприятия за предпазване от земетресения, цунами, 
свлачища и срутища във всеки участък от брега.

Прилагането на така предложените мерки и експерименти ще осигури 
краткосрочното прогнозиране на земетресения и цунами и ще намали пораже-
нията от проявата на останалите негативни явления, а също вероятността от 
жертви на живеещите и пребиваващите по Добруджанското крайбрежие. 

В зависимост от релефа, геоложкия строеж и състав и експозицията брегът 
на Приморска Добруджа е разделен на райони, разгледани последователно. 

Районът н. Сиврибурун – н. Шабла е меридионално ориентиран, има 
дължина 21 km (по права линия) и се характеризира с най-интензивната абра-
зия по нашето крайблежие (сн. 3), която поражда немалко екологични и соци-
ално-икономически проблеми. Ежегодно този участък от Добруджанския бряг 
губи не само безценни площи обработваема земя, но и строителни, курортни и 
транспортни обекти, плажовете и летуващите намаляват, риболовът и рапано-
ловът са в упадък поради намаляването на ресурсите, развитието на марикул-
турите е незначително. Всичко това допринася за голямата безработица и за 
слабия туризъм в тази част от Добруджанското крайбрежие. 

Високият до 18 m отвесен клиф на носовете и полегатият клиф зад ши-
роките до 250 m плажове в заливите изключват възможността за спасение на 
хората от цунами (ако е генерирано в акваторията на област Добрич), тъй като 
времето, с което ще разполагат за отдалечаване на безопасно място е много 
малко, както вече бе отбелязано.
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За решаване на тези проблеми в района се предвижда изграждане пред 
шест абразионни носови участъци на по 3–4 вълнолома – плантации с колек-
торни рамки за миди. Общата дължина на вълноломите ще бъде до 3 km и целта 
е те да погасяват частично вълнението и да осигуряват непрекъснат приток на 
черупчест материал пред носовете, който, постепенно издребнявайки до пясъч-
ни размери, ще разширява плажовете в заливните участъци. Пред тези участъци 
ще се строят адаптирани към условията по форма и размери басейни за различ-
ни видове риба и водорасли, които ще бъдат и плантации за миди. По най-по-
сещаваните плажове ще трябва да се набележат места и изградят проходи или 
метални стълби за бързо оттегляне от тях при необходимост.

С реализирането на тези мерки се очаква абразията в района да бъде пре-
установена, плажовете да нарастват и да се превръщат в непреодолим буфер 
за вълните. Дискретната брегозащита ще създаде бряг от редуващи се заливи 
с условия за къпане и пристани за леки плавателни съдове. Ще се повиши чис-
тотата на водата. Продукцията от марикултури ще задоволи местния пазар и 
дори ще бъде предмет на износ. Съоръженията за тях ще се превърнат в пър-
вите в света „биологични помпи“, които ще започнат да трансформират СО2 от 
атмосферата в инертен материал за плажовете. Необходимостта от обслужване 
на тези съоражения и обработка и пласмент на готовата продукция ще намали 
значително безработицата. Поради разнообразните възможности за рекреация 
се очаква туризмът да се интензифицира.

Сн. 3. Плажът северно от н. Крапец (снимка: Д. Пърличев)
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Районът н. Шабла – н. Калиакра е с дължина 23 km и със север-североиз-
точна ориентация. Сериозните морски проблеми, които има този район, търпят 
известно отлагане, но спешно трябва да се реши въпросът със защитата на н. 
Калиакра (сн. 4).

Нос Калиакра е с дължина 1 km в посока север–юг и е несъмнено най-ат-
рактивната забележителност по нашето крайбрежие. Той има своето подводно 
продължение със същата дължина, което създава локален екотоп. Източният 
клиф на носа обаче е подложен на най-силните урагани и щормове от северо-
източна, източна и югоизточна посока, поради което е вертикален, а на места и 
надвесен. Освен това той е надлъжно пресечен от също вертикален криптораз-
лом, видим както откъм челото, така и отгоре. В условията на ежегодните сла-
би земетресения по Калиакренския дълбочинен разлом, които неизвестно кога 
могат да достигнат до магнитуд 8 по скàлата на Рихтер (Христосков, Солаков, 
2009), и съответното усилване на процесите на т.нар. виброгенеза (Агафонов, 
1998) н. Калиакра може да се разцепи по дължина и да се превърне в трудно 
достъпен, опасен и неизползваем за туристически цели обект. Това налага не-
отложни мерки за преустановяване на абразията, на първо време на източния 
клиф и челото на носа.

За целта е необходимо детайлно експресно изследване на дъното, вълне-
нието, теченията и плаващите наноси пред източния клиф на н. Калиакра, както 
и да се уточни видът на защитните съоръжения, които във всички случаи ще 
бъдат ЕХС за отглеждане и улов на марикултури. На подходящо разстояние и 

Сн. 4. Нос Калиакра (източник: Интернет)
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дълбочина от клифа трябва да се монтира дискретна редица от бариерни вълно-
ломи, изкуствени острови или басейни за марикултури.

Като резултат от тези мерки се очаква източният клиф на н. Калиакра да 
бъде защитен от абразията и в подножието му да започне да се формира разши-
ряващ се черупчест плаж. По-чистата морска среда в участъка ще бъде реална 
предпоставка за по-големия брой „биологични помпи“. Нарастването на улова 
на различни видове марикултури ще допринесе за намаляване на безработицата 
в околните села и недостъпната доскоро акватория в подножието на източния 
клиф на носа ще се превърне в атрактивен плаж.

Районът Каварна – Балчик е с дължина 12 km (в посока на паралела), със 
средна ширина 600 m и площ 7,2 km. Една от характерните особености за този 
участък от брега е, че той е типично свлачищен, с нахълмена и понижаваща се 
към морето повърхност, но свлачищата са стари и стабилизирани (сн. 5). Ос-
вен това районът се отличава с много стръмен или вертикален клиф, подложен 
на интензивна абразия, тъй като плажове почти липсват или са твърде малки. 
Важна особеност е и, че целият район е с южно изложение, с около 70–100 m 
по-нисък от повърхността на Добруджанското плато и затова е защитен от сил-
ните и най-често студени северни и североизточни ветрове. Това създава по-тих 
и топъл микроклимат, който удължава туристическия сезон с 1–2 месеца и го 
превръща в най-перспективния туристически район на Добричка област. В ус-
ловията на липса на плажове, за съжаление, районът се застроява твърде бързо 
и необмислено.

Сн. 5. Свлачищното стъпало Каварна – Балчик (снимка: Д. Пърличев)
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При така очертаната ситуация интензивната абразия непрекъснато отстра-
нява свличащите се в основата на клифовете земни маси – процес, който нама-
лява устойчивостта на все още стабилните свлачища. Неминуемо ще настъпи 
критичен момент, различен за отделните свлачища, но ако някое от тях се ак-
тивизира, реакцията ще бъде верижна и всичко, построено върху тях, ще бъде 
унищожено заедно с целия район. 

За да се предотврати този най-лош, но и най-вероятен вариант, е необходи-
мо да започне спешно и повсеместно противодействие на абразията чрез съз-
даване на плажове в основата на клифовете. Това ще се постигне чрез строи-
телството на съответните най-подходящи за участъка дистанционни вълноломи 
– екологични хидротехнически съоръжения. Необходимо е обаче недопускане 
на многоетажно курортно строителство, което допълнително натоварва и дес-
табилизира свлачищата.

С реализирането на тези мерки се очаква преустановяване на абразията, 
създаване на плажове в подножието на клифовете и отстраняване на опасността 
от активизирането на свлачищата. Повишаването на чистотата на водата, съз-
даването на безопасни заливчета за къпане дори и при силни вълнения, както 
и стоянки за леки плавателни съдове, отглеждането и уловът на всички видове 
марикултури, подходящи за Черно море, ще повишат международния престиж 
на куротния комплекс Добруджанска ривиера и ще осигурят много повече ту-
ристи и приходи за района.

Районът Балчик – кк Албена е с дължина по права линия 6 km и юг-юго-
източна експозиция. Целият брегови склон е свлачищен, като отделните свла-
чища периодично се активизират, особено при по-продължителни валежи, не-
зависимо от изградената преди 8 години брегозащитна дамба, която е преус-
тановила абразията. Клифът е с височина 8–30 m и почти навсякъде е отвесен 
или много стръмен и непреодолим. Самата дамба е с ширина 10–13 m, като към 
Балчик се разширява до 50–80 m (сн. 6) с цел върху нея да се строят атракциони. 
Планираното автомобилно движение по дамбата не е реализирано, тъй като тя 
вече е частично разрушена и засипана от ново свлачище. Тесният, някога чакъ-
лен плаж е изцяло затрупан и създаването на изкуствен плаж при тези условия 
е невъзможно, а много от вилите са изоставени и самият район практически е 
ликвидиран за туризма. Освен всичко това той остава напълно беззащитен пред 
евентуално цунами и при силно вълнение не предлага и никаква възможност за 
спасение на плувци или на леки плавателни съдове.

Макар и трудно районът Балчик – кк Албена може да се съживи и да се 
превърне в атрактивен за туризъм и рекреация район. Това ще се постигне чрез 
постепенното изграждане на дистанционна и дискретна редица от паралелни 
на брега вълноломи на дълбочина 5–6 m, започвайки от кк Албена към Балчик. 
В течение на следващите няколко години във вълновата сянка на всеки от тях 
ще възникне т.нар. томболо и непрекъсната плажна ивица пред дамбата, която 
ще предотврати пълното й разрушаване и превръщането на брега в недостъпен, 
опасен и неизползваем. Необходимостта ще наложи изграждането на стълби за 
преодоляване на клифа.

Появата на непрекъсната плажна ивица зад вълноломите и на бунгала вър-
ху югозападната и атракциони върху североизточната част на дамбата ще при-
влича все повече туристи. Очаква се също постепенно затихване на свлачищ-
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ните процеси, като не се допуска никакво вилно строителство по целия свла-
чещен склон зад клифа. Вълноломите ще спомогнат за повишаване качеството 
на морската вода, а оттам и за увеличаване производството на марикултурна 
продукция, която ще осигури допълнителни работни места, както и за създава-
не на отлични условия за спортен риболов и екологичен рапанолов. По-тихите 
заливчета между вълноломите ще бъдат спасителни места за плувци и леки пла-
вателни съдове и при най-силно вълнение. Стълбите зад бунгалата и цунамиза-
щитните платформи на всеки вълнолом в югозападната част на плажната ивица 
и устойчивите долни етажи в атракционите в североизточната ѝ част ще бъдат 
използвани при тревога за цунами.

Районът кк Албена – Кранево засега е най-добре устроеният, атракти-
вен и доходоносен район, с дължина 7 km и север-североизточна ориентация. 
Северните 5 km са заети от Батовско-Краневския плаж, зад който се простира 
лонгозната гора Балтата (сн. 7). Проблемът тук е, че морето се използва само 
през лятото и ранната есен. Освен това плажът е напълно беззащитен срещу 
цунами.

На 150–200 m пред плажа биха могли да се построят няколко басейна – ри-
барници и плантации за водорасли (включително и за миди), с кули в челната 
част до 10 m над водното ниво. На 8–10 km от плажа (и от Балчик) би могло да 
се построи изкуствен остров с очертания на ромб или шестоъгълник например, 

Сн. 6. Дамбата при Балчик (снимка: Д. Пърличев)
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с височина 10 m над водната повърхност и със свободна площ в средата (строи-
телството е напълно възможно и много по-икономично с т.нар. ЕХС).

Очаква се чрез тези предвидени мерки да започне улов на марикултури, 
който ще снабдява заведенията за хранене и търговските обекти с пресни мор-
ски продукти. За обслужването, експлоатацията, обработката и пласмента на 
продукцията ще се разкрият нови работни места. Ще се създадат отлични усло-
вия за практикуване на спортния риболов и екологичния рапанолов. Плажът ше 
се разшири и разнообрази от томболата зад басейните. От изкуствения остров 
ще се разкрива цялата панорама между н. Калиакра и н. Емине, като освен това 
той ще служи за организиране на локален морски туризъм, спортен риболов и 
подводен лов.

ДОБРУДЖАНСКА АКВАТОРИЯ

Днес в акваторията на област Добрич се лови много по-малко риба, миди, 
рапани и други хидробионти в сравнение с миналото. Прогрес има единствено 
в улова на миди от няколкото плантации за миди между н. Калиакра и Балчик. 
На дълбочина 40 m няма живи миди и рапани, като основна причина за това се 
сочи интензивното тралиране на дъното за рапани, което унищожава дънните 
екосистеми и влияе негативно на пелагиала. Законът за пълна забрана на дън-

Сн. 7. Батовско-Краневският плаж (снимка: Д. Пърличев)



13

ното тралиране криминализира рапанолова и го превърна в бракониерство, с 
което изостри проблема, вместо да го реши. Трябва да се има предвид и това, че 
има хора, за които тралирането е поминък.

Дънните тралове унищожават и голяма част от подводните археологични 
обекти на Добричка област, които могат да бъдат съхранени под формата на 
подводни археологични и други видове резервати, повишаващи биоразнообра-
зието и биопродуктивността и обслужващи науката и подводния туризъм. Въ-
просите са разисквани в научния и периодичния печат и в други медии. 

Подводните резервати в добруджанската акватория биха могли да бъдат ре-
шение на въпросите за биоразнообразието, биопродуктивността, опазването на 
околната морска среда и културно-историческото наследство. Резерватите мо-
гат да бъдат с различно предназначение: около археологични или исторически 
обекти, подводни газови извори, биологични съобщества, подводни съоръже-
ния с различно предназначение, изкуствени рифове, стационарна изследовател-
ска апаратура и др. Резерватите трябва да бъдат изградени от различен брой 
модулни конструкции (най-малко три – в зависимост от размерите и очертани-
ята, естеството и предназначението на обекта). Основните компоненти на тези 
системи се предвижда да са носещи опори (единични модулни конструкции, от 
каквито са съставени екологичните хидротехнически съоръжения), със закре-
пени върху тях устройства за противодействие на тралирането (институциите, 
имащи пряко отношение към тралирането, трябва да преценят какви да са тези 
устройства). Носещите опори ще изпълняват и ролята на изкуствени рифове, 
т.е. ще бъдат твърд субстрат за закрепване на миди, водорасли и други хидро-
бионти, хранителни депа, убежища, укрития за морската фауна, източници на 
организми и личинки за околната морска среда. 

Нарастването на броя на подводните резервати във всички части на до-
бруджанския шелф постепенно ще доведе до общо повишаване на биоразно-
образието и биопродуктивността му. По хранителната верига от бентоса това 
ще премине и към пелагиала и ще повиши и рибните ресурси и съответно уло-
вите. Ще стане възможно да се тралира непрекъснато без опасност ресурсът 
да се изчерпи (особено ако се съчетае с тралирането по „прозорци“). Така ще 
се помогне и на хората, чийто поминък е тралирането. Ще нарасне и делът на 
екологичния рапанолов (чрез леководолази) по отношение на промишления, 
тъй като рапаните ще изобилстват около прибрежните вълноломи и басейни, 
хранейки се от падналите от тях миди. Промишленият улов на миди ще се 
осъществява главно чрез рамковите колектори от многобройните съоръжения. 
Рибарниците в плитководието, съчетани с добива на водорасли, ще започнат 
да задоволяват нуждата от морски продукти в менюто на българина. 

Решаването на изброените проблеми може да започне незабавно, тъй като 
област Добрич има и ще има възможност и в бъдеще да разполага с финансира-
не по линия на ЕС и по програмата за трансгранично сътрудничество с област 
Констанца, а морската наука вече разполага с необходимите за целта методи и 
технологии. Успехът ще зависи главно от осъзнаването на важността на пробле-
мите за областта и средствата, заделени за тази цел.
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
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ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО КАТО ФАКТОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО 
НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ В БАСЕЙНА НА Р. ОСЪМ

Кристина Гърциянова1

В статията се прави оценка и анализ на въздействието на земеползването върху 
състоянието и изменението на качеството на водите в басейна на р. Осъм. В четири 
мониторингови пункта са обработени стойностите на десет показатели: разтворен кис-
лород, водороден показател (pH), електропроводимост, амониев азот (N-NH4), нитратен 
азот (N-NO3), нитритен азот (N-NO2), общ азот, ортофосфати (P-ortho-PO4), общ фосфор, 
биохимично потребление на кислород (БПК5), които са съпоставени с референтните им 
норми, регламентирани в Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните 
води. Направен е статистически анализ на данните от дистанционни изследвания за 
земното покритие и земеползването през 1990, 2006 и 2012 г. Чрез географски инфор-
мационни системи (ГИС) са анализирани пространственото разпределение и количест-
вените характеристики на земеползването във водосборния басейн на р. Осъм. 

Ключови думи: земеползване, качество на водите, дистанционни изследвания, 
ГИС, р. Осъм

LAND USE AS A FACTOR FOR THE CHANGE 
OF WATER QUALITY IN THE OSAM RIVER BASIN

Kristina Gartsiyanova

The article assesses the impact of land use on the change of the water quality in the Osam 
river basin. At four monitoring points the values of ten indicators are analyzed: dissolved 
oxygen, hydrogen (pH), electrical conductivity, ammonium nitrate (N-NH4), nitrate nitrogen 
(N-NO3), nitrite nitrogen (P-ortho-PO4), total phosphorus, biochemical oxygen demand 
(BOD5), which are compared with their reference values, regulated in Ordinance № H-4/2012 
for characterization of surface water. A statistical analysis of data from land surveying for 
land cover and land use in 1990, 2006 and 2012 was made. Geographical information systems 
(GIS) analyzed the spatial distribution and the quantitative characteristics of the land use in 
the catchment area of Osam river.

Keywords: land use, water quality, remote sensing, GIS, Osam River

1 Департамент География на НИГГГ – БАН; krisimar1979@gmail.com
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ВЪВЕДЕНИЕ

Водата е най-важният компонент на природата, който е жизнено необходим 
за поддържането на живота и се използва в почти всички дейности на човека 
– производствени, битови, за напояване, рекреация и др. Качеството на водата 
в редица реки е резултат от влиянието на много фактори, едни от които са про-
мените в земното покритие и земеползването. В това отношение различните 
практики при управлението на земното покритие се разглеждат като ключов 
фактор, влияещ върху качеството на водата (Yong, Chen, 2002; Bai, Ouyang, Xiao 
et al., 2010).

В научната литература е общоприето, че съществува тясна връзка меж-
ду типа земеползване и качеството на водите (Ngoye, Machiwa, 2004 b; Sliva, 
Williams, 2001). Извън страната са извършени редица проучвания от гледна 
точка на пространствената диференциация на земеползването и неговата роля 
за състоянието и изменението на качествените характеристики на речните 
води. Според Вацева (2015) земеползването „отразява функционалния аспект 
на обектите от земната повърхност (земеделски земи, горски площи, обекти 
за отдих и туризъм, жилищни, промишлени, търговски райони и др.)“. Много 
често обаче то може да окаже негативен ефект върху качественото състояние на 
речните системи. 

Въпросът за въздействието на земното покритие и земеползването върху 
качеството на водите се разглежда от редица автори още в края на 60-те години 
на ХХ век. Първоначално се изследва ефектът от морфографските характерис-
тики на водосборните басейни върху мътността, разтворения кислород и тем-
пературата на речната вода (Harrel, Dorris, 1968). През 70-те години на ХХ в. 
изследователите насочват вниманието си към въздействието на скалната основа 
на речните басейни върху качествените характеристики на водите им (Bormann, 
Likens, Eaton, 1969).

В наши дни все повече автори, използвайки възможностите на дистан-
ционните наблюдения (ДН) и географските информационни системи (ГИС), се 
занимават с изучаването на земното покритие и неговото значение за еколо-
гичната ситуация на речния поток като цяло и по-конкретно при формиране на 
съдържанието на суспендирани вещества в повърхностните води (Roth, Allan, 
Erickson, 1996; Adamowski, Fohrer, Nakane, 2013). Съвременните изследвания 
на състоянието и промените на земното покритие и земеползването са свързни 
с дейности за мониторинг и моделиране. Във връзка с това и високата техно-
логична ефективност на ГИС и ДН се осигуряват възможности за разработ-
ването на разнообразни приложения, платформи и модели за пространствено 
картографиране и анализ на земеползването и неговата роля при определяне на 
състоянието и изменението на качеството на водите. Колкото по-променливи 
и разнообразни са стопанската дейност, земното покритие и земеползването в 
даден речен басейн, толкова повече са моделите на състоянието и изменението 
на качеството на водите им (Вацева, 2012, 2015).

Важно е да се отбележи, че възможностите на ГИС и ДН значително се уве-
личават при тяхното интегриране и използване (Вацева, 2012). Според направе-
ния литературен анализ извършените изследвания в това отношение в България 
като цяло са недостатъчни.
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Обект на изследване са повърхностните води и типът земеползване в ба-
сейна на р. Осъм. Изборът на този обект се аргументира и с факта, че водосбор-
ната област на поречие Осъм се характеризира с разнообразни природни усло-
вия, които определят различен тип земеползване, предполагащо развитието на 
различна стопанска дейност (промишлена, селскостопанска и комунално-бито-
ва). В този смисъл, в зависимост от типа земно покритие и земеползване, оценя-
ването на състоянието на водите на р. Осъм е основа за вземане на дългосрочни 
управленски решения за опазване и подобряване на тяхното качество.

Основните цели на изследването са: (1) установяване състоянието и изме-
нението на качеството на водата във водосборния басейн на р. Осъм за периода 
1990–2015 г. (2) анализиране промените в земното покритие и земеползването 
в изследвания район (1990-2012 г.); (3) идентифициране на връзката между зе-
меползването и качеството на водата. Както се вижда, има разлика между пе-
риодите на изследване на цели (1) и (2) и определянето на качеството на водите 
от 2012 г. до 2015 г. би могло да се приеме като показател за промените в зе-
меползването след 2012 г. (последните актуални достъпни данни са за 2012 г., 
следващите ще бъдат изработени през 2018 г.). 

Във връзка с целите на изследването е необходимо да се уточни, че между 
земното покритие и земеползването съществуват тесни връзки и те взаимно си 
влияят. Обикновено даден тип земеползване може да бъде свързано с няколко 
различни типа земно покритие и обратно. Поради тази причина съществуващи-
те днес системи за тяхната класификация в известна степен ги смесват (Вацева, 
2015).

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Река Осъм извира от подножието на вр. Левски в Троянския дял на Стара 
планина на височина 1821 m и протича през Средна Стара планина, централни-
те части на Предбалкана и Средна Дунавска равнина. Дължината на поречието 
е 314 km, а площта на речния басейн е 2824 km2. Водосборната област има коор-
динати 42° 35' 00" и 43° 13' 00" с.ш. и 24° 30' 00" и 25° 20' 00" и.д. (Фиг. 1. Карта 
на водосборния басейн на р. Осъм – Гърциянова, 2016). Река Осъм се влива в р. 
Дунав при с. Черквица. Басейнът на реката има среден наклон 5,7 ‰ и средна 
надморска височина 375 m. Поречието е тясно, със средна ширина под 20 km 
и гъстота на речната мрежа 0,4 km/km2. Притоците са малко на брой, къси и с 
неголеми водосборни площи. Въпреки това в обхвата на речния басейн – на ре-
ките Бели Осъм и Черни Осъм, са изградени четири малки водноелектрически 
централи (ВЕЦ).

Благоприятното разнообразно съчетание на релефа във водосборната об-
ласт на р. Осъм – равнинно-хълмист, хълмист и нископланински, почвите и 
климата създава предпоставка за развитието на различни стопански дейности, 
които са потенциални източници на замърсяващи вещества на речните води. 
Водните ресурси на изследваното поречие се използват основно за питейно-би-
тово и промишлено водоснабдяване (в горното течение на реката) и за напо-
яване на обработваемите земи в средното и долното течение. Във водосбора 
на р. Осъм са развити главно дърводобивът и дърообработването, хранител-

2 Проблеми на географията, 4/2017 г. 
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но-вкусовата промишленост, металообработването и химическите производ-
ства, а значителни площи, предимно в средното и долното течение на реката, са 
подложени на активни агротехнически и агрохимически мероприятия (ПУРБ 
2010–2015). Всички те оказват най-често негативно въздействие, върху качест-
веното състояние на речните води. 

Според административно-териториалното деление на страната басейнът 
на р. Осъм попада в Плевенска и Ловешка област. Във връзка с прилагането на 
интегрирано управление на водните рeсурси у нас на басейнов принцип водо-
сборът на изследваното поречие попада в Дунавския район за басейново упра-
вление с център Плевен, а основен ръководен документ е Планът за управление 
на речните басейни (ПУРБ 2010–2015). 

ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

За установяване на състоянието и изменението на качеството на водите 
на р. Осъм са използвани данните от Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС) към Министерство по околната среда и водите (МОСВ) за предста-
вителни пунктове от изследваното поречие за периода 1990–2015 г. (табл. 1). 
Оценката е направена въз основа на измерени стойности на потенциално за-
мърсяващи вещества и нормативно определените им норми. Изследването е в 
синхрон с регламентираните в Рамковата Директива за водите (РВД) условия 
за постигане на „добро“ състояние и транспонираните ѝ критерии в Наредба 
№Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води (в частта за физи-
ко-химичната оценка) (табл. 2).

За оценката на състоянието на земното покритие и земеползването в ба-
сейна на р. Осъм като основни входни данни са използвани векторни данни от 
проекта КОРИНЕ Земно покритие и земеползване (CORINE Land Cover – CLC) 
(СЕС, 1995; Bossard et al., 2000; Feranec at al., 2004, 2006, EEA, 2007) за 1990, 
2006 и 2012 г. (https:// eea.government.bg/bg/projects/korine-14/kzp-danni-clc-data). 

Проектът е общоевропейски и целта му е създаване на дигитална база дан-
ни за земното покритие и настъпилите промени след 1990 г. с придружаващи ги 
база метаданни. В допълнение са използвани геореферирани топографски кар-

Т а б л и ц а  1
Основни данни за периода на изследване (1990–2015 г.) на пунктовете за наблюдение 

на качеството на водите на р. Осъм

Пункт № според ИАОС Тип река според Наредба №Н-4/2012 г.

30012042 – след Троян планински

30012044 – след Ловеч полупланински

30012045 – след гр.Левски равнинен

30012046 – при с. Черквица равнинен
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Т а б л и ц а  2
Физико-химични показатели за „добро“ качествено състояние – категория „Река“, 
според Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Показатели 
Тип реки

Планински Полу-
планински

Равнинен

Разтворен кислород (mg/l) 6,0–8,0 8,0–6,0 7,0–6,0

Водороден показател (pH) 6,5–8,5 6,5–8,5 6,5–8,5

Електропроводимост (µS/cm) 750 750 750

Амониев азот – N-NH4 (mg/l) 0,04–0,4 0,04–0,4 0,1–0,3

Нитратен азот – N-NO3 (mg/l) 0,2–0,5 0,5–1,5 0,7–2,0

Нитритен азот – N-NO2 (mg/l) 0,01–0,025 0,01–0,03 0,03–0,06

Общ азот (mg/l) 0,2–0,8 0,5–1,5 0,7–2,5

Ортофосфати – P-ortho-PO4 (mg/l) 0,01–0,02 0,02–0,04 0,07–0,15

Общ фосфор (mg/l) 0,01–0,03 0,02–0,07 0,15–0,3

Биохимично потребление на кислород 
(БПК5) (mg/l) 1,0–2,5 1,2–3 2,0–4,0

ти в мащаб 1:50 000, сателитни изображения с висока резолюция (Google Earth), 
цифров модел на релефа, тематични данни и карти (вкл. хидроложки, почве-
ни, административни граници и др.), статистически данни и теренни изслед-
вания. Събраните данни са обработени и структурирани в ГИС среда (ArcGIS 
10.3), като са обобщени по определени тематични признаци и са разпределени 
по ГИС слоеве, необходими за изследването. Използваните данни са графич-
ни (например земно покритие и земеползване, хидрография, цифров модел на 
релефа и др.) и неграфични (статистически данни, теренни изследвания и др.) 
(Вацева, 2012). 

Класификацията на земното покритие и земеползването по проекта „КО-
РИНЕ Земно покритие“ има йерархична структура, състояща се от три нива: 
ниво 1 има пет основни класа, ниво 2 включва 15 класа за работа в мащаби от 
1: 1 000 000 до 1:500 000 и ниво 3, обхващащо 44 класа, които се използват при 
мащаби от 1:100 000 до 1:50 000. Всеки клас се обозначава с код, състоящ се 
от по една цифра за всяко от съответните нива (Табл. 1. Номенклатура „КО-
РИНЕ земно покритие“ – Гърциянова, 2016). Анализът и оценката на земното 
покритие и земеползването в басейна на р. Осъм са направени съгласно номен-
клатурата на проекта – ниво 3 (табл. 3). Чрез пространствен анализ с достъпни-
те в ArcGIS средства и овърлей операции са извлечени необходимите данни за 
оценка на пространственото разпределение и количествените характеристики 
на земеползването във водосборния басейн на р. Осъм през 1990, 2006 и 2012 г. 
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Т а б л и ц а  3
Класове земно покритие в басейна на река Осъм според номенклатура 

„КОРИНЕ земно покритие“

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
1. Антропогенни 

обекти
1.1. Населени места 1.1.2. Населени места със 

свободно застрояване
1.2. Индустриални, търговски 

и транспортни обекти
1.2.1. Индустриални или 

търговски обекти
1.2.2. Пътна и жп мрежи, и 

прилежащата им земя
1.2.4. Летища

1.3. Мини, сметища и 
строителни обекти

1.3.1. Кариери и открити 
рудници

1.3.3. Строителни обекти
1.4. Антропогенни неземеделски 

площи с растителност
1.4.2. Места за спорт и отдих

2. Земеделски земи 2.1. Обработваема земя 2.1.1. Ненапоявана 
обработваема земя

2.2. Трайни насаждения 2.2.1. Лозя
2.2.2. Овощни и ягодови 

насаждения
2.3. Пасища 2.3.1. Пасища
2.4. Разнородни земеделски земи 2.4.2. Комплекси от раздробени 

земеделски земи
2.4.3. Земеделски земи със 

значителни участъци 
естествена растителност

3. Гори 
и полуестествени 
площи

3.1. Гори 3.1.1. Широколистни гори

3.1.2. Иглолистни гори
3.1.3. Смесени гори

3.2. Храстови и/или тревни 
растителни съобщества

3.2.1. Естествени ливади
3.2.2. Растителни съобщества 

на храсти и треви

3.3. Открити пространства с 
малко или без растителност

3.2.4. Преходна дървесно-
храстова растителност

3.3.3. Площи с рядка 
растителност

4. Влажни зони 4.1. Вътрешни влажни зони 4.1.1. Вътрешни блата

5. Водни обекти 5.1. Вътрешни води 5.1.2. Водни площи
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Изчислена е площта на всеки тип земеползване спрямо общата площ на речния 
басейн и е направена оценка на земеползването в общините, които попадат в 
него. Установени са пет класа земеползване – антропогенни обекти, земеделски 
земи, гори и полуестествени площи, влажни зони и водни обекти. 

Информацията за класовете земеползване и параметрите, определящи ка-
чеството на водите, е обработена чрез инструментите на софтуерния продукт 
Statistica 8. Приложеният модел е иконометричен, основан на оценката и ко-
релационната зависимост между променливите за качеството на речните води 
и пет променливи, идентифициращи типа земеползване на ниво водосбор и 
община.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Басейнът на р. Осъм се характеризира с разнообразни природни условия и 
развита разностранна стопанска дейност, която е отражение на типа земеполз-
ване. В речните води постъпват замърсяващи вещества с различен произход, 
което води до изменение (обикновено влошаване) на качествените характерис-
тики на реката. Това аргументира направеното проучване относно оценката на 
земеползването и неговото въздействие върху качеството на водите на ниво во-
досбор. Най-голяма площ в структурата на земеползването заемат земеделски-
те земи (ниво 1, табл. 3) през 2012 г. Обработваемата земя (ниво 2, клас 2.1) е 
значим дифузен източник на замърсяване най-вече с нитрати (N-NO3) основно 
при неправилното транспортиране, депониране и дозиране на препарати за рас-
тителна защита и минерални торове, които попадат в речния отток и го замър-
сяват. Освен това тя играе сложна роля и върху качеството на водата, особено 
върху съдържанието на общ азот и общ фосфор (Mouri, Takizawa, Oki, 2011). 
От извършения анализ се установява зависимост между обработваемата земя 
и концентрацията на нитратен азот (N-NH3) и разтворения кислород в речните 
води. 

Горите и полуестествените площи (ниво 1) и особено естествените ливади 
(ниво 3, клас 3.2.1) имат позитивно влияние върху качеството на водите. Расти-
телността, която абсорбира замърсителите, спомага за повишаване стойностите 
на разтворения кислород и намаляване количествата на нитратите (N-NO3), об-
щия азот и фосфор и много от проведените изследвания потвърждават тези ре-
зултати (Sylaios, Stamatis, Kallianiotis, Vidoris, 2005). Влажните зони (ниво 1) и 
водните обекти (ниво 1) са незначителни по териториален обхват във водосбор-
ната област на р. Осъм, но анализът показва, че те също оказват положителна 
роля върху изследваните качествени показатели.

Антропогенните обекти (ниво 1), населените места (ниво 2, клас 1.1), 
индустриалните, търговските и транспортните обекти (ниво 2, клас 1.2), ми-
ните, сметищата и строителните обекти (ниво 2, клас 1.3), антропогенните 
неземеделски площи с растителност (ниво 2, клас 1.4) като цяло влияят нега-
тивно върху качеството на водата (особено върху величините на разтворения 
кислород). Населените места със свободно застрояване (ниво 3, клас 1.1.2), 
индустриалните или търговските обекти (ниво 3, клас 1.2.1), пътната и жп 
мрежите и прилежащата им земя (ниво 3, клас 1.2.2), както и строителните 
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обекти (ниво 3, клас 1.3.3), са източник на замърсяване и влошаване на ка-
чеството на водите. 

Анализът за състоянието и изменението на качествените характеристики 
(разтворен кислород, водороден показател (pH), електропроводимост, амони-
ев азот (N-NH4), нитратен азот (N-NO3), нитритен азот (N-NO2), общ азот, ор-
тофосфати (P-prtho-PO4), общ фосфор, БПК5) е направен в четири пункта от 
поречие Осъм (табл. 1), подходящо подбрани, за да бъдат представителни за 
горното, средното и долното течение, в които има различен тип земеползване. 
През периода 1990–2012 г. типовете земеползване във водосбора са пет (ниво 1) 
– антропогенни обекти, земеделски земи, гори и полуестествени площи, влаж-
ни зони и водни обекти (табл. 3), като промените в тяхното пространствено 
измерение са незначителни. Получените резултати на практика дават важна на-
учна информация, необходима за оптимизиране на земеползването и контрола 
на замърсяването на водите, както и за изготвянето на политики за управление 
и опазване на водите на р. Осъм на местно ниво. 

РЕКА ОСЪМ В ПУНКТА СЛЕД ТРОЯН (№ 30012042)

В община Троян, където е разположен и мониторинговият пункт за качест-
во на речните води, структурата на поземлените ресурси показва, че най-висок 
относителен дял (66,1 %) имат горите и полуестествените площи – 45 866,8 hа 
(2012 г.) (ниво 1), което е резултат от преобладаващия планински характер на ре-
лефа. Характерът на земното покритие и земеползването в общината определя 
развитието на дърводобивната и дървопреработващата промишленост, а също 
така и развитието на редица други дейности, като туризъм, рекреация и др. 

Земеделските земи (ниво 1) заемат 30,1% (20 916,3 hа) от площта на об-
щина Троян и включват: ненапоявана обработваема земя (ниво 3, клас 2.1.1), 
лозя (ниво 3, клас 2.2.1), овощни и ягодови насаждения (ниво 3, клас 2.2.2), 
пасища (ниво 3, клас 2.3.1), комплекси от раздробени земеделски земи (ниво 3, 
клас 2.4.2), земеделски земи със значителни участъци естествена растителност 
(ниво 3, клас 2.4.3) (табл. 3). Пасищата (ниво 3, клас 2.3.1) са на първо място по 
площ в общината с 3498,9 hа. 

Антропогенните обекти (ниво 1) заемат трето място по площ с обща площ 
2585,4 hа (3,7%). Към тях се отнасят населените места със свободно застроява-
не (ниво 3, клас 1.1.2), индустриалните или търговските обекти (ниво 3, клас 
1.2.1) и местата за спорт и отдих (ниво 3, клас 1.4.2) (Табл. 3. Земно покритие 
на разглежданите общини – Гърциянова, 2016).

Така посочената структура на земеползването в басейна на р. Осъм оказва 
и съответното влияние върху качеството на водите. Направеният анализ сочи, 
че с най-голямо влияние са земеделските земи (ниво 1), независимо че не за-
емат най-големи площи. Анализът на качествените характеристики на речни-
те води показва, че обичайните превишавания на нормите са по показателите 
амониев (N-NH4) и нитратен азот (N-NO3) и БПК5. Регистрираните стойности, 
съответно 5,6 mg/l, 34,7 mg/l и 2,61mg/l, са обикновено в пъти по-високи от 
допустимите (0,4 mg/l за N-NH4, 0,5 mg/l за N-NO3 и 2,5 за БПК5). От 1993 г. 
до края на периода величините на параметъра ортофосфати (P-ortho-PO4) сочат 
почти постоянно превишаване на праговите значения, а на 13.9.2012 г. е регис-
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трирано най-високото отклонение – 2,23 mg/l, от заложените норми – 0,02 mg/l 
(табл. 2). Сравнително устойчиво е и замърсяването по показателя нитритен 
азот (N-NO2). Поради характера на земеползването и факта, че горите и полуес-
тествените площи (ниво 1) са най-значителни по площ в горната част от поре-
чието, основен замърсител на реката се явяват отпадъчните води от населените 
места и функциониращите хотелски комплекси и къщи за отдих. Антропоген-
ните обекти (ниво 1) по своя териториален обхват са с най-голяма площ, във и 
след по-големите градове в изследвания водосбор – Троян и Ловеч. Във връзка с 
това съществени точкови източници на замърсяване на повърхностните води на 
поречие Осъм са предприятията на хранително-вкусовата, металообработваща-
та, целулозно-хартиената и дървопреработващата, химическата и текстилната 
промишленост, птицефермите и свинефермите, кланниците, градската канали-
зация на Троян и не на последно място селското стопанство. 

РЕКА ОСЪМ В ПУНКТА СЛЕД ЛОВЕЧ (№ 30012044) 

Селскостопанското производство в община Ловеч се развива благодарение 
на земеделските земи (ниво 1), които заемат първо място по площ – 42 242,9 hа 
(61,2% от площта на общината) и са представени от ненапоявана обработваема 
земя (ниво 3, клас 2.1.1), лозя (ниво 3, клас 2.2.1), овощни и ягодови насажде-
ния (ниво 3, клас 2.2.2), пасища (ниво 3, клас 2.3.1), комплекси от раздробени 
земеделски земи (ниво 3, клас 2.4.2), земеделски земи със значителни участъци 
естествена растителност (ниво 3, клас 2.4.3). В земеделските земи със значител-
ни участъци естествена растителност (8273,3 hа) се развиват говедовъдството, 
овцевъдството и козевъдството. 

В структурата на земното покритие и земеползването в общината горите и 
полуестествените площи (ниво 1) се нареждат на второ място с обща площ – 21 
982,7 hа (31,9 % от площта на общината). Широколистните (ниво 3, клас 3.1.1), 
иглолистните (ниво 3, клас 3.1.2) и смесените гори (ниво 3, клас 3.1.3), както 
естествените тревни площи (ниво 3, клас 3.2.1) и преходната дървесно-храстова 
растителност (ниво 3, клас 3.2.4) съставляват горите и полуестествените площи. 

Антропогенните обекти (ниво 1) заемат трето място по площ в общината 
– 4475,9 hа (6,5 %) и към тях се отнасят населените места със свободно застро-
яване (ниво 3, клас 1.1.2), индустриалните или търговските обекти (ниво 3, клас 
1.2.1), пътната и жп мрежа и прилежащата им земя (ниво 3, клас 1.2.2), лети-
щата (ниво 3, клас 1.2.4), кариерите и откритите рудници (ниво 3, клас 1.3.1), 
строителните обекти (ниво 3, клас 1.3.3) (табл. 3 в Гърциянова, 2016). 

Във връзка с типа земеползване и упражняваната човешка дейност в об-
щина Ловеч се установява влошено качество на водите на р. Осъм през целия 
период на изследване по показателите амониев азот (N-NH4), нитрати (N-NO3) 
и БПК5. Така например през 1990 г. по показателя N-NH4 и N-NO3 са измерени 
максимални стойности, съответно 13,9 mg/l и 4,09 mg/l, които превишават ня-
колко пъти допустимите норми (табл. 2). Почти през цялата година се устано-
вява превишаване до 10 пъти на праговите стойности по БПК5. Основни източ-
ници на замърсяване на водите на р. Осъм с N-NO3 са азотните торове, прилага-
ни в селското стопанство, и заустените отпадъчни води от комунално-битовия 
сектор. От 1998 г. до 2009 г. се установява период на подчертано замърсяване 
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на речните води с ортофосфати (P-ortho-PO4), стойностите на които обикнове-
но са между 10 и 25 пъти и много често над 25 пъти над праговите значения. 
От 1994 до 2007 г. се установява период на постоянно превишаване на регла-
ментираните значения по отношение на нитритите (N-NO2), а на 10.10.2000 г. 
е регистрирана стойност 1,59 mg/l, превишаваща многократно праговата (0,03 
mg/l) (табл. 2). Концентрацията на N-NO2 над допустимата норма е доказател-
ство за интензивния антропогенен натиск, най-вече от градската канализация и 
от функциониращите в района комплекси за пасищно животновъдство. 

РЕКА ОСЪМ В ПУНКТА СЛЕД ГР. ЛЕВСКИ (№ 30012045) 

Структурата на земното покритие и земеползването на община Левски е 
съставена от земеделски земи, антропогенни обекти, гори и полуестествени 
площи, водни обекти (ниво 1). 

Земеделските земи (ниво 1) са на първо място по площ – 29 002,9 hа (86 %), 
и са представени от ненапоявана обработваема земя (ниво 3, клас 2.1.1), лозя 
(ниво 3, клас 2.2.1), овощни и ягодови насаждения (ниво 3, клас 2.2.2), пасища 
(ниво 3, клас 2.3.1), комплекси от раздробени земеделски земи (ниво 3, клас 
2.4.2), земеделски земи със значителни участъци естествена растителност (ниво 
3, клас 2.4.3). 

На второ и трето място с приблизително еднаква площ са съответно го-
рите и полуестествените площи – 2346,6 hа (6,9 %), и антропогенните обекти 
– 2359,4 hа (7 %) (табл. 3. в Гърциянова, 2016). 

В тясна връзка със земното покритие и земеползването са резултатите за 
качеството на водите на р. Осъм след гр. Левски, които показват, че през пе-
риода на изследване (1990-2015 г.) с най-голямо превишаване на нормите е амо-
ниевият азот (N-NH4). Така например, на 07.08.1990 г. е отчетена максимална 
стойност от 13,9 mg/l при допустима 0,3 mg/l. През същата година на 7 февруа-
ри и 7 март са установени съответно 6,81 mg/l и 5,10 mg/l по същия показател. 
Качеството на речните води спрямо нормативните изисквания е влошено през 
целия период и по показателите нитрати (N-NO3), ортофосфати (P-ortho-PO4) и 
БПК5. Епизодични отклонения от допустимите концентрации се регистрират за 
разтворения кислород и N-NO2. 

Както бе установено в община Левски, където е разположен и мониторин-
говият пункт, земеделските земи имат най-голям дял от типовете земно покри-
тие и земеползване. Обработваемата земя в изследвания участък се приема като 
дифузен източник на замърсяване на речните води с азот и фосфор в резултат 
от използването на различни химични и органични торове, както и средства за 
растителна защита. 

РЕКА ОСЪМ В ПУНКТА ПРИ С. ЧЕРКВИЦА (№ 30012046) 

Долното течение на р. Осъм се отличава с предимно низинен характер на 
релефа и с неголям наклон на повърхността, което благоприятства развитието 
на земеделските дейности. Това от своя страна поставя земеделските земи на 
първо място по заемана площ – 20 139,8 hа (79,2 %), в структурата на земно-
то покритие и земеползването в община Никопол, в която попада пунктът при 
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с. Черквица. Земеделските земи са представени от обработваема земя (ниво 3, 
клас 2.1.1), лозя (ниво 3, клас 2.2.1), овощни и ягодови насаждения (ниво 3, 
клас 2.2.2), пасища (ниво 3, клас 2.3.1), комплекси от раздробени земеделски 
земи (ниво 3, клас 2.4.2) и земеделски земи със значителни участъци естествена 
растителност (ниво 3, клас 2.4.3). 

Горите и полуестествените площи (ниво 1) в община Никопол заемат второ 
място по площ с 4156,5 hа (16,3 %), а антропогенните обекти (ниво 1) са на тре-
то място – с 1132,0 hа (4,4%) (табл. 3. в Гърциянова, 2016). 

Изчислените стойности на изследваните показатели за качество на речни-
те води в периода 1990–2015 г. сочат, че нитратният азот (N-NO3), амониевият 
азот (N-NH4), ортофосфатите (P-ortho-PO4) и БПК5 не отговарят на норматив-
ните изисквания през по-голяма част от периода на изследване (1990–2015 г.). 
На 07.08.1990 г. е регистрирана максимална стойност от 21,0 mg/l по показате-
ля N-NH4, което превишава многократно допустимото съдържание от 0,3 mg/l 
(табл. 2). От края на 1996 г. до началото на 2005 г. почти без прекъсване се уста-
новява замърсаване по показателя P-ortho-PO4. Получените резултати показват 
непостоянни през периода превишавания с нитрити (N-NO2). Замърсяването на 
речните води по отношение на посочените показатели се обяснява с внасянето 
на минерални торове в обработваемите площи, препарати за растителна защита 
и пестициди. Източник на замърсяване са нерпечистените или недостатъчно 
пречистените отпадъчни води от комунално-битовия сектор, както и нерегла-
ментираните сметища на населените места. 

ИЗВОДИ

Установеното земно покритие и земеползване във водосбора на поречие 
Осъм е тясно свързано с икономическото и демографското състояние в райо-
на, което индиректно влияе върху изменението на качеството на речните води. 
Това въздействие е комплексно и се реализира като точково и дифузно. Спо-
ред номенклатурата на КОРИНЕ Земно покритие се установяват пет класа зе-
меползване – антропогенни обекти, земеделски земи, гори и полуестествени 
площи, влажни зони и водни обекти (ниво 1). Земеделските земи заемат първо 
място по площ в цялата водосборна област, а горите и полуестествените площи 
според териториалния си обхват заемат второ място. Антропогенните обекти 
заемат трето място в структурата на земно покритие и земеползване в изслед-
вания басейн. Най-голям е делът на земеделските земи в обхвата на средното 
и долното течение на р. Осъм (община Ловеч и Левски). Обработваемата земя 
(ниво 2) се разглежда като значим дифузен източник на замърсяване на речните 
води. Влиянието на обработваемата земя (ниво 2, клас 2.1) върху качествено-
то състояние на водите е многостранно и сложно. Обикновено замърсяването 
в тези участъци е резултат от използването на различни торове – изкуствени 
(амониеви и фосфорни) и органични, а показателите, чийто стойности остават 
извън норми в периода на изследване, са амониев азот (N-NH4), нитрати (N-
NO3), БПК5, ортофосфати (P-orhto-PO4) и много често нитрити (N-NO2). Горите 
и полуестествените площи са най-значителни в горната част от поречието, къ-
дето като пряко отражение на типа земеползване основен замърсител на реката 
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се явяват отпадъчните води от функциониращите хотелски комплекси и къщи 
за отдих. Други емитери в този участък са предприятията за дървопреработване 
и производство на фурнир, хранително-вкусовите и млекопреработвателните 
комплекси, кланниците, а също така и градската канализация на Троян. Уста-
новена е зависимост между горите и полуестествените площи (ниво 1), най-ве-
че естествените ливади (ниво 3, клас 3.2.1) и замърсяването на реката. Антро-
погенните обекти по своя териториален обхват са с най-голяма площ, във и 
след по-големите градове в изследвания водосбор – Троян и Ловеч, и със своите 
дейности оказват отрицателно въздействие върху качествените характеристики 
на изследваното поречие. Съществени точкови източници на замърсяване на 
повърхностните води в поречие Осъм са предприятията на хранително-вкусо-
вата, металообработващата, целулозно-хартиената и дървопреработващата, хи-
мическата и текстилната промишленост, кариерните дейности и не на последно 
място селското стопанство. Независимо от провежданата екологична политика 
на по-големите индустриални предприятия в района, те продължават да бъдат 
източник на редица замърсяващи вещества.
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ИНТЕРАКТИВНО УЕБ КАРТОГРАФИРАНЕ 
НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“

Йоана Сандинска1

Произходът на географските информационни системи (ГИС) датира от периода, 
в който информационните технологии (ИТ) навлизат в географските изследвания. Не-
съмнено най-голямото предизвикателство пред ГИС специалистите е свързано със съх-
ранение, обработка и визуализация на големи по размер геопространствени бази данни 
за възможно най-кратко време, включително изграждане на стремеж за максимално 
акуратно представяне на крайни картографски продукти. Класическите ГИС проекти 
се фокусират главно върху съхраняване, редактиране и интегриране на геопростран-
ствени данни за анализ и визуализация. Инфраструктурата за пространствени данни 
(Spatial Data Infrastructure) разширява покритието на дейности, заложени в класически-
те ГИС, като добавя нов фокус – управление и дистрибуция на геопространствени дан-
ни на организационно, административно, национално, континентално и световно ниво. 
Понастоящем развитието на компютърните технологии и глобализацията на интернет 
мрежата непрекъснато води до все по-голямо скокообразно повишаване на скоростта, 
с която се постига напредък на прогресивния преход от традиционни към уеб ГИС раз-
работки, по отношение на осигурени възможности за обработване, достъпване и запит-
ване (свободно или платено) на геопространствени данни. От една страна, бъдещето 
на ГИС се състои в разумното и балансирано обединение на притока от познания на 
компютърните специалистите в сферата на развиване на информационните технологии 
с притока от познания на ГИС специалистите в сферата на анализиране на географското 
пространство. От друга страна, потенциалното развитие на ГИС зависи изключително 
от целенасоченото разширяване на обхвата от доброволчески дейности. Понастоящем 
двата главни начина за постигане на тази цел се състоят в непрекъснато целеустремено 
прилагане на оупън-сорсинг (open-sourcing) и крауд-сорсинг (crowd-sourcing) свобод-
нодостъпни доброволчески инициативи. Поради всичко това за обект в настоящото из-
следване е избран районът на Природен парк „Българка“, който е част от защитените 
територии по НАТУРА 2000 (2016), тъй като освен публикуваните в интернет карти, 
илюстративни материали и налични документи досега все още няма обществено дос-
тъпно уеб-базирано ГИС приложение за биоразнообразието и туризма.

Ключови думи: Интерактивно картографиране, Уеб ГИС, Природен парк „Бъл-
гарка“
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INTERACTIVE-WEB MAPPING OF „BULGARKA“ NATURE PARK

Yoana Sandinska 

Abstract. The origin of Geographic Information Systems (GIS) dates back to the 
penetration of Information Technologies (IT) in the geography field. Undoubtedly, the 
greatest challenge for GIS specialists is to store, process, and visualize large-scale geospatial 
databases for the shortest possible time, including building queries for maximum accurate 
representation of ultimate cartographic products. The classical GIS projects focus mainly on 
storing, editing and integrating geospatial data for analysis and visualization. The Spatial 
Data Infrastructure (SDI) itself expands the coverage of traditional GIS activities by adding 
a new focus - managing and distributing geospatial data at organizational, administrational, 
national, continental and global levels. In terms of restricted access, into two main groups 
are subdivided the software applications: open coded and commercially purchased. In case 
of a more in-depth classification, are added two further transitional categories. One contains 
free resource installation without providing programming code, while the other includes paid 
functional improvements to the open source software package. Beyond consideration of the 
necessity and possibility to purchase a geospatial software product, it is also advisable to be 
analyzed the functional tools used to present the geospatial database in a web environment. In 
the provided methods of mapping, visualizing, analyzing, creating, manipulating, converting, 
sharing, accessing and querying is expressed the evaluation criteria. On the one hand, the 
future of GIS is in the reasonable balanced streaming integration of adequate computer 
literacy in the field of information technologies, and routine geospatial experience in the field 
of geographic information systems. On the other hand, the potential development of GIS 
depends exclusively on the targeted expansion of custom volunteer activities. At present, 
the two main opportunities for achieving this goal refer to the stimulation of open-sourcing 
and crowd-sourcing freely accessible volunteer initiatives. Thus, as a research area, part of 
Natura 2000 protected territories, is selected the “Bulgarka” Nature Park, because besides the 
published maps, illustrative materials and available documents on the web so far, there is still 
no accessible to the public web-based GIS application for biodiversity and tourism.

Keywords: Interactive Mapping, Web GIS, „Bulgarka“ Nature park.

ИНТЕРАКТИВНО КАРТОГРАФИРАНЕ СЪС СОФТУЕРНИ 
ПРОДУКТИ С ОТВОРЕН КОД

Оупън-сорсингът е свързан най-вече със споделяне на помощна техноло-
гична информация или с разучаване, модифициране/разработване и споделяне 
на софтуерен програмен код, докато крауд-сорсингът преди всичко опира до по-
лучаване на необходими продукти, услуги или идеи чрез привличане на големи 
целеви групи от хора. Софтуерните решения с отворен код се разработват под 
зависимост на различни оупън-сорс лицензи. Тяхната главна задача е да спо-
собстват за осъществяването на баланса между правата на софтуерните ползва-
тели и продуктовите разработчици. За минимизиране на потребителския риск 
при използване на софтуер с отворен код се основават софтуерни фондации по 
отношение на:

1. Легална защита на софтуерни потребители;
2. Публично ръководство на проблемни казуси, дискусионни въпроси и

предстоящи разработки;
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Фиг. 1. Системна архитектура на Уеб ГИС

3. Контролна верификация на свободния достъп до софтуерния код.
Типичен пример за софтуерна фондация е Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo), представляваща рамка на множество популярни софтуерни проду-
кти с отворен код, включително QGIS, PostGIS, GeoServer, GeoWebCache и 
GeoExplorer. Повечето от тях са използвани за същностната работа в изследва-
нето след преминаването през инсталационни и конфигурационни настройки 
под Windows операционна система (фиг. 1).

Разработването на структурата и функционалността на интерактивната уеб 
карта на ПП „Българка“ е тясно обвързано с детайлното проучване на софту-
ерни възможности за реализация на готов краен продукт. Сравнително бързо, 
лесно и ефикасно решение се реализира успешно чрез вградените функционал-
ности на:

− Настолен ГИС софтуер на ArcGIS с лицензиран достъп;
− Конфигуриран софтуерен пакет с отворен код на OpenGeo Suite за Windows 

операционни системи, включващ 4 приложни продукта и 2 JavaScript библиоте-
ки (OpenGeo Suite, 2017). Програмните разработчици на софтуера (Boundless) 
обединяват PostgreSQL 9.3/PostGIS 2.1.7, GeoServer 2.8, GeoWebCache 1.8 и 
GeoExplorer (базиран на JavaScript рамката на GeoExt, комбинираща JavaScript 
библиотеките на OpenLayers 3.7.0 и ExtJS), като редът на тяхното изброяване 
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Фиг. 2. Софтуерни компоненти на OpenGeo Suite

следва последователността на тяхното прилагане в процеса на интерактивно 
картографиране:

1. Първото (видимо) йерархично ниво на софтуерния пакет е представля-
вано от приложението на PostGIS (добавено геопространствено разширение 
към стандартната обектно-релационна база данни на PostgreSQL), позволяващо 
работа с географски обекти, посредством съхраняване на геоинформационни 
слоеве и осъществяване на геопространствени и атрибутивни запитвания.

2. Второто (видимо) йерархично ниво на софтуерния пакет е представля-
вано от:

− GeoServer – сървърно приложение (програмирано под обектно-ориенти-
рания език на Java), отговарящо за съхраняване и публикуване на геопростран-
ствени данни в уеб приложение, използвайки стандартизиран обмен на растер-
ни и векторни данни под формата на уеб услуги;

− GeoWebCache – прокси сървър, или сървър посредник (програмиран под 
обектно-ориентирания език на Java), отговарящ за ефективно кеширане на гео-
пространствена информация, използвайки стандартни уеб протоколи за визуа-
лизация при различни мащаби.

3. Третото (скрито) йерархично ниво на софтуерния пакет е представлява-
но от олекотеното приложение на Jetty (конфигурирано за Windows операцион-
на система), използвано поради задължителната необходимост от надеждно 
осигуряване на платформена рамка за подкарване на приложните софтуерни 
продукти от второ йерархично ниво (програмирани под обектно-ориентирания 
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език на Java). Неговата структурна организация се базира на комбинация от 
3 модула, състоящи се от:

− Уеб сървър;
− Уеб клиент;
− Сървлет контейнер.
4. Четвъртото (видимо) йерархично ниво на софтуерния пакет e предста-

влявано от софтуерно приложение на GeoExplorer за създаване на уеб ГИС 
приложения, позволяващи визуализиране и редактиране на геопространствени 
данни, чрез използване на съвременни настолни или мобилни уеб браузъри.

Със съдействието на представител на екипа на Boundless (Anthony Calamito, 
Chief Evangelist) е свалена Enterprise версията на OpenGeo Suite платформата, 
която се предлага напълно безплатно за учащи и включва допълнителни добав-
ки към основния безплатен софтуерен пакет. Гореизложените видими софтуер-
ни компоненти на OpenGeo Suite системната архитектура са показани на фиг. 2.

СЪБИРАНЕ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ОБРАБОТКА НА ПРОСТРАНСТВЕНИ 
И НЕПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ТУРИЗЪМ

За настолен ГИС софтуер е избрана платформата на ESRI ArcGIS, предста-
вляваща интегрирана фамилия софтуерни продукти за създаване на цялостна 
ГИС. Избран е продуктът ArcGIS for Desktop, предлагащ оптимизиран процес 
на картографиране, мощни инструменти за редактиране, разширени възмож-
ности за анализ и обработка на геоданни, включително неограничени възмож-
ности за обмен на данни и карти. Приложен е стандартният начин за съхраня-
ване, манипулиране и анализиране на геопространствени данни, а именно чрез 
ГИС софтуер, използващ *.shp файлове. Шейп файлът представлява колекция 
от задължителни (*.shp, *.shx и *.dbf) и опционални (*.prj, *.xml, *.sbn, *.sbx и 
*.cpg) файлове. Всеки един от тях изпълнява различна роля:

− *.shp – ASCII базиран текстови файлов формат за дефиниране на формата 
на обекта, който носи геометрична информация за неговото местоположение. 
Използва се за съхраняване на точки, линии и полигони. Впоследствие се из-
мества от най-често използваното към момента UTF-8 основно универсално 
кодиране, което обхваща и надгражда ASCII базовото американско стандартно 
кодиране.

− *.shx – компилирана версия на преобразуван ASCII базиран текстови 
файлов формат в машинен код за индексиране на формата на обекта, който носи 
позиционна индексация на геометрията на обекта. Използва се при желание за 
бързо търсене на конкретен обект или група обекти във файловата структура.

− *.dbf – таблично структуриран файлов формат за представяне на атрибу-
тите на обекта, който носи информация за неговите характеристики. Може да 
бъде отворен с програмните продукти на Microsoft Access или Excel.

− *.prj – Well-Known Text (WKT) текстови файлов формат за указване на 
проекцията на множеството от обекти, който носи пространствена информация 
за използваните координатна и проекционна системи. WKT текстовият фор-
мат намира широко приложение при работа с плоски файлове, докато неговият 
бинарен еквивалент Well-Known Binary (WKB) се употребява при необходи-
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мост от опериране с бази данни. За удобство в PostGIS се използва т.нар. SRID 
(Spatial Reference IDentifier – Пространствен референтен идентификатор, де-
финиран от EPSG /European Petroleum Survey Group – Европейската група за 
петролно проучване), който трансформира дефинираните координатна и проек-
ционна системи от *.prj файла в цяло число.

− *.xml – уеб базиран файлов формат с отворен код за еднократно синтак-
тично структуриране на документни файлове, който използва специализирани 
маркиращи езици за детайлно семантично създаване на маркиращи етикети. 
Този тип файлов формат съдържа асоциирани с шейп файла метаданни, които 
могат да бъдат отворени и редактирани с произволен текстови редактор.

− *.sbn и *.sbx – бинарни файлови формати за индексиране по простран-
ствен признак, които способстват за оптимизиране на пространствени заявки, 
посредством бинарна репрезентация на съхранената в *.shp файла информация 
за формата на обектите. Патентовани са от лидера в ГИС технологичната индус-
трия, представляван от софтуерната компания на ESRI (Environmental Systems 
Research Institute), поради което се използват единствено от разработените соф-
туерни решения на ЕСРИ.

⋅ *.sbn се съхранява заедно с *.sbx файловия формат, като резултатът от 
комбинацията на двата файла се обособява в т.нар. „индекс на формата“, който 
се използва за бързо изпълнение на пространствени заявки. 

⋅ *.sbx се съхранява се в комбинация с *.sbn файловия формат с цел ускоря-
ване на времето за зареждане на мултидименсионална пространствена обектна 
информация. 

− *.cpg – текстови файлов формат за описване на приложеното кодиране 
при създаване на шейп файл. При отсъствие на този тип файлов формат шейп 
файлът приема стандартното кодиране на системата.

Наличните геопространствени данни и друга географска информация за ра-
йона са събрани, анализирани, оценени и обработени. Във връзка с представяне 
на общогеографското и тематичното картографско съдържание са интегрирани 
разнородни типове данни (Bulgarka NP, 2016; DavGEO, 2015). За картна осно-
ва са използвани подробни информационни слоеве за релефен модел (Digital 
Elevation Model) (JICA, 2016; DavGEO, 2015) и земно покритие (CORINE Land 
Cover 2012) (CEC, 1995; Bossard et al., 2000; EEA, 2007; EEA, 2015).

От гледна точка на картографиране на общогеографското съдържание е 
приложена селекция на необходимата пространствена и атрибутивна информа-
ция, придружена с редакция на грешки и допълване на празноти. Чрез използва-
не на вградените функционални възможности за пространствени и атрибутив-
ни запитвания на ArcGIS са разработени векторни географски информационни 
слоеве, включващи точкови, линейни и полигонови обекти. Част от географски-
те данни са актуализирани благодарение на свободното достъпно приложение 
на WikiMapia, а като допълнително помощно средство е използвана базовата 
картна основа на OpenStreetMap. За по-голяма прецизност, с цел максимално 
вярно и точно изобразяване на географските обекти, е направена съпоставка с 
издадени актуални хартиени карти за района.

За картографиране на тематичното съдържание по отношение на биораз-
нообразието са използвани свободнодостъпни публикувани карти в сайта на 
НАТУРА 2000 (2016) под формата на *.pdf файлови формати във връзка с раз-
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Т а б л и ц а  1
Брой разновидности и локации на срещаните целеви видове в ПП„Българка“

Целеви видове Брой разновидности Брой локации

Безгръбначни 170 242

Риби 1 3

Земноводни 2 56

Влечуги 2 4

Бозайници, изключващи прилепи 29 375

Прилепи 24 277

Птици 21 232

Растителни видове 1 5

Общ брой 250 1194

пространението на природни местообитания и целеви видове. Впоследствие 
допълнително са осигурени и добавени географски информационни слоеве за 
животински видове във връзка с разпространението на представители на без-
гръбначни, бозайници и птици.

За целите на дигиталното представяне на пространственото разпростране-
ние и клъстерното струпване на природни местообитания в ГИС среда са извър-
шени следните действия: файлови форматни конвертирания от *.pdf към *.shp 
благодарение на свободно достъпния софтуер reaConverter (2016); дефиниране 
на подходяща картографска проекция; прилагане на оптимизация за намалява-
не на общия брой обекти, посредством отстраняване на овърлейно дублираните 
и обединяване на линейно разсегментираните; георефериране за ориентация на 
*.shp файловете в пространството; поетапно прилагане на редица геопростран-
ствени операции за визуализиране локализацията на природни местообитания с 
дървесна и храстова растителност на територията на парка (междугеометрийно 
конвертиране, геопространствено агрегиране, поясно буфериране, обектно сли-
ване и гранично заглаждане); последователно използване на геопроцесинг ин-
струментите за пространствено обединяване и атрибутивно разтваряне; окон-
чателно визуализиране на клъстерното струпване на природни местообитания. 

За целите на дигиталното представяне на локализираното разпространение 
на растителни и животински целеви видове в ГИС среда е извършено ръчно 
въвеждане в *.shp файлова форматна структура на наличните данни за всички 
растителни и животински целеви видове от свободнодостъпните принтирани 
карти по НАТУРА 2000 (2016) в съчетание с допълнително добавяне на оси-
гурените впоследствие ГИС слоеве с налични данни за част от животинските 
целеви видове. Като краен продукт са създадени осем точкови ГИС слоя на 
срещаните растителни и животински целеви видове с обобщен брой разновид-
ности и локации, показани в таблица 1.
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В крайна сметка са обработени общо 74 географски информационни слое-
ве (16 общогеографски и 58 тематични) за представяне на 3 картографски нива 
на детайлност, при което:

• Три общогеографски ГИС слоя (реки, пътища и полигонови населени 
места) са генерализирани поотделно за всяко ниво на детайлност;

• Шест общогеографски ГИС слоя (ограждаща рамка, области, общини, 
паркова граница, язовири и жп линии) са съхранени непроменени във всяко 
ниво на детайлност;

• Един общогеографски ГИС слой (точкови населени места) е допълнен 
единствено към едромащабно ниво на детайлност;

• 58 тематични ГИС слоя (биоразнообразие и туризъм). 

Оттук следва обособяване на общо 86 ГИС слоеве с групиран диференци-
ран брой за:

• Статични базови картни подложки (дребномащабна, средномащабна и 
едромащабна) – съответно с по 9, 9 и 10 бр. общогеографски слоеве, съдържа-
щи информация за:

- обхват на картата (ограждаща рамка) – 1 бр;
- местоположение на района (области, общини и паркова граница) – 3 бр;
- хидрографска мрежа (реки и язовири) – 2 бр;
- транспортна мрежа (пътища и жп линии) – 2 бр;
- населени места (точкови и полигонови обекти) – 2 бр;
• Селективно овърлейно тематично картно съдържание (конфигурирано 

със зададена 50-процентна прозрачност при визуализация за всяко ниво на де-
тайлност) – съответно с 58 бр. тематични слоеве, съдържащи информация за:

- биологично разнообразие (растителни и животински видове с представи-
тели на: безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, бозайници, прилепи и пти-
ци) – 8 бр;

- разпространение и клъстеризация на природни местообитания (точкови 
обекти: 8310; площни обекти: 9150, 91W0, 9130, 9170, 9180, 91G0, 9110, 91Z0, 
91M0, 8220, 6430, 6210, 4060, 6520, 8210, 6110 и обобщаващ слой) – 18 бр. На 
фиг. 3 (приложение) е показана картографираната клъстеризация на характер-
ните за ПП „Българка“ природни местообитания;

- защитени местности и природни забележителности – 2 бр.;
- природни местности и планински върхове – 2 бр;
- каменни чешми – 1 бр;
- туристически места за настаняване (туристически информационни цен-

трове, къмпинги, почивни станции, спортни бази, къщи за гости, хижи и хоте-
ли) – 1 бр;

- туристически маршрути за пешеходци (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 
B10, B11, B12, B13, E3 и ФТ) и велосипедисти (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9, R10 и R11) – 26 бр.

За правилното предаване на атрибутивните и пространствените характе-
ристики на географските обекти са използвани описания от уеб сайтовете на 
ПП „Българка“ и ТД „Академик“ – ВТУ, и др., като немалък обем от геоинфор-
мационните данни са актуализирани и благодарение на свободно достъпното 
приложение на WikiMapia в съчетание с базовата картна основа на Open Street 
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Фиг. 4. Пример за прилагане на първото типологично правило – липса на свободно 
висящи възли (Must Not Have Dangles)

Map. За по-голяма прецизност е извършена допълнителна съпоставка с издаде-
ни актуални хартиени карти за района. 

За максимална точност и подробност на тематичните характеристики на 
целевите растителни и животински видове е направена съпоставка с библио-
течни литературни източници (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“) за таксономичните категории клас (Class), разред (Order), семейство 
(Family) и вид (Species).

От гледна точка на осъществения контрол за топологични взаимовръзки 
специално внимание е отделено за извършване на оптимизираното представяне 
на структурата на линейните сегменти чрез модела на графите. Като помощ-
но средство е използвана атрибутивната информация към геопространствените 
обекти. Зададени са топологични правила за взаимосвързаност, неприпокрива-
емост, непресекаемост и йерархичност на множествотото линейни обекти на 
хидрографската и транспортната мрежи.

За хидрографската мрежа, по-конкретно за реките, са използвани три топо-
логични правила: липса на свободно висящи възли („Must Not Have Dangles“), 
липса на интериорно пресичане или докосване („Must Not Intersect Or Touch 
Interior“) и липса на псевдовъзли („Must Not Have Pseudonodes“). За транспорт-
ната мрежа, в частност пътищата, са използвани само първите две правила.

Първото топологично правило – липса на свободно висящи възли (фиг. 4), 
гласи, че линейните сегменти от един и същи картографски слой трябва да са 
свързани задължително и в двете крайни точки. Наличие на крайна точка, която 
не е свързана по този начин, се нарича висящ възел. Правилото е приложено от 
гледна точка на постигане на взаимосвързаност. Практически в някои случаи 
(начало и край на реки, задънени улици) е съвсем нормално да се срещнат из-
ключения от това правило. Тогава е задавана опцията „Mark as Exception“ (от-
белязване като изключение). В останалите случаи (липса на междинни възли) е 
извършвано отстраняване на грешките чрез възможните варианти за постигане 
на тази цел – „Extend“ (удължаване), „Trim“ (скъсяване) и „Snap“ (събиране).

Според второто топологично правило – липса на интериорно пресичане 
или докосване (фиг. 5), линейните сегменти от един и същи картографски слой 
трябва да са свързани единствено в крайни точки. Припокриване на линейни 
сегменти или пресичане на места, различни от крайни точки, се смята за греш-
ка, тъй като за място на свръзка се приема единствено краен възел. Правилото е 
приложено с цел постигане на еднозначност и взаимосвързаност. В конкретния 
случай са използвани наличните възможни варианти за отстраняване на възник-
нали грешки – „Split“ (разделяне) и „Subtract“ (изваждане).
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Фиг. 5. Пример за прилагане на второто типологично правило – липса на интериорно 
пресичане или докосване (Must Not Intersect Or Touch Interior)

Фиг. 6. Пример за прилагане на третото типологично правило – липса на псевдовъзли 
(Must Not Have Pseudonodes)

Третото топологично правило – липса на псевдовъзли (фиг. 6), определя, 
че даден линеен сегмент трябва да е свързан минимум с други два линейни 
сегмента и в двете си крайни точки. Линейни сегменти, които са свързани само 
с един друг линеен сегмент (или в частност със себе си) образуват псевдовъзли. 
Правилото е приложено с цел всеки линеен обект да бъде логически свързан 
поне с други два линейни обекта и в двата си края, както е при линейните сег-
менти на една речна мрежа. Като единствено изключение от това правило са 
проявени краищата на притоци от първи ред. В този случай са използвани на-
личните възможни варианти за отстраняване на възникнали грешки – „Merge“ 
(сливане към селектирания линеен сегмент) и „Merge to Largest“ (сливане към 
най-големия линеен сегмент).

След прилагането на тези топологични правила са генерирани различни 
картни мащаби с използване на генерализационни оператори за интерактив-
на визуализация. Обособени са три групови картографски нива на детайлност 
в GeoServer, обхванати от шест постъпкови дигитални нива на детайлност в 
GeoExplorer:

• М 1:136 494 – първо постъпково дигитално ниво на детайлност;
• М 1:68 247 и М 1:34 123 – второ и трето постъпково дигитално ниво на 

детайлност;
• М 1:17 061, М 1:8530 и М 1:4265 – четвърто, пето и шесто постъпково 

дигитално ниво на детайлност.
За всяко ниво на детайлност е приложена съвкупност от математически мо-

делни методи и картографски генерализиращи алгоритми (отбор, елиминира-
не, опростяване, обобщаване, обединяване, свиване, коригиране и отместване), 
реализирани с помощта на геопроцесинг инструментариум. В следващите две 
основни групи са дефинирани причините за необходимостта от определяне на 
точния брой и конкретния вид генерализационни оператори:

• Редуциране на съдържанието и/или мащаба. При общогеографските 
картни модели основната задача е редуциране на мащаба, а промяната на съ-
държанието е следствие най-вече от тази редукция. При тематичните картни 
модели предимство има редуцирането на съдържанието, което се извършва по 
критерии, зависещи главно от предназначението на създавания модел. 
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• Разрешаване на конфликтите в картния модел. При редуцирането на ма-
щаба и/или съдържанието в картния модел на данните се появяват конфликтни 
зони, предизвикани от нарушен баланс между географските обекти. Конфликти 
се появяват предимно вследствие на редукция на мащаб и смяна на знакова 
система. Съществуват обаче конфликти, които се предизвикват от промяна на 
съдържание. Най-често добавянето на ново съдържание в някои тематични мо-
дели води до преразпределение на моделното пространство. 

В конкретния случай са използвани следните оператори за картографска 
генерализация:

1. Оператор за подбор на обекти – за премахване на несъществените обекти 
в картния модел на база цензови и нормативни показатели (напр. изключени са 
височинните точки без име и хидрографските обекти с малка площ).

2. Оператор за елиминиране – за премахване на отделни обекти или класове 
обекти, които няма да се съдържат в генерализирания модел (напр. отстранени 
са пътищата, които не водят до значими за туристите обекти).

3. Оператор за опростяване на контури – за намаляване кривината на кон-
турите и редуциране броя на точките (напр. загладени са полигоните на раз-
пространение на природни местообитания).

4. Оператор за обобщаване на класификационна схема – за редуциране 
броя на класификационните подразделения на база уедряване на качествени 
и количествени показатели (напр. обединени са горските и макадамовите пъ-
тища, групирани са клъстерните струпвания на природните местообитания в 
няколко раздела спрямо разпределението на броя им за определена площна 
единица). 

5. Оператор за обединяване на обекти – най-често за сливане на малки 
еднотипни обекти в една обща структура, а по-рядко за преминаване от еди-
нични към събирателни понятия. От методологична гледна точка процедурните 
алгоритми за двете функции са еднакви, но се разделят допълнително на три 
подгрупи в зависимост от характера на обектите, за които се отнасят – точкови, 
линейни или площни (напр. присъединени са разпокъсаните полигони на насе-
лени места с общо име).

6. Оператор за свиване на площи в линия или в точка – за редуциране на 
размерността на обектите, когато пространствените полигонови размери не 
позволяват реалното контурно изобразяване на площни обекти или когато въз-
приетата знакова система изисква площните обекти да се представят чрез ли-
нии или немащабни знаци (напр. полигоновите населени места са представени 
като точкови обекти).

7. Оператор за коригиране на формата – за изменяне на контурите на площ-
ни и линейни обекти с цел удовлетворяване на изискванията за минимална 
площ или кривина: преувеличаване контурната конфигурация на обекта с цел 
неговото запазване след абстрахиране от точните му размери съобразно необ-
ходимостта от неговото изобразяване чрез избраната знакова система (напр. 
преувеличаване на размерите на населени места с много малка площ) или поп-
равяне геометричната форма на обекта поради невъзможността за неговото из-
образяване чрез възприетата знакова система вследствие на неговата частична 
или цялостна неправилна форма (напр. сливане на две много близки граници от 
различно естество – постоянно и променливо, след преместване на динамично 
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вариационната – речна, язовирна и т.н., към трайно установената – селищна, 
паркова и т.н.). 

8. Оператор за отместване – за отстраняване на припокриването между 
обекти чрез абстрахиране от точното пространствено местоположение на тях-
ното частично или цялостно представяне. В някои случаи е извършено цялост-
но отместване на точкови обекти (напр. транслиране на подходящо отстояние 
на конфликтни целеви видове съобразно пространствено близки растителни 
и животински представители), а в други – частично отместване на линейни и 
площни обекти (напр. отместване на подходящо буферно разстояние на части 
от контури на речни притоци и населени места спрямо пространствено близки 
или периферно гранични реки и/или пътища).

9. В допълнение са използвани още два важни оператора за генерализация 
– смяна на знаковата система и откриване на конфликти. Приложена е смяна 
на знаковата система на оригиналното моделно пространство със система, коя-
то да съответства на мащаба, задачите и предназначението на генерализирания 
картографски модел. Локализирани са местата върху картата, където в резултат 
от промяната на мащаба и изпълнението на останалите оператори за генерали-
зация е нарушена читаемостта на картата. Открити и премахнати са некоректно 
дублираните, недопустимо близките и минимално размерните обекти. Накрая 
са отстранени намерените логически грешки след извършената генерализация.

ОБЕДИНЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 
НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ГИС БАЗИ ДАННИ

Като система за управление на обектно-релационни бази данни (т.нар. 
Object-Relational Database Management System) е избрана платформата на 
PostgreSQL. Тя представлява напълно безплатна система с отворен софтуерен 
код и включва широк спектър от възможности за съхраняване и манипулира-
не на всякакъв тип обекти в база данни, с изключение на геопространствено 
характеризирани обекти. Този недостатък е елиминиран с добавянето на до-
пълнителното разширение на PostGIS към PostgreSQL софтуерната платформа. 
За целта са използвани допълнените три новоразработени геопространствени 
информационно-технологични компонента, отговарящи за: 

1. Геопространствено дефиниране на отделни типове географски обекти с 
различна дименсионалност – точка, линия и полигон, във връзка с възможност-
ите за интегриране и манипулиране на разнородни типове обекти в една обща 
обектно-релационна база данни;

2. Мултидименсионално индексиране на всеки един обект с цел изгражда-
не на гъвкава структура за оптимизиран достъп и анализ на геопространстве-
ните данни;

3. Прилагане на избрани вградени геопространствени функции върху част 
от обектите с цел адекватност на обработката по отношение на запитвания за 
геопространствени характеристики и взаимоотношения. 

В заключение комбинирането на геопространствени типове данни, индекси 
и функции осигурява гъвкава структура за оптимизирано оперативно изпълне-
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Фиг. 7. PostGIS бази данни

ние и задълбочен анализ. Наличието на универсален SQL метод за достъп до 
данни драстично улеснява процеса на разработка и разрастване на уеб прило-
жения (Boundless, 2017).

Съобразно проверените и установените вече топологични зависимости 
между отделните географските обекти в настолния ГИС софтуер на ArcGIS, 
включително анализираната и подбраната картографска проекция за разглеж-
дания район, последователно са извършени следните три стъпки:

1. Инсталиране на PostGIS и конфигуриране на база данни;
2. Системно зареждане на шейп файлове в геопространствена база данни;
3. Детайлно изучаване на основни SQL концепции и прилагане чрез син-

тактична структура.
В крайна сметка, всички обработени *.shp географски информационни 

файлове са обединени в три PostGIS геопространствени бази данни съобразно 
предварително дефинираните картографски нива на детайлност. Полага се не-
прекъсната грижа за тяхното съхранение и поддръжка (фиг. 7).

ПРЕНОС НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ БАЗИ ДАННИ В ИНТЕРНЕТ 
С КАРТОГРАФИРАЩ СЪРВЪР И КЕШИРАЩА СИСТЕМА

За картографиращ сървър с кешираща система за пренос на геопростран-
ствени данни в уеб е избрана платформата на GeoServer картографиращ сървър 
с GeoWebCache картографираща система. Обикновените уеб услуги предста-
вляват софтуерни системи, предназначени да поддържат оперативното меж-
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думашинно взаимодействие в мрежовото пространство. Te притежават интер-
фейс, описан в WSDL (Web Service Definition Language) машинно обработваем 
формат. Взаимодействието със стандартизирани уеб услуги се осъществява по 
предварително описан начин чрез SOAP (Simple Object Access Protocol) съоб-
щения, предавани обикновено чрез HTTP (Hypertext Transfer Protocol) протокол 
с XML (Extensible Markup Language) сериализация. Географските уеб услуги 
надграждат обикновените, добавяйки възможности за междукомпютърно из-
пращане и получаване на геопространствени заявки, последвани от анализи-
ране на обработена информация и връщане на целесъобразен отговор на база 
указан геопространствен компонент (Köbben, 2010; Ivánová, 2015). 

За осъществяване на връзка между машинни устройства (компютри) пър-
воначално са зададени хостови (host) и портови (port) характеристики. Хостът 
дефинира машинното наименование, а портът разграничава комуникационни-
те съобщения, позволявайки на дадена машина да изпълнява едновременно 
различни заявки, всяка от които обработвана на отделен самостоятелен порт. 
Впоследствие за осъществяване на комуникация между машинни устройства са 
използвани протоколни спецификации, като:

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol);
• HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure);
• Допълнителни уеб протоколи за размяна на и-мейл съобщения, трансфер 

на обемни файлове и търсене на локални машини;
• Приложни уеб протоколи, изпълняващи роля на „нотариус-регулиров-

чик“ в комуникационните компютърни отношения, посредством:
- Установяване на връзка между машини, но само при изявено съгласие на 

двете страни;
- Дефиниране вида на съдържанието, участващо в обмена на данни в ин-

тернет;
- Указване хода на действието, дефиниращо ролевата последователност на 

машини в синхронизация.
Създадени и съхранени са метаданни по единен стандарт за описание на 

географски информационни слоеве, при което са включени:
• Наименование и заглавие (Name и Title);
• Естествено изчислена и изкуствено декларирана пространствени рефе-

рентни системи (Native SRS и Declared SRS) с код EPSG:3857 (съответстващ на 
Уеб Меркаторова проекция). Селектиран е дефолтният начин на поведение на 
GeoServer (SRS Handling → Force Declared), указващ принудителното деклари-
ране на пространствена референтна система (Spatial Reference System/SRS) при 
установено несъвпадение – в случаите на погрешно докладвана или настоящо 
неотразена в хранилището за данни пространствена референтна система;

• Проекционни и географски координати, изчислени от естествените гра-
ници на ограждащата кутия (Native Bounding Box и Lat/Lon Bounding Box).

Първоначално е осъществено организиране на геопространствените данни 
в среда на GeoServer от секцията за администриране на данни с подсекцията 
за дефиниране на работни пространства (Workspaces). За предотвратяване на 
конфликтни ситуации при публикуване на геопространствена информация е из-
ползван Namespace URI (Uniform Resource Identifier) уникален ресурсен иден-
тификатор за всяко работно пространство (http://localhost:8080/geoserver/...), 
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Фиг. 8. Дефиниционни параметри на гридова мрежа в GeoServer

при което зададените конфигурационни параметри за наименование и описание 
на работните пространства са видими за крайния потребител.

След това е извършено обособяване на конкретни места за съхранение на 
данни от секцията за администриране на данни с подсекцията за дефиниране 
на складови пространства (Spaces), при което дефинираните конфигурационни 
настройки са неизвестни за крайния потребител.

Най-накрая е извършено публикуване, стилизиране и споделяне на инди-
видуални и групирани географски информационни слоеве от секцията за адми-
нистриране на данни с подсекциите за дефиниране на:

• Индивидуални слоеве (Layers), базирани на отворените уеб протоколи на 
Web Map Service (WMS) – протокол за визуализация на геореферирани изобра-
жения, и Web Feature Service (WFS) – протокол за достъп до геопространствени 
обекти;

• Групи слоеве (Layer Groups), използвани за базови картни подложки, спо-
делящи общо работно пространство.

Приложено е добавяне на персонализирани стилове от секцията за адми-
нистриране на данни с подсекцията за дефиниране на стилове (Styles), които 
са контролирани от XML-базиран Styled Layer Descriptor (SLD) стандарт за 
послойно стилово описание. Извършено е диференцирано стилизиране, съо-
бразно разнотипния характер на векторните геопространствени данни във връз-
ка с поддържаната от тях дименсионалност (0-D – за точкови слоеве, 1-D – за 
линейни слоеве, и 2-D – за полигонови слоеве). Зададено е конкретно стилово 
оформление за всеки публикуван географски информационен слой от секцията 
за администриране на данни с подсекцията за дефиниране на слоеве в табовото 
поле „Publishing“.
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Фиг. 9. Съставни елементи на Унифициран Ресурсен Локатор

Извършено е редактиране на географските информационни слоеве чрез 
промяна на зададените настройки по подразбиране в 4-те табови полета (Data, 
Publishing, Dimensions и Tile Caching), съпътстващи всеки географски инфор-
мационен слой и отговарящи за: ресурсното конфигуриране, информационното 
публикуване, дименсионалното отразяване и тайловото кеширане (Boundless, 
2017).

Споделената публикувана и стилизирана геопространствена информация 
е кеширана с програмния продукт с отворен код на GeoWebCache. Във връзка 
с Web Map Service-Cached (WMS-C), Tile Map Service (TMS) и Web Map Tile 
Service (WMTS) уеб сървърните услуги първоначално е извършено дефинира-
не на гридова мрежа (Gridset), способстваща за създаване на кеширани слоеве, 
посредством параметризационни характеристики на:

• Координатна референтна система (Coordinate Reference System);
• Проекционни координати на ограждаща кутия (Gridset Bounds – MinX, 

MinY, MaxX, MaxY);
• Тайлови картни изображения с пикселни размери (широчина и височина) 

256x256;
• Детайлни зуум нива (12), базирани на избрани мащабни деноминатори 

(фиг. 8).
Окончателната визуализация на възприетите условни знаци за даден гео-

графски информационен слой е осъществена от секцията за администриране 
на данни с подсекцията за преглеждане на слоеве (Layer Preview), използвайки 
поддържаните изходни файлови формати на WMS и WFS.

ВРЪЗКА МЕЖДУ КЛИЕНТ И СЪРВЪР С КОМБИНАЦИЯ ОТ УЕБ СЪРВЪР, 
УЕБ КЛИЕНТ И СЪРВЛЕТ КОНТЕЙНЕР

За уеб сървър със сървлет контейнер е избрана програмната платформа на 
Jetty. Благодарение на уеб сървъра (компютърна система или приложен софтуер) 
и уеб клиента (уеб браузърно приложение) връзката клиент-сървър е осъщест-
вена посредством HTTP (Hypertext Transfer Protocol) трансферен протокол за 
публикуване на уеб страници, използващи HTML (HyperText Markup Language) 
маркиращ език. Посредством сървлет контейнера междинното трансферно зве-
но за HTTP заявките е осъществено посредством javax.servlet конфигурацио-
нен интерфейсен пакет, базиран на JAVA обектно-ориентиран език за програ-
миране. Уеб ресурсите са идентифицирани благодарение на URI/URL (Uniform 
Resource Identifier символен низ, най-често използван под формата на Uniform 
Resource Locator линк адрес) (фиг. 9). URI наподобява URL, но с тази разлика, 
че позволява идентифициран достъп както до уеб ресурсни, така и до локално 
съхранени файлови формати (Dept. of Geo-Information Processing, 2010; Dept. of 
Geo-Information Processing, 2012).
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От своя страна, HTTP заявките се подразделени на 2 основни вида спрямо 
тяхното структурно изложение и последващо изпълнение:

• HTTP GET – характеризират всяко посещение на уеб страница, при което 
всички необходими параметри за провеждане на заявка и връщане на отговор 
са локализирани единствено в URL низа, използвайки URL кодировка (*.url);

• HTTP POST – изпращат по-обемни и комплексни заявки за изпълнение 
от специфичен източник в сравнение с HTTP GET, при което типът запитване е 
указан в URL низа, а всички останали необходими параметри за провеждане на 
заявка и връщане на отговор са обособени в полето на тялото на заявката, т.е. 
отделно от полето на URL низа, използвайки XML кодировка (*.xml).

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ 
В УЕБ СТРАНИЦИ С JAVASCRIPT БИБИЛИОТЕКИ

За интерактивно картографиране на територията на ПП „Българка“ е разра-
ботена уеб страница, включваща следните 3 програмни езика:

1. HTML – за представяне на желаното съдържание. Аналогов пример на 
HTML подхода, но в частност за географски информационни слоеве, предста-
вляват отворените специфицирани географски уеб услуги, намиращи своето 
приложение в рамките на информационно-технологичната уеб-базирана три-
слойна архитектура, състояща се от: бази данни (PostGIS), сървърни компо-
ненти (GeoServer и GeoWebCache) и клиентски части (GeoExplorer/GeoExt: 
OpenLayers и ExtJS). Те способстват за осъществяване на правите и обратните 
комуникационни връзки между клиент и сървър чрез използване на HTTP тек-
стови трансферни протоколи и OGC отворени геопространствени стандарти за 
Open Web Services (OWS) отворени уеб услуги (Köbben, 2015).

2. CSS (Cascading Style Sheets) – за стилизиране на заложеното съдържа-
ние. Аналогов пример на CSS подхода, но в частност за географски информа-
ционни слоеве, представлява отворената спецификация Styled Layer Descriptor 
(SLD), използвана за описване стилове на слоеве. Кодовата структура на фай-
лове с разширение *.sld се базира на програмния език XML (GeoServer SLD 
Cookbook, 2017; Köbben, Ivánová, 2015). За картографска визуализация при 
предварително избрани условни знаци, линии и щриховки е извършено извли-
чане на маркерни символи от ArcGIS стилизирани геоинформационни слоеве 
към *.sld универсални файлови формати. Тази процедура е осъществена в сре-
да на ArcGIS, с помощта на допълнителното софтуерно разширение на GeoCat 
Bridge for ArcGIS, способстващо за провеждане на поредица от конвертирания 
за автоматично създаване на *.sld файлове (GeoCat Bridge for ArcGIS, 2017). 
За финален щрих, след изпълнението на тази дейност, в среда на GeoServer e 
добавена и стилизация по отношение на надписите, посредством допълнителни 
редове с програмен код.

3. JS (JavaScript) – за динамизиране на стилизираното съдържание. Ана-
логов пример на JS подхода, но в частност за географски информационни 
слоеве, представлява отвореното специфицирано приложение на GeoExplorer 
за изграждане на уеб ГИС приложения. Приложени са поддържаните от него 
JavaScript библиотеки на OpenLayers и ExtJS за дефиниране на интерактивно-
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то поведение на структурните елементи от цялата уеб страница (OpenLayers 
JavaScript Library, 2017; Köbben, 2015; Köbben, Ivánová, 2015; Sencha, 2011). В 
това число са включени както географските обекти на картографските слоеве, 
попадащи в рамковия обхват на картографираната територия, така и интерак-
тивните инструменти на конкретното приложение (във връзка с мащабно уве-
личаване и намаляване, линейно и площно измерване по картата, извличане на 
информация за даден обект и т.н.). За получаване на качествено картографско 
изображение е приет image/png формата, способстващ за неразмито обектно 
визуализиране в сравнение с image/jpeg формата. Конкретни примери с интер-
фейсни изгледи при дребномащабно ниво на детайлност с различни права на 
достъп са показани на фиг. 10 и 11 (приложения).
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Фиг. 10. Интерфейсен изглед на дребномащабно ниво на детайлност с ограничен 
достъп, предоставящ възможност за прочитане на географски данни

Фиг. 11. Интерфейсен изглед на едромащабно ниво на детайлност 
с администраторски достъп, предоставящ възможности за създаване, обновяване, 

изтриване на географски обекти
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ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ 
И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000 

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ОТ ДИСТАНЦИОННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990–2012 Г.

Стефан Генчев1, Румяна Вацева1

Дистанционните изследвания са доказани като мощен инструмент, необходим за 
провеждането на екологичен мониторинг, анализи и разработване на политики. Сате-
литните изображения са основен източник на информация за определяне актуалното 
състояние на земеползването и земното покритие с висока времева и пространствена 
точност. Целта на това изследване е да се оцени състоянието на земното покритие и 
земеползването за 1990, 2000 и 2012 г. на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 
– „Драгоман“ и „Раяновци“. Тази задача е част от оптимизацията на мрежата НАТУРА 
2000. Получените резултати са представени с тематични карти и таблици.

Ключови думи: дистанционни изследвания, картографиране, земно покритие, зе-
меползване, статистически анализ, НАТУРА 2000 

ASSESSMENT AND MAPPING OF LAND COVER AND LAND USE 
IN NATURA 2000 PROTECTED SITES USING REMOTE SENSING DATA 

FOR THE PERIOD 1990-2012

Stefan Genchev, Rumiana Vatseva

Abstract: Remote sensing proves to be a powerful component of environmental 
monitoring, analysis and policy development. Satellite imagery is a major source of 
information for characterising the latest land use and land cover (LULC) status with high 
temporal and spatial accuracy. The aim of this study is to assess the LULC status for 1990, 
2000 and 2012 of the NATURA 2000 sites “Dragoman” ans “Rayanovtsi”. This task is part of 
the optimization of the NATURA 2000 network. The obtained LULC information is presented 
in a digital map and statistics.

Key words: Remote Sensing, mapping, land cover, land use, statistical analysis, Natura 
2000



48

УВОД

Измененията в земното покритие и земеползването играят важна роля за 
мониторинга на защитените зони от НАТУРА 2000 и протичащите процеси, 
свързани с опазването на ценните хабитати. Широко приложение за получава-
нето на количествени и качествени данни за състоянието на екологичната мрежа 
имат съвременните геоинформационни технологии, в т.ч. дистанционните из-
следвания и географските информационни системи (ГИС). Актуалните данни, 
получени от дистанционните изследвания, предоставят редица преимущества, 
като висока точност, съвместимост и съгласуваност, както и разнообразни ма-
щаби на локално и глобално ниво (Вацева, 2015; Гърциянова, 2016, 2017; Kitev, 
2016). Не на последно място са и все по-достъпните цени за получаване на тези 
данни. В рамките на проекта КОРИНЕ Земно покритие (CORINE Land Cover – 
CLC) след 1990 г. през определен период от време се създава единна база данни 
за земното покритие и земеползването, организирана в стандартизирана CLC 
номенклатура с три нива и 44 класа. Мащабът на картографиране, използван в 
разработката, е 1:100 000.

Провеждането на настоящото изследване е свързано с необходимостта от 
по-добра изученост на динамиката и развитието на определени биофизични 
компоненти в защитените зони от НАТУРА 2000. Целта на изследването е да 
бъде направена оценка на земното покритие и земеползването на защитени зони 
„Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за периода 1990–2012 г. по данни от 
дистанционни изследвания. Фокусът е насочен към картографиране на състоя-
нието на биофизичните компоненти, тъй като в проучвания район се наблюдават 
уникални по своя характер и динамика екосистеми, които претърпяват значител-
ни промени през последните 25 години. Настоящото изследване е една от основ-
ните стъпки при разработването на подход за мониторинг на защитени зони от 
НАТУРА 2000 с използване на дистанционни изследвания и ГИС.

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Районът на изследване в настоящата статия обхваща териториите на две 
зони от мрежата НАТУРА 2000: 

1. Защитена зона „Драгоман“ (BG0000322) по Директива за местообитани-
ята с координати: най-северна точка – 23°05’54,646”E, 42°59’11,609”N; най-юж-
на точка –23°08’16,715”E, 42°50’53.15”N; най-западна точка – 22°54’26,628”E, 
42°56’52,645”N; най-източна точка – 23°13’46,503”E, 42°54’10,13”N.

2. Защитена зона „Раяновци“ (BG0002001) по Директива за птиците: най-юж-
на точка –23°08’19,13”E 42°52’46,92”N; най-северна точка – 23°04’25,495”E, 
42°58’45.25”N; най-западна точка – 22°56’6,86”E, 42°55’40,18”N; най-източна 
точка – 23°10’29,76”E, 42°56’15,10”N. 

Двете зони се припокриват в много висока степен (фиг. 1 – приложение) и 
обхващат ценни от гледна точка на природозащитните мерки местообитания и 
видове.

Характерна особеност за района е наличието на карст и карстови процеси, 
които създават условия за концентриране на значителни количества подземни 
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води и за образуване на големи карстови извори. В границите на изследваната 
територия попада част от Сливнишкия карстов район, изграден от силно окар-
стени юрски варовици, в които се образуват редица големи карстови извори 
– при селата Опицвет (450–1500 l/s), Безден (300–500 l/s), Богьовци (40–89 l/s) 
(Бояджиев, 1966). В южното подножие на Чепън, в района на селата Раяновци, 
Мало Малово и Васильовци, попадат изворите Басарка, Врело, Циганска чешма 
и Ждрело. В разглеждания район се намират Драгоманското и Алдомировското 
блато, които имат карстов произход и в миналото са били почти пресушени 
(Върбанов, 2002).

Растителността в изследвания район спада към Чепънско-Завалския под-
район на Софийския окръг от биогеографското райониране на България (Бон-
дев, 2002). Растителната покривка е била горска в миналите периоди, като ос-
новните видове са били от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus petraea). 
По склоновете със северно изложение са формирани мезофитни биоценози 
от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca). „На варовитите терени са 
развити калцифилни тревни формации с доминиране на стояновата власатка 
(Festuca stojanovii), валезийската власатка (Festuca valesiaca), обикновена-
та мрежеста власига (Bromus riparius), гребеновидния (Agropiron cristatum) и 
бранзовия житняк (Agropyron brandzae), белия пелин (Artemisia alba), планин-
ското поддъбиче (Teocirum montanum), усукания игловръх (Alyssum tortuosum), 
голоосилестото коило (Stipa capillata L.), еспарзетовото сграбиче (Astragalus 
onobrychis), а на места на ниския (степен) бадем (Amygdalus nana). В този 
район се срещат и българските ендемити – българска мишовка (Minuartia 
bulgarica), урумовото лале (Tulipa urumoffii), както и бодливият миск (Jurinea 
tzar-ferdinandii).“ (Бондев, 2002).

ВХОДНИ Д.АННИ

При картографирането на земното покритие и земеползването на защитени 
зони „Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 са използвани векторни дан-
ни от проектите CORINE Land Cover – България (https://eea.government.bg/bg/
projects/korine-14/kzp-danni-clc-data) и допълнителни данни.

Като входни векторни данни се използват базите данни за земното покри-
тие на България през 1990, 2000, 2006 и 2012 г. (CLC1990, CLC2000, CLC2006 
и CLC2012). Базата данни CLC2012 е основа за създаваната нова база данни за 
земното покритие и земеползването на изследвания район през 2015 г. (Genchev, 
2016).

Допълнително са използвани цветни цифрови ортофото изображения за 
2016 г. с пространствена резолюция 0.4 m (МЗХГ, 2016), сателитно изображе-
ние с висока резолюция от Google Earth (https://www.google.com/earth), гео-
реферирани топографски карти в мащаб 1:50 000 (https://maps.vlasenko.net/
soviet-military-topographic-map/map50k.html), теренни изследвания и експертно 
знание. Пространствената и спектралната резолюция на изображенията и вре-
мето на заснемане осигуряват необходимата картографска точност и оптимални 
данни за земното покритие и земеползването. 
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МЕТОДИКА НА КАРТОГРАФИРАНЕТО

Приложената методика включва основните методически процедури за кар-
тографиране на земното покритие по сателитни изображения, представени в 
ръководствата за работа по проекта КОРИНЕ Земно покритие (CORINE Land 
Cover – CLC) (CEC, 1995; Bossard et al., 2000; EEA, 2007). Картографирането е 
в мащаб 1:100 000 по стандартизирана CLC номенклатура. Извършват се след-
ните най-важни последователни стъпки:

1) обработка на сателитните изображения;
2) подготовка и сегментиране на входните векторни и спомагателни данни;
3) компютърно подпомогната визуална интерпретация на сателитните изо-

бражения за идентификация и класификация на обектите;
4) прилагане на ГИС процедури за контрол и корекция на векторната база 

данни земно покритие и земеползване.
Номенклатурата на земното покритие и земеползването по CLC има йерар-

хична структура, състояща се от три нива:
1. Първо ниво обхваща 5 главни категории земно покритие на планетата;
2. Второ ниво включва 15 категории, които са подходящи за работа в маща-

би от 1:1 000 000 до 1:500 000;
3. Третото ниво е съставено от 44 класа, които се използват при работа в 

мащаби от 1:100 000 до 1:50 000.
Всеки клас се обозначава с код – по една цифра за всяко от съответните 

нива.
Картографирането и оценката на състоянието на земното покритие и земе-

ползването на защитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“ за 2012 г. допълнително 
включва статистически анализ на пространственото разпределение и количест-
вените характеристики на представените класове земно покритие и характерис-
тика на местообитанията.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Съставени са цифрови тематични карти, които представят пространстве-
ното разпределение на земното покритие и земеползването на изследваните за-
щитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за 1990, 2000 и 2012 г. 
(фиг. 2, 3 и 4 – приложения). Картите са в географски координати, референ-
тен елипсоид WGS1984, картографска проекция UTM (Universal Transverse 
Mercator) зона 35N.

В изследвания район се наблюдават 15 класа земно покритие и земеползва-
не, класифицирани на 3-то ниво на CLC номенклатурата по данни от сателитни 
изображения за 2012 г. Те са представени от влажни зони, гори и полуестест-
вени площи, земеделски земи и антропогенни обекти. В табл. 1 са показани 
техните площи и относителният им дял (в %) от общата изследвана площ.

Анализът на състоянието на земното покритие и земеползването на изслед-
ваните защитени зони от НАТУРА 2000 е насочен главно към обектите с приро-
дозащитна стойност, като естествена растителна покривка и влажни зони. Тези 
обекти са включени в два класа: влажни зони и гори и полуестествени площи, 
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Т а б л и ц а  1 
Разпределение на земното покритие и земеползването на защитени зони „Драгоман“ 

и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за 2012 г.

Земно покритие и 
земеползване

CLC 
код

Клас (3-то ниво) Площ (ha) Относителен 
дял (%)

1. Антропогенни 
обекти

112 Населени места със свободно 
застрояване

399,034 1,83

121 Индустриални или търговски 
обекти

32,225 0,15

131 Кариери и открити рудници 36,979 0,17

2. Земеделски земи 211 Ненапоявана обработваема 
земя

3022,76 13,85

231 Пасища 93,784 0,43

242 Комплекси от раздробени 
земеделски земи

136,145 0,62

243 Земеделски земи със 
значителни участъци 
естествена растителност

1043,985 4,78

3. Гори 
и полуестествени 
площи

311 Широколистни гори 1659,274 7,6

312 Иглолистни гори 168,627 0,77

313 Смесени гори 418,453 1,91

321 Eстествени тревни площи 6722,811 30,8

324 Преходна дървесно-храстова 
растителност

3331,884 15,27

332 Голи скали 183,029 0,84

333 Площи с рядка растителност 4026,733 18,45

4. Влажни зони 411 Вътрешни блата 549,163 2,52

ОБЩО: 21824,803 100,0

които обхващат 70,57 % от изследваната територия. Границите между отделни-
те обекти и конфигурацията на техните площи отразяват ландшафтното разно-
образие на защитените зони. Трябва да се отбележи, че наблюдаваните промени 
в очертанията на хигрофилната и хидрофилната растителност и на водните пло-
щи в границите на защитените зони имат естествен динамичен характер.

След 1990 г. се наблюдава трайна тенденция за увеличаване площта на 
влажните зони (клас 411 – Вътрешни блата) в изследвания район. Според да-
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нните от проекта Corine Land Cover 1990 площта, заемана от този клас през 
1990 г., е 404.56 ha. За следващия десетгодишен период тя нараства на 461.11 
ha (CLC 2000). Тази трайна тенденция се потвърждава и от данните за 2012 г. 
(CLC 2012), когато площта вече е 549.41 ha. Причините за увеличаване пло-
щта на влажните зони с 90.31 ha за периода 1990–2012 г. са свързани главно с 
прекратяване на активното отводняване на Драгоманското блато, особено след 
2000 г.

Влажните зони (клас 411) заемат 549,163 ha (2.52 % от изследваната площ). 
Растителната покривка е представена от следните типове растителност (http://
natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000322&site
Type=HabitatDirective): бентосни формации от Chara spp. и растителност от 
типа Magnopotamion или Hydrocharition с преобладаване на съобществата на 
Phragmites australis, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Catabrosa aquatica, 
Carex gracilis. Застрашените видове блатна растителност включват:

• Прешленолистен надводник (Hippuris vulgaris) – критично застрашен;
• Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) – критично застрашен;
• Щитолистни какички (Nymphoides peltata) – застрашен;
• Водна лилия (Nymphaea alba) – застрашен;
• Гигантски живовляк (Plantago maxima) – критично застрашен;
• Розмаринова върба (Salix rosmarnifolia) – критично застрашен.
Горите и полуестествените площи имат най-голям пространствен обхват, 

като заемат 14851,537 ha (68.05 % от изследваната площ). Те са представени от:
• Широколистни гори (311) – 1659,274 ha (7,6 %);
• Иглолистни гори (312) – 168,627 ha (0,77 %);
• Смесени гори (313) – 418,453 ha (1,91 %);
• Eстествени тревни площи (321) – 6722,811 ha (30,8 %);
• Преходна дървесно-храстова растителност (324) – 3331,884 ha (15,27 %);
• Голи скали (332) – 183,029 ha (0,84 %);
• Площи с рядка растителност (333) – 4026,733 ha (18,45 %).
На територията на влажните зони и горите и полуестествените площи се 

наблюдават следните типове местообитания и съобщества (табл. 2):
• Блатни местообитания, в т.ч. твърди олиготрофни до мезотрофни води с 

бентосни формации от Chara spp., естествени еутрофни езера с растителност от 
типа Magnopotamion или Hydrocharition и алкални блата;

• Горски местообитания и храстови съобщества, в т.ч. панонски гори с 
космат дъб (Quercus pubescens), балкано-панонски церово-горунови гори, тер-
мофилни букови гори, дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и суб-
континентални перипанонски храстови съобщества;

• Тревни съобщества, в т.ч. отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi, полуестествени сухи тревни и храстови съоб-
щества върху варовик, източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 
и низинни сенокосни ливади;

• Скални местообитания, в т. ч. хазмофитна растителност по варовикови 
скални склонове.

Земеделските земи обхващат 4296,59 ha (19,67 % от изследваната площ). 
В техните граници се наблюдават по-големи блокове и по-малки парцели об-
работваеми земи и пасища (211, 231, 242, 243). Хетерогенните класове (242, 
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Т а б л и ц а  2 
Земно покритие и земеползване и типове местообитания в защитени зони 

„Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000

Земно 
покритие и 

земеползване

Код 
(КОРИНЕ 

Земно 
покритие)

Местообитания

Широколист-
ни гори 

Смесени гори

Преходна 
дървесно- 
храстова 
растителност

311

313 

324

Горски место-
обитания и 
храстови 

съобщества

91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens 
(Pannonian woods with Quercus pubescens).

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори (Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile 
oak forests)
9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion) Medio-European 
limestone beech forests of the Cephalanthero-
Fagion
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum (Galio-Carpinetum oak-hornbeam 
forests)
40A0* Субконтинентални перипанонски 
храстови съобщества (Subcontinental peri-
Pannonic scrub)

Естествени 
тревни площи

Голи скали 

Площи с рядка 
растителност

321

332

333

Тревни 
съобщества

6110 * Отворени калцифилни или бази-
филни тревни съобщества от Alysso-Sedion 
albi (Rupicolous calcareous or basophilic 
grasslands of the Alysso-Sedion albi)
6210* Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia)
62A0 Източносубсредиземноморски сухи 
тревни съобщества (Scorzoneratalia villosae) 

6510 Низинни сенокосни ливади 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Голи скали 332 Скални мес-
тообитания

8210 Хазмофитна растителност по варови-
кови скални склонове 

Вътрешни 
блата 411

Блатни мес-
тообитания

3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни 
води с бентосни формации от Chara spp.

3150 Естествени еутрофни езера с рас-
тителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition 
7230 Алкални блата

* Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС.
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243) включват и значителни участъци естествена тревна и храстово-дървесна 
растителност.

Антропогенните обекти заемат 468,237 ha (2,15 % от общата площ). В юго-
западната част извън изследвания район се намира гр. Драгоман с жилищни 
зони, индустриални и търговски зони и пътно-шосейна мрежа в населено място.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуалното състояние на земното покритие и земеползването на защите-
ните зони „Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за 1990, 2000 и 2012 г. е 
картографирано с използване на мултисензорни и мултитемпорални сателитни 
и ортофото изображения с висока пространствена разделителна способност с 
цел повишаване на геометричната, тематичната и времевата точност на създа-
ваните бази данни.

Направени са анализ и оценка на на пространственото разпределение и 
количествените характеристики на представените класове земно покритие и 
земеползване на изследваните защитени зони. Получените резултати са част 
от работата във връзка с информационното и методическото осигуряване на 
по-нататъшните научни проучвания в зони от националната мрежа НАТУРА 
2000 с цел нейното ефективно развитие и управление.

Л И Т Е РАТ У РА

Бондев, И. (2002) Геоботаническо райониране. – В: География на България. Физиче-
ска и Социално-икономическа география, ГИ при БАН, С., стр. 342./ Bondev, I. 
(2002) Geobotanic regioning. In: Geography of Bulgaria. Physical and Socio-Economic 
Geography, GI at BAS, Sofia, pp 342. (Bg)

Бояджиев, Н. (1966) Подземни води. – В: География на България. Физическа и Соци-
ално-икономическа география, ГИ при БАН, София, 320–328/Boyadjiev, N. (1966) 
Groundwater. In: Geography of Bulgaria. Physical and Socio-Economic Geography, GI 
at BAS, Sofia, pp 320-328; (Bg)

Вацева, Р. (2015) Динамика на урбанизираните територии на Черноморската крайбреж-
на зона в България за периода 1977–2011 г. по данни от дистанционни изследва-
ния. С., БАН-НИГГГ, 336 с./ Vatseva, R. (2015) Dynamics of urban areas of the Black 
Sea coastal zone in Bulgaria for the period 1977-2011 based on remote sensing data, 
Sofia, NIGGG – BAS, pp 336. (Bg)

Върбанов, М. (2002) Езера и блата. – В: География на България. Физическа и Социал-
но-икономическа география, ГИ при БАН, С., с. 237–242./ Varbanov M. (2002) Lakes 
and swamps, In: Geography of Bulgaria. Physical and Socio-Economic Geography, GI 
at BAS, Sofia, pp 242. (Bg)

Гърциянова, К. (2016). Оценка на земното покритие и земеползването в бесейна на 
р. Осъм с използване на Географски информационни системи. – Проблеми на гео-
графията, кн. 3–4, Изд. „Проф. М. Дринов“, С., с. 85-102./ Gartsiyanova, K. (2016) 
Assessment of land cover and land use in the basin of the Osam river using geographic 
information systems Problems of Geography, 3-4, Izd. “Prof. M. Drinov”, Sofia, pp. 
85-102. (Bg)



55

Гърциянова, К. (2017) Земеползването в басейна на р. Осъм като фактор за качеството 
на речните води. – Проблеми на географията, кн. 4, Изд. „Проф. М. Дринов“, С., 
с. 15–27. /Gartsiyanova, K. (2017) Land use as a factor for the change of water quality 
in the Osam river basin. Problems of Geography, 4, Izd. “Prof. M. Drinov”, Sofia, pp. 
15-27. (Bg)

МЗХГ (2016) Министерство на земеделието, храните и горите. Цифрова ортофото кар-
та по заснемане 2016 г. Собственост на МЗХГ, Изготвена за нуждите на Систе-
ма за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)./ MAFF (2016) Ministry of 
Agriculture, Food and Forestry. Digital ortho-photo map by capturing 2016. Property 
of MAFF, Prepared for the purposes of Identification system for agricultural parcels 
(ISAP). (Bg)

Bossard M., J. Feranec, J. Otahel. (2000) CORINE Land Cover Technical Guide – 
Addendum 2000 (European Environmental Agency).

CEC (1995) CORINE Land Cover. Luxembourg: Commission of the European Communities. 
Available at: http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover 

EEA (2007) CLC2006 technical guidelines. EEA Technical report, Copebhagen, p. 70.
Genchev, S. (2016) Remote sensing for NATURA 2000 habitats - mapping and monitoring. 

Third European SCGIS Conference “Geoinformation technologies for natural and 
cultural heritage conservation”, 11-12 October 2016, Sofia, Bulgaria.

Kitev, A. (2016) Mapping Landscape Types in South Pirin and Slavyanka Mountain in 
Bulgaria Using Remote Sensing. Proceedings of the 6th International Conference on 
Cartography and GIS, Bandrova, T., M. Konechny, (Eds.), Bulgarian Cartographic 
Association, Vol. 1, 579-587.ISSN:1314-0604, DOI:10.13140/RG.2.2.33019.92964. 

https://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/kzp-danni-clc-data http://natura2000.moew.
government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000322&siteType=HabitatDirective 

https://www.google.com/earth 
https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map50k.html 



Ф
иг

. 1
. Р

ай
он

 н
а 

из
сл

ед
ва

не



Ф
иг

. 2
. З

ем
но

 п
ок

ри
ти

е 
и 

зе
ме

по
лз

ва
не

 за
 1

99
0 

г.



Ф
иг

. 3
. З

ем
но

 п
ок

ри
ти

е 
и 

зе
ме

по
лз

ва
не

 за
 2

00
0 

г.



Ф
иг

. 4
. З

ем
но

 п
ок

ри
ти

е 
и 

зе
ме

по
лз

ва
не

 за
 2

01
2 

г.



57

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2017 • Sofia

ДИСКУСИИ

INFLUENCE OF COMPOSITION OF ATMOSPHERE 
OVER BULGARIA ON SURFACE RADIATION FLUXES 

AND AIR TEMPERATURE

Peter Nojarov1

This study determines the influence of greenhouse gases and aerosols in the atmosphere 
over Bulgaria on different radiation fluxes at Earth‘s surface, and on near surface air tem-
perature. The research period is 09.2002 – 12.2015. Data for observed air temperature in 
Bulgaria, specific humidity at different levels, content of CO2 and CH4 in atmosphere, aerosol 
optical depth and different radiation fluxes at surface level were processed using statistical 
methods. The results show that air temperature in near surface layer is determined mainly by 
upward longwave radiation. This radiation flux in turn depends on downward shortwave and 
longwave radiation fluxes. Greenhouse gases determine downward longwave radiation flux 
and aerosols – the two shortwave radiation fluxes (downward and upward). The influence 
of aerosols on air temperature is complex and greater than assumed so far, their effect being 
prolonged in time covering a period of at least two months. Thus, aerosols are the second most 
important factor that influences air temperature. The main greenhouse gas is water vapor, 
but based on the available data it is difficult to estimate how much it affects air temperature 
and how much air temperature affects water vapor content in atmosphere. The second most 
important greenhouse gas is CO2, but it is the third factor influencing air temperature. The 
role of CH4 in the greenhouse effect remains difficult to assess due to the revealed significant 
inversely proportional relationship between this gas and water vapor. Increased content of 
water vapor leads to an increased content of hydroxyl radical in atmosphere, which in turn 
significantly reduces the content of CH4 in the air.

Keywords: greenhouse gases, aerosols, air temperature, radiation fluxes, Bulgaria

1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences; 
pnojarov@abv.bg
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ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА АТМОСФЕРАТА НАД БЪЛГАРИЯ 
ВЪРХУ ПРИЗЕМНИТЕ РАДИАЦИОННИ ПОТОЦИ 

И ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА

Петър Ножаров

Настоящото изследване има за цел да определи влиянието на парниковите газове и 
аерозолите в атмосферата над България върху различни радиационни потоци при земната 
повърхност и върху температурата на въздуха. Периодът на изследване е от 09.2002 до 
12.2015 г. Данните за температурата на въздуха в България, специфичната влажност 
на различни нива, съдържанието на СО2 и СН4 в атмосферата, оптичната дебелина на 
аерозолите и различните радиационни потоци при земната повърхност са обработени 
чрез статистически методи. Резултатите показват, че стандартната температура на 
въздуха (измерена на 2 m над земната повърхност) се определя основно от излъчваната 
от земната повърхност дълговълнова радиация. Този радиационен поток от своя страна 
зависи от насочените надолу (към земната повърхност) късовълнов и дълговълнов 
радиационeн потоu. Парниковите газове определят насочения надолу дълговълнов 
радиационен поток, а аерозолите – двата късовълнови радиационни потока (насочени 
съответно надолу и нагоре спрямо земната повърхност). Влиянието на аерозолите 
върху температурата на въздуха е комплексно и по-голямо от предполагаемото досега, 
като ефектът им се удължава във времето, обхващайки най-малко два последователни 
месеца. По този начин аерозолите са вторият по важност фактор, който влияе върху 
температурата на въздуха. Основният парников газ е водната пара, но базирайки се 
на наличните данни, е трудно да се оцени доколко той влияе върху температурата 
на въздуха и доколко температурата на въздуха влияе върху съдържанието на водна 
пара в атмосферата. Вторият най-важен парников газ е CO2, но той е третият по 
важност фактор, влияещ върху температурата на въздуха. Участието и делът на CH4 
в парниковия ефект остават трудни за оценяване поради разкритата статистически 
значима обратнопропорционална връзка между този газ и водната пара. Повишеното 
съдържание на водна пара води до повишено съдържание на хидроксилен радикал в 
атмосферата, което на свой ред значително намалява съдържанието на СН4 във въздуха.

Ключови думи: парникови газове, аерозоли, температура на въздуха, радиационни 
потоци, България

INTRODUCTION

One of the main factors influencing air temperature in near surface layer is the 
gas composition of the atmosphere. More precisely, this influence on temperature is 
exerted by certain gases, which are in small quantities in the atmosphere but have 
large variability in time and directly influence radiation fluxes. These gases are re-
sponsible for so-called greenhouse effect and therefore are called greenhouse gases. 
Water vapor in the atmosphere is the gas that has the greatest greenhouse effect. 
However, there is a problem that its amount in the air is heavily dependent on air 
temperature, this dependency being directly proportional. This leads to large regional 
variations in the content of water vapor in the atmosphere - it may constitute 0.1% 
of the volume of air in polar regions to about 4% of the volume of air in equatorial 



59

regions. Accordingly, its greenhouse effect (positive water vapor feedback) will be 
much higher in low latitudes compared to high latitudes (Dessler et al., 2008). Also 
the amount of water vapor in atmosphere is mainly determined by natural process-
es and anthropogenic factors have a very small role (IPCC 2013). Other gases that 
exert greenhouse effect are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocar-
bons, perfluorocarbons and sulfur hexafluoride. Among these gases the greatest is 
concentration in atmosphere of CO2 (400 ppm), followed by CH4 (approximately 
1800 ppb) and N2O (approximately 325 ppb). Other greenhouse gases are in very low 
concentrations and accordingly their greenhouse effect is very small. All three of the 
above mentioned greenhouse gases with a relatively greater concentration in the at-
mosphere are influenced largely by anthropogenic factor which leads to a continuous 
increase in their content in the atmosphere. According to IPCC AR5 (IPCC 2013), 
the rate of increase of CO2 globally is 1.7 ppm/year for the period 1980-2011 and 2 
ppm/year for the period 2001-2011. The rate of increase of CH4 is variable over time, 
as sources (natural and anthropogenic) of CH4 are more diverse both spatially and 
temporally. In recent years (after 2007) the rate of increase of CH4 varies between 5 
and 10 ppb/year. The rate of increase of N2O from the late 70s of the 20th century 
until now is about 0.75 ppb/year and is relatively stable in recent years. Available 
datasets for the atmosphere over Bulgaria will allow studying the greenhouse effect 
of only the three most important greenhouse gases - water vapor, carbon dioxide and 
methane. Another important factor that determines near surface air temperature is the 
content of aerosols in the atmosphere, expressed through their optical depth. Greater 
aerosol concentration results in a decrease of the temperature and vice versa. IPCC 
AR5 (IPCC 2013) states that definition of long-term trends in aerosols with natural 
origin is difficult. Anthropogenic sources of aerosols are studied better. Trends in the 
content of aerosols in atmosphere are strongly regionally dependent on the respective 
sources, and it is concluded that transparency of the atmosphere over Europe and the 
eastern United States has increased since the mid-90s of the 20th century.

Measurements of the amount of greenhouse gas, that is considered to have a 
major influence on observed in recent years climate changes (CO2), have begun in 
the late 50s of the 20th century (Keeling 1976). The main gases that have a green-
house effect and that their increase is due to anthropogenic factors were identified by 
the end of the 20th century. In this century the monitoring of greenhouse gases has 
expanded, both with on ground and satellite observations. Special attention is paid to 
the sources and sinks of greenhouse gases, especially CO2 (Keeling et al., 2011; Bal-
lantyne et al., 2012). It is noted that in recent decades anthropogenic factor increases 
its share in emissions of greenhouse gases. The main way, by which greenhouse gases 
affect air temperature, is through their impact on downward longwave radiation flux. 
Various studies have attempted to assess the influence of greenhouse gases on this 
radiation flux. It has been found that the most strong is the influence of water vapor, 
followed by CO2, O3, N2O, CH4, etc. (Ramanathan and Coakley, 1978; Hansen et 
al., 1988; Kiehl and Trenberth, 1997; Philipona et al., 2005; Ruckstuhl et al., 2007; 
Schmidt et al., 2010; Zhong and Haigh, 2013).

However, there are no regional studies for Bulgaria which assess the influence 
of greenhouse gases and aerosols on various radiation fluxes and on air temperature. 
Only the study of Topliisky (2005) has made an attempt to link air temperatures in 
Bulgaria and CO2 content in the atmosphere, but carbon dioxide data used were from 
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the observatory Mauna Loa, Hawaii. This is due to the lack of measurements and 
respectively quantitative data for the territory of Bulgaria.

The aim of this study is to determine the influence of atmospheric greenhouse 
gases and aerosols on different radiation fluxes at Earth‘s surface, and hence on near 
surface air temperature over the territory of Bulgaria. In order to achieve this aim 
connections of each factor - gas or aerosols - with different radiation fluxes and air 
temperature are studied. Correlations between the different factors are also studied, 
because they provide a better picture of identified interactions as well as of causal-
ities. Multiple Linear Regression (MLR) models are constructed in order to reveal 
how each factor contributes to variations of the dependent variable. An evaluation of 
the observed trends in different climatic elements is also made in order to see how 
each factor contributes to the trends in the dependent variables.

DATA AND METHODS

This research uses data for air temperature at 2 m above surface from 15 meteo-
rological stations located relatively evenly across the territory of Bulgaria (Figure 1). 
The meteorological stations are: Vidin, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Razgrad, 
Varna, Burgas, Sliven, Kazanlak, Plovdiv, Rozhen, Kardzhali, Sofia, Kyustendil, 
Sandanski. The period of study is in relation with the available data from satellite ob-
servations of atmospheric composition and that is why it is from 09.2002 to 12.2015. 
Average monthly values of air temperature are seasonally decomposed and then 
an average value of all 15 stations (conditionally called low stations) is calculated 
to get the average air temperature for the entire territory of Bulgaria. All data has 
been collected from statistical yearbooks of Bulgaria. Homogeneity of the data was 
checked in three ways - by the method of differences, by the non-parametric test of 
Mann-Whitney (Wilks 2006) and by examination of the history of each station. The 
check has revealed that during the research period the data from all meteorological 
stations are homogeneous.

The data for two of the greenhouse gases in the Earth‘s atmosphere - CO2 (car-
bon dioxide) and CH4 (methane) are provided by the instrument AIRS (Atmospheric 
Infrared Sounder), operating on board of NASA‘s satellite Aqua. The satellite was 
launched on 05.04.2002, and started to transmit data since 09.2002, which defines the 
studied period. Its orbit is near polar, sun synchronous at height above Earth’s surface 
of 705 km and it has an orbital period of 98.8 minutes, which is about 14.5 orbits 
per day. Equatorial crossing of the satellite is at 1.30 p.m. local time in ascending 
node and 1.30 a.m. local time in descending node. Thus, there are nightly and daily 
measurements during a day. AIRS instrument is hyperspectral and performs mea-
surements in 2378 infrared channels and 4 visible, near infrared channels. Methane 
content is measured in the entire atmospheric column from the ground to the upper 
atmosphere. The study uses average monthly methane data, which have a spatial 
resolution of 1˚x1˚ (AIRS Science Team/J. Texeira 2013). Only those cells that cov-
er the territory of Bulgaria (43-44˚N and from 22 to 28˚E; 42-43˚N and from 22 to 
28˚E; 41-42˚N and from 23 to 26˚E; overall 15 cells) are used. Seasonally decom-
posed monthly values of these cells are then averaged to obtain the average values for 
Bulgaria. Carbon dioxide is measured only in the free troposphere. Data on carbon 
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dioxide are different from the standard resolution of the monthly data, covering 2.5˚ 
longitude and 2˚ latitude (AIRS Science Team/J. Texeira 2008). Thus, the territory 
of Bulgaria is covered by cells 42-44˚N and from 22.5 to 30˚E; 40-42˚N and from 
22.5 to 27.5˚E; overall 5 cells. Then again seasonally decomposed monthly values are 
averaged to obtain the average values for the territory of Bulgaria.

The total amount of aerosols over Bulgaria is expressed by aerosol optical depth 
at a wavelength of 0.55 microns; data are collected by the instrument MODIS (Mod-
erate Resolution Imaging Spectroradiometer) on board of NASA‘s satellite Terra. 
The satellite was launched on 18.12.1999 and transmits data since 03.2000. Its orbit 
is sun synchronous, near polar at height above the Earth’s surface of 705 km and it 
has an orbital period of 99 minutes. Equatorial crossing of the satellite is at 10.30 a.m. 
local time in descending node. Thus, this satellite has only one daily measurement 
over a certain area. MODIS instrument collects data in 36 spectral bands covering 
wavelengths from 0.4 to 14.4 μm. This study uses average monthly data for aerosol 
optical depth over Bulgaria with a spatial resolution of 1˚x1˚ latitude and longitude 
(Platnick et al. 2015). Data were seasonally decomposed and then the values of the 
15 cells (already described in details above) were averaged to obtain the average 
values for Bulgaria. One very important advantage of MODIS instrument is that it 
measures aerosols over land. The period of study here is consistent with other data - 
from 09.2002 to 12.2015.

Monthly data for specific humidity at levels 1000 hPa and 700 hPa, and various 
surface radiation fluxes (downward shortwave radiation, upward shortwave radia-
tion, downward longwave radiation and upward longwave radiation) for the territory 
of Bulgaria were taken from the European Centre for Medium-Range Weather Fore-
casts (ECMWF) ERA-Interim reanalysis. It covers the period from 1979 to 2015, 
which includes the study period from 09.2002 to 12.2015. Data resolution is 1˚x1˚ 
latitude and longitude. The data assimilation system used to produce ERA-Interim is 
based on a 2006 release of the Integrated Forecasting System‘s (IFS) cycle CY28R2. 
The system includes a four-dimensional variational analysis (4D-Var) with a 12-hour 
analysis window. The spatial resolution of the data set is approximately 80 km (T255 
spectral) on 60 vertical levels from the surface up to 0.1 hPa (Dee et al., 2011; Berris-
ford et al., 2011). Data for specific humidity and various radiation fluxes are seasonal-
ity decomposed and then the values of the 15 cells that cover the territory of Bulgaria 
(as already explained in details above) were averaged.

Statistical methods of investigation (Wilks 2006) are used in this study. The 
level of significance everywhere is p = 0.05. The data were seasonally decomposed 
using a model with addition of the trend, seasonal and irregular components (ad-
ditive seasonal model, 12 months seasonal lag). Thus, the trend of the series was 
maintained, which eventually permitted conducting a trend analysis to reveal statis-
tically significant trends in studied climatic elements. The trend analysis was done 
by means of linear regression. The linear regression models the relationship between 
independent variable (time) and dependent variable (climatic elements such as air 
temperature, radiation fluxes, etc.) through a linear equation based on observed val-
ues. Spearman correlation was also used as a major tool to discover the relationships 
between studied climatic elements. In some cases, in order to obtain a clearer correla-
tion, seasonally decomposed data were also cleared from the trend by using residuals 
(based on linear regression model). Then, the residuals were correlated using Spear-
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man correlation. This study uses also cross-correlation between different climatic 
elements to determine whether there is any time lag in the relationship between two 
particular climatic elements. In order to achieve comparability between the trends in 
different climatic elements seasonally decomposed series of data were converted into 
dimensionless values using the following method. Average value for the entire series 
of data was calculated. Then, the deviation of each monthly value from this average 
value is calculated, and this deviation is divided by the standard deviation for the 
entire series of values. Obtained in this way data makes it possible to determine the 
contribution of each climatic element to trends in another climatic element if there is 
a relationship between them. A similar result can be achieved through incorporating 
individual climatic elements as predictors in a MLR model. Statistics adjusted R2 
provides information which predictors significantly affect the dependent variable and 
the extent to which their aggregate describes the dependent variable.

RESULTS AND DISCUSSION

RELATIONSHIPS BETWEEN GAS AND AEROSOL COMPOSITION OF THE ATMOSPHERE 
OVER BULGARIA AND SURFACE RADIATION FLUXES

Table 1 shows Spearman correlations between the different studied elements 
(monthly values) of the climatic system for the period 09.2002-12.2015. The correla-
tion is done using residuals in order to clear the trend, which affects correlation val-
ues. The idea is to reveal the „clean“ links between different elements and the trends 
will be studied subsequently. The first radiation flux is downward (in respect to the 
ground) shortwave radiation coming from the Sun (total radiation, including direct 
and diffuse shortwave radiation fluxes). The table shows that there is a statistically 
significant negative correlation between this radiation flux and specific humidity at 
both studied levels (1000 hPa and 700 hPa), the correlation being stronger at level 
700 hPa. In general, specific humidity represents the amount of water vapor in the 
atmosphere and the greater it is the greater is the possibility of formation of clouds. 
Clouds are a major factor which reduces the total radiation. The proof of this rela-
tionship is the fact that the correlation is stronger at level 700 hPa (which is normally 
a height of about 3 km above ground), which is usually the place of formation of 
clouds. There is also a significant positive correlation between this flux and methane 
in the atmosphere, but this relationship is not direct and will be discussed hereinafter. 
Also, the total radiation has a statistically significant positive correlation with the 
reflected from the ground shortwave radiation (upward shortwave radiation), which 
should be the case, because the greater amount of shortwave radiation reaches the 
surface, the greater amount will be reflected (assuming that the reflectance of the 
surface is the same). The relationship between total shortwave radiation and down-
ward longwave radiation is inversely proportional and statistically significant. This 
relationship is actually an indirect one since downward longwave radiation is higher 
in the presence of cloud cover and correspondingly of high values of specific humid-
ity, and as already mentioned above, higher values of specific humidity lead to lower 
values of total shortwave radiation. Correlation between the total shortwave radiation 
and emitted from Earth‘s surface longwave radiation (upward radiation) is positive 
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because the primary heating (basic income term) of the Earth‘s surface is done by 
the total shortwave radiation. Overall, it can be concluded that downward shortwave 
radiation depends on the water vapor content in the atmosphere and on the other hand 
it determines reflected from Earth‘s surface shortwave radiation and emitted from 
Earth‘s surface longwave radiation.

With regard to the above conclusion, reflected by Earth‘s surface shortwave ra-
diation displays corresponding correlation coefficients shown in Table 1. There is 
a statistically significant negative correlation with water vapor in the atmosphere 
which relationship is a consequence of the relationship between total radiation and 
water vapor. The same is true for the positive and significant correlation coefficient 
between upward shortwave radiation flux and methane. Overall, this radiation flux 
has a small role since almost all of its relationships are realized through another cli-
matic element. The only relationship that is direct is between upward shortwave ra-
diation and emitted from Earth‘s surface longwave radiation.The correlation is nega-
tive because larger amount of upward shortwave radiation will lead to less net income 
of shortwave radiation to the ground, which will lower its temperature, and hence 
emitted longwave radiation. However, as can be seen in the table, this correlation is 
not statistically significant.

The most important, in terms of the greenhouse effect, is downward (to the sur-
face) longwave radiation flux. Correlation between this flux and specific humidity at 
both studied levels is positive and statistically significant. These are the highest val-
ues of correlation coefficient among all studied elements. In general, water vapor is 
the main greenhouse gas and it is known that the relationship is directly proportional. 
The square of this correlation coefficient shows that water vapor alone determines 
about 58% of the variations in downward longwave radiation. Ruckstuhl et al. (2007) 
showed that specific humidity is a major factor in determining downward longwave 
radiation in the middle latitudes of the northern hemisphere and in fact it is enough to 
quantify this type of radiation flux. Carbon dioxide also has a positive but statistical-
ly insignificant correlation with this radiation flux. In comparison with water vapor, 
CO2 has a considerably smaller contribution to the increase in downward longwave 
radiation flux (2.3 %). The observed statistically significant negative correlation be-
tween methane and downward longwave radiation is not direct and will be explained 
hereinafter. The relationship between downward longwave radiation flux and emit-
ted from Earth‘s surface longwave radiation is positive and statistically significant. 
The larger income of longwave radiation from the atmosphere leads to an increased 
heating of the Earth‘s surface, thus increasing its radiation in longwave spectrum. 
Overall, it can be concluded that downward longwave radiation is influenced mainly 
by water vapor in the atmosphere and in turn it affects emitted from Earth‘s surface 
longwave radiation.

Emitted from Earth‘s surface longwave radiation is the one, which most largely 
determines air temperature of a place, because the standard measurement of air tem-
perature is at 2 m above the ground. In this context, determination of the factors that 
influence this radiation flux is essential. In Table 1 it could be seen that water vapor 
has a positive statistically significant correlation with this radiation flux, but the values   
are lower compared to those of the correlation with downward longwave radiation. 
This is due to the fact that downward longwave radiation contributes only partially 
to the radiation balance of the Earth‘s surface. Another consequence of this is statis-

5 Проблеми на географията, 4/2017 г. 
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tically insignificant positive correlation between CO2 and upward longwave radiation 
flux. Connection of methane with this flux is not direct, and this will be explained 
hereinafter. What is important to note here is that aerosol content in the atmosphere is 
in inversely proportional statistically significant relationship with this radiation flux. 
The causes for this are the influence of aerosols on both shortwave fluxes. Aerosols 
are in negative correlation with total radiation and in positive correlation with upward 
shortwave radiation as both values are not statistically significant. However, if we 
consider the cumulative effect it can be seen that both relationships act in one direc-
tion. Higher content of aerosols in the atmosphere reduces incoming to the ground 
shortwave radiation and on the other hand it increases upward shortwave radiation 
flux. All this leads to a total higher decrease of the shortwave radiation balance at 
Earth‘s surface, which in turn has a significant influence on the heating of this surface 
and thus on the amount of emitted longwave radiation. Another important point relat-
ed to the data used should be noted here. Upward shortwave radiation flux is a flux, 
which is directed upward from the ground, but aerosol optical depth is a measurement 
of the content of aerosols in the atmosphere, not at the ground. Aerosols scatter, but 
also reflect some of the incoming downward shortwave radiation. In this sense, the 
data for upward shortwave radiation flux include also the radiation flux reflected by 
aerosols in atmosphere. This explains the positive (although insignificant) correlation 
between aerosol optical depth and upward shortwave radiation flux. Generally, it can 
be concluded that emitted from Earth‘s surface longwave radiation depends mainly 
on the content of water vapor and aerosols in the atmosphere, as well as on incoming 
to the ground shortwave and longwave radiation fluxes.

Table 1 shows that CO2 and water vapor in the atmosphere are relatively indepen-
dent of each other and can be used successfully as predictors in MLR models. There 
is a statistically significant negative correlation between water vapor and methane in 
the atmosphere. As it is known the main chemical reaction that reduces the amount 
of methane in the atmosphere is with the hydroxyl radical (OH), which chemical 
reaction results eventually in production of CO2 and H2O (Wuebbles and Tamaresis 
1993). More water vapor in the atmosphere increases the amount of hydroxyl radicals, 
which in turn contributes in reducing the amount of methane in the atmosphere. That 
is why this inverse relationship between these two gases (H2O and CH4) exists. In this 
sense, all correlation coefficients of methane with the four studied radiation fluxes at 
Earth‘s surface are heavily dependent on the relationships of water vapor with these 
radiation fluxes. When water vapor has a positive correlation, methane has a negative 
one and vice versa, as in all cases the values of correlation coefficients are statistically 
significant. Thus, defining the contribution of methane to the greenhouse effect is 
hampered considerably, because the presence of water vapor (which is also the most 
powerful greenhouse gas) leads to a loss of methane in the atmosphere. In this case the 
contribution of methane to the greenhouse effect could be assessed only at low levels 
of water vapor in the atmosphere, which could be the case in certain geographic areas 
or in specific time intervals, which meet the above conditions. One of the end products 
of the above mentioned chemical reaction is CO2. This explains to a large extent the 
observed negative correlation between this gas and methane because reduced amounts 
of methane lead to increased amounts of CO2 and vice versa.

The statistically significant positive correlation between the methane and aero-
sol optical depth is likely due to their common sources. As it is known wildfires, in 
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which plant biomass burns, are a significant source of methane in the atmosphere. On 
the other hand, they are also one of the main sources of aerosols in the atmosphere. 
Thus, the observed relationship between the two elements is also not direct.

In order to see if there are any interactions between studied climatic elements 
which do not happen within one specific month but have a certain time lag, cross-cor-
relations between these elements were calculated. Residuals were used again to clear 
the trend that affects cross-correlation values. The most of the climatic elements have 
the strongest relationship within the particular month, i.e. there is no time lag. Only 
the cross-correlation of aerosol optical depth and specific humidity shows a time lag 
of one month. Calculated cross-correlation coefficients between aerosol optical depth 
and specific humidity at level 700 hPa over Bulgaria for the period 09.2002-12.2015 
are shown in Figure 2. It could be seen that the largest coefficient of correlation which 
is statistically significant is observed at one month time lag. The value is negative, 
which means that higher amount of aerosols in a given month, results in a lower 
values of specific humidity in the next month and vice versa. The relationship with 
specific humidity at level 1000 hPa is the same. This process may be explained by 
the mechanism of removal of aerosols from the atmosphere. Besides purely grav-
itational movement of aerosol particles downwards due to their own weight, they 
are also condensation nuclei for the water vapor in the atmosphere. More aerosols 
will favor the condensation of a greater quantity of water vapor on them. The newly 
formed particles of aerosol and water vapor are heavier and thus move more quickly 
downwards and are deposited on the ground. On the other hand, this process requires 

Fig. 2. Cross-correlation coefficients between aerosol optical depth and specific 
humidity at level 700 hPa over Bulgaria for the period 09.2002-12.2015
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a certain amount of time which is the cause for the observed one month time lag. It 
can be concluded that higher amount of aerosols in the atmosphere removes higher 
amount of water vapor in the next month, resulting in lower values of specific humid-
ity. The opposite is also true – less aerosols in the atmosphere lead to higher values 
of specific humidity in the next month. A statistically significant negative correlation 
between the amount of aerosols in the air and relative humidity (without time lag) 
was revealed in measurements at peak Musala (Nojarov et al. 2014). This indicates 
that the above described mechanism is observed both at regional and at local level, 
and at local level it happens quicker.

The revealed dependency could be seen clearly also in longwave radiation flux-
es because water vapor is the main greenhouse gas and is very well correlated with 
these radiation fluxes. Figure 3 shows cross-correlation between aerosol optical depth 
and downward longwave radiation flux for the territory of Bulgaria for the period 
09.2002-12.2015. The value of correlation coefficient at one month time lag is neg-
ative and statistically significant. The higher content of aerosols in the atmosphere 
leads in the next month to lower values of downward longwave radiation and vice 
versa. This is due to the lower values of specific humidity, which is the main factor 
defining downward longwave radiation flux. Figure 4 shows cross-correlation be-
tween aerosol optical depth and upward longwave radiation flux for the territory of 
Bulgaria for the studied period. Again at one month time lag there is a statistically 
significant negative correlation and the causal connection is more aerosols - lower 
specific humidity in the next month - lower downward longwave radiation flux - less 

Fig. 3. Cross-correlation coefficients between aerosol optical depth 
and downward longwave radiation flux for the territory of Bulgaria 

for the period 09.2002-12.2015
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Fig. 4. Cross-correlation coefficients between aerosol optical depth 
and upward longwave radiation flux for the territory of Bulgaria 

for the period 09.2002-12.2015

income of longwave radiation to the ground - weaker emission of longwave radiation 
from the ground and vice versa. It should be pointed out also that this effect of aero-
sols is slightly stronger than the direct effect which takes place within a month and 
explained above. Overall, it can be concluded that the effect of aerosols on longwave 
radiation fluxes in atmosphere (and hence on air temperature) is more complex, more 
robust and is carried out for a longer period of time (about 2 months).

MLR models were constructed in order to see what is the role of studied gases 
and aerosols in atmosphere for different radiation fluxes. The highest value of statis-
tics adjusted R2 was used to obtain information which predictors (gases and aerosols) 
significantly affect the dependent variable (radiation fluxes) and to what extent their 
aggregate describes the dependent variable (radiation fluxes). Here, the calculations 
were made using only seasonally decomposed series of values, because the trend is 
an important feature and should be taken in consideration. MLR model for downward 
shortwave radiation showed that three predictors have a statistically significant influ-
ence - specific humidity at level 700 hPa, aerosol optical depth and specific humidity 
at level 1000 hPa. While this was expected for the first predictor (correlation coef-
ficient in Table 1 is very high), the presence of the second is surprising considering 
the values in Table 1. This shows that despite the weak direct correlation when using 
an aggregate of factors the amount of aerosols in the atmosphere has (albeit small) 
influence on the values of downward shortwave radiation flux. Connections of both 
predictors with this radiation flux are inversely proportional. Correlation of specific 
humidity at level 1000 hPa with downward shortwave radiation has a positive sign, 
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due to the fact that the larger is this flux, the higher is near surface air temperature, 
leading to higher levels of water vapor content in the air. In this case, the direction 
of influence is opposite – downward shortwave radiation affects the amount of water 
vapor. The value of adjusted R2 is 0.250. This shows that a relatively small part of 
the total radiation is described by these three factors and there are also other factors 
which have a significant influence. If the above statistical model is used as a source of 
the weight of each predictor and of the sign of the relationship of each predictor with 
the dependent variable and these values (with the respective signs) are multiplied 
by the respective trends (calculated based on dimensionless values) of each of the 
predictors, a value for a trend in the downward shortwave radiation, which is deter-
mined only by these predictors, will be calculated. Trends (based on dimensionless 
values) in the different greenhouse gases, aerosol optical depth, radiation fluxes and 
air temperature in Bulgaria for the studied period are shown in Table 2. Calculated 
in the way, described above, value of the trend is -0.00433 per month, while the 
trend based on observations of this radiation flux for the period 09.2002-12.2015 is 
-0.00243 per month and it is not statistically significant. The value according to MLR 
model is much greater than actually measured, which means that other factors that 
have influence on total shortwave radiation (such as astronomical factor for example) 
determine much lower negative trend. This should be so, because the geographic po-
sition of Bulgaria does not change over time, which means that astronomical factor is 
constant and its trend should be 0.

Predictors which are included in the MLR model for upward shortwave radia-
tion flux are specific humidity at levels 1000 hPa and 700 hPa, and aerosol optical 

T a b l e  2
Trends (dimensionless value per month) in different climatic elements for the period 

09.2002 – 12.2015. AOD – Aerosol Optical Depth; SDSR – Surface Downward Shortwave 
Radiation; SUSR - Surface Upward Shortwave Radiation; SDLR - Surface Downward 

Longwave Radiation; SULR - Surface Upward Longwave Radiation. 
Statistically significant numbers are bolded

 Trend

Specific humidity at 1000 hPa +0.00477

Specific humidity at 700 hPa +0.00494

CO2 +0.02148

CH4 +0.0194

AOD -0.00569

SDSR -0.00243

SUSR -0.00170

SDLR +0.00535

SULR +0.00415

Air temperature +0.00524
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depth. The influence (having negative correlation coefficient) of specific humidity is 
predominant, but here, as in the previously discussed radiation flux, aerosols have 
their part with a positive relationship with this flux. The value of statistics adjusted 
R2 is 0.136, which shows that this statistical model describes a small part of upward 
shortwave radiation. This is due largely to the fact that the model does not include 
downward shortwave radiation. If it is included the value of adjusted R2 reaches 
0.330 and downward shortwave radiation becomes the leading factor. If the second 
(which includes downward shortwave radiation flux) statistical model is used as a 
source of the weight of each predictor and of the sign of the relationship of each 
predictor with the dependent variable and these values (with the respective signs) 
are multiplied by the respective trends (calculated based on dimensionless values) of 
each of the predictors, a value for a trend in the upward shortwave radiation, which 
is determined only by these predictors, will be calculated. In this case, the value is 
-0.00291 per month while the calculated trend in the period 09.2002-12.2015 on the 
basis of observational values is -0.00170 per month and it is not statistically signif-
icant. Thus, predictors in the MLR model give a slightly larger negative trend com-
pared to the observed one, which means that other factors (such as reflectivity of the 
Earth‘s surface), determining upward shortwave flux, cause less negative trend. This 
should be expected, since, for example, the reflectivity of the Earth‘s surface is more 
temporally conservative element, it does not change its properties rapidly and hence 
it is not a prerequisite for the existence of any significant trend.

Predictors that are included in the MLR model for the downward longwave radi-
ation are specific humidity at levels 1000 hPa and 700 hPa, and aerosol optical depth 
of the previous month. The strongest is the influence of specific humidity at level 700 
hPa (the region of formation of clouds) which explains 62.4% of the variance of the 
dependent variable; following by the influence of specific humidity at level 1000 hPa 
(explains 33.5% of the variance of the dependent variable), and aerosol optical depth 
of the previous month (explains 4.1% of the variance of the dependent variable). The 
first two predictors are positively correlated with downward longwave radiation flux 
while aerosols have a negative correlation. This is due to already mentioned strong 
inversely proportional relationship between water vapor and aerosol optical depth 
of the previous month. The predictors used describe very well downward longwave 
radiation flux (the value of adjusted R2 is 0.666). In the article of Zhong and Haigh 
(2013) it is stated that value of the relative influence of water vapor on downward 
longwave radiation at Earth‘s surface is about 62.5% and relative influence of CO2 is 
about 4.8%. It should be noted that the greenhouse effect of water vapor is carried out 
in the lower layers of the atmosphere (mainly in troposphere), where its concentration 
is highest, while the greenhouse effect of CO2 is more evenly distributed in vertical 
direction. This means that if the entire atmosphere is considered, the role of H2O in 
the greenhouse effect will be less, while that of CO2 will be higher. In the following 
cited papers, the results refer to longwave radiation in the entire atmosphere, not at 
surface level. In order to be comparable with the values obtained in this study, the 
values from the other cited studies were adjusted using a coefficient based on data 
from the article of Zhong and Haigh (2013) for the relative participation of different 
gases in the entire atmosphere greenhouse effect and for the downward longwave 
radiation flux. The paper of Schmidt et al. (2010) reveals that the main factor that 
affects downward longwave radiation is water vapor with a relative share of 54.2%; 
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followed by CO2 with 4.1%, O3 with 0.5%, N2O with 0.2%, CH4 with 0.2%, etc. 
Ramanathan and Coakley (1978) assessed the effect of different gases on longwave 
radiation under conditions of clear sky, the relative values being 48.6% for water 
vapor, 3.6% for CO2 and 0.5% for O3. Hansen et al. (1988) show that the influence of 
CO2 on longwave radiation constitutes 4.4% of total variance. Kiehl and Trenberth 
(1997) give a relative influence of various factors on longwave radiation of 57% for 
water vapor and 5.3% for CO2. The study of Philipona et al. (2005), which has results 
only for the territory of Europe, reveals that water vapor determines about 70% of the 
variation of the downward longwave radiation. In summary, the results of previous 
studies and the results of this study (with the proviso that this study is done only for 
the territory of Bulgaria) show that water vapor influences the most downward long-
wave radiation flux, determining between about 48% and about 62% (70% in some 
regions of the Earth) of variations of this radiation flux. CO2 ranks second having an 
influence that determines from about 3.6% to about 5.3% of variations.

If the above statistical model is used as a source of the weight of each predictor 
and of the sign of the relationship of each predictor with the dependent variable and 
these values (with the respective signs) are multiplied by the respective trends (calcu-
lated based on dimensionless values) of each of the predictors, a value for a trend in 
the downward longwave radiation, which is determined only by these predictors, will 
be calculated. These calculations give a value of the trend of +0.00492 per month, 
while calculated trend based on observational data for the studied period is +0.00535 
per month and it is statistically significant. It could be seen that theoretically calculat-
ed trend based on the MLR model is lower than actually observed, which means that 
other factors (mainly CO2), which are not included, lead to an even higher positive 
trend in downward longwave radiation.

Predictors that are included in the MLR model for upward longwave radiation 
are specific humidity at level 1000 hPa, aerosol optical depth and aerosol optical 
depth of the previous month. Specific humidity is again the leading factor because it 
determines downward longwave radiation flux, which is an important income com-
ponent in heating the Earth‘s surface. Next in importance is aerosol optical depth and 
the least important is aerosol optical depth of the previous month. Correlation of spe-
cific humidity with upward longwave radiation is positive, while correlations of aero-
sol optical depth (with and without time lag) with this radiation flux have negative 
values. The value of statistics adjusted R2 is 0.329. This indicates that there are other 
important factors that affect upward longwave radiation. These are downward long-
wave radiation flux and received by the Earth‘s surface shortwave radiation (down-
ward minus upward shortwave radiation). If these predictors are also included in the 
MLR model the value of adjusted R2 increases to 0.892 and the leading factor now 
becomes radiation balance in shortwave spectrum, followed by downward longwave 
radiation flux. The connection of both new predictors with upward longwave radia-
tion is directly proportional. Overall, this statistical model with 5 predictors describes 
quite well variations of upward longwave radiation flux, which in turn determines 
near surface air temperature. If the above statistical model is used as a source of the 
weight of each predictor and of the sign of the relationship of each predictor with the 
dependent variable and these values (with the respective signs) are multiplied by the 
respective trends (calculated based on dimensionless values) of each of the predic-
tors, a value for a trend in the upward longwave radiation, which is determined only 
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by these predictors, will be calculated. Calculations based on the theoretical model 
show a value of the trend of +0.00181 per month, while the trend based on actual 
measurements has a value of +0.00415 per month and it is statistically significant. 
It could be seen that theoretically calculated value is much lower than actually ob-
served, which means that there are unaccounted factors that contribute significantly 
to the increase in upward longwave radiation. The most important of these factors 
is likely to be human activity (anthropogenic factor), mostly by steadily increasing 
production of energy of any kind, which ultimately is emitted into the atmosphere as 
heat (radiation in the longwave spectrum).

RELATIONSHIPS BETWEEN GAS AND AEROSOL COMPOSITION OF THE ATMOSPHERE 
OVER BULGARIA, SURFACE RADIATION FLUXES AND AIR TEMPERATURE

Table 3 shows Spearman correlations between average air temperature at the 
15 low stations in Bulgaria and other studied elements of the climatic system for the 
period 09.2002-12.2015. Residuals are used in calculating correlation coefficients 
in order to clear the trend which affects the values of correlation. The table clearly 
shows the strong correlation between upward longwave radiation and air temperature 
- the correlation coefficient is statistically significant and has a value of 0.87. In this 
sense, the correlations of air temperature with other elements are similar to those of 
upward longwave radiation with these elements as shown in Table 1. The strongest 
is the relationship of air temperature with specific humidity, especially that at level 
1000 hPa. The mechanism of this positive correlation has already been discussed in 
the preceding section in connection with upward longwave radiation. Overall, water 

T a b l e  3
Spearman correlations between different climatic elements and air temperature 

for the period 09.2002 - 12.2015. AOD – Aerosol Optical Depth; SDSR – Surface 
Downward Shortwave Radiation; SUSR - Surface Upward Shortwave Radiation; 

SDLR - Surface Downward Longwave Radiation; SULR - Surface Upward Longwave 
Radiation. Statistically significant numbers are bolded

 Air temperature

Specific humidity at 1000 hPa 0.56

Specific humidity at 700 hPa 0.31

CO2 0.14

CH4 -0.25

AOD -0.22

SDSR 0.36

SUSR -0.07

SDLR 0.49

SULR 0.87
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Fig. 5. Cross-correlation coefficients between aerosol optical depth 
and air temperature in Bulgaria for the period 09.2002-12.2015

vapor in the atmosphere increases downward longwave radiation flux, which is an 
important income component to the heating of the Earth‘s surface, and hence to the 
emission in longwave spectrum, which in turn determines air temperature in the near 
surface layer. The relationship of air temperature with CO2 is directly proportion-
al, but it is not statistically significant, since CO2 defines a relatively small part of 
downward longwave radiation and accordingly the influence of this gas on upward 
longwave radiation and on air temperature is small. The study of Topliisky (2005) has 
revealed that there is a statistically significant positive correlation between CO2 and 
air temperature in Bulgaria only in summer months, the period of study being from 
1965 to 2000; average annual temperatures show statistically significant positive cor-
relation with CO2 only in some Bulgarian stations, which are representative of a small 
part of the country. The negative statistically significant correlation of air temperature 
with methane is entirely predetermined by the relationship of methane with water 
vapor in the atmosphere, which mechanism has already been explained above. The 
influence of aerosol optical depth on air temperature is statistically significant and has 
a negative sign, following the mechanism of influence of aerosols on upward long-
wave radiation flux, which has also been explained above. Previously, a secondary 
effect of aerosols in atmosphere on upward longwave radiation, which is carried out 
at 1 month time lag, has been revealed. In order to see if there is such an influence on 
air temperature, a cross-correlation between aerosol optical depth and air temperature 
in Bulgaria was conducted. The results are shown in Figure 5. It could be seen that 
the strongest is the relationship that occurs within a given month, but the correlation 
at 1 month time lag is also statistically significant, which means that it must be taken 
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into account. Thus, the effect of aerosols on air temperature is cumulative and is car-
ried out within 2 months. Returning again to correlations in Table 3 it could be seen 
that besides upward longwave radiation, statistically significant relationships with air 
temperature show also downward longwave and downward shortwave radiation flux-
es. Their influence is not direct, but occurs through their influence on emitted from 
Earth‘s surface longwave radiation.

After the revealed interactions a MLR model was constructed in order to see 
what is the complex role of studied gases, aerosols in atmosphere and radiation fluxes 
for air temperature. The highest value of statistics adjusted R2 was used to obtain in-
formation which predictors (gases, aerosols, radiation fluxes) significantly affect the 
dependent variable (air temperature) and to what extent their aggregate describes the 
dependent variable (air temperature). Series of only seasonally decomposed monthly 
values were used in calculations, because the trend is an important feature and should 
be accounted for. Predictors that were included in the MLR model of air temperature 
using only greenhouse gases and aerosols in the atmosphere are specific humidity at 
level 1000 hPa (positive correlation, leading predictor determining about 80% of the 
variance of the dependent variable), aerosol optical depth without time lag (negative 
correlation, the predictor determines about 19% of the variance of the dependent vari-
able) and CO2 (positive correlation, the predictor determines about 1% of the vari-
ance of the dependent variable). Overall, the content of water vapor and aerosols in 
the atmosphere according to this model are the main factors determining near surface 
air temperature. The value of statistics adjusted R2 is not very high reaching 0.403. 
The study of Yamada et al. (2012) reveals that in cloudless conditions the contribu-
tion of water vapor to near surface air temperature is between 60 and 70% in different 
parts of the Earth. However, their model does not take into account the influence of 
aerosols, but on the other hand it takes into account the influence of cloudiness. The 
contribution of CO2 to near surface air temperature is estimated to be from 0 to 20% 
in different studied regions under cloudless conditions. The presence of clouds makes 
them the leading factor for near surface air temperature as they determine about 10 to 
40% of its variations; the contribution of water vapor is about 10%, and that of CO2 
is in the range from 0 to 3%.

If the above statistical model is used as a source of the weight of each predictor 
and of the sign of the relationship of each predictor with the dependent variable and 
these values (with the respective signs) are multiplied by the respective trends (cal-
culated based on dimensionless values) of each of the predictors, a value for a trend 
in air temperature, which is determined only by these predictors, will be calculat-
ed. Calculations which follow the described above way give a value of the trend of 
+0.00513 per month, and the trend for the period 09.2002-12.2015 calculated on the 
base of dimensionless values of observed air temperature is +0.00524 per month and 
it is statistically significant. It could be seen that both values are pretty similar, but the 
statistical model does not include all possible factors (astronomical, circulation, etc.) 
affecting air temperature, which might have mixed or no trends.

The problem of the relationship between specific humidity, and each radiation 
flux and air temperature is that there is a feedback mechanism between water va-
por content in the air and its temperature. On one hand, water vapor is the main 
greenhouse gas, which determines the increase (or decrease) of air temperature, by 
increasing (decreasing) downward longwave radiation, but on the other hand, in-
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creased air temperature leads to a higher content of water vapor in the air and vice 
versa. Both relationships are directly proportional, which makes it very difficult to 
differentiate both effects. A correlation coefficient will include both relationships. 
In this case, the effect of water vapor on air temperature is overestimated, because 
it also includes the effect of air temperature on water vapor content. This increased 
effect masks the influence of other studied factors, which is probably underestimat-
ed. In this sense, the obtained result that water vapor determines about 80% of the 
variation of air temperature (taking into account only studied here greenhouse gases 
and aerosols in the atmosphere) is not accurate. The study of Prata (2008) reveals 
that there is a 25% increase in downward longwave radiation flux, which is due to 
the increased amount of water vapor in the atmosphere resulting solely from the in-
crease of air temperature. Thus, it can be stated that 75% of the observed correlation 
between air temperature and water vapor in the atmosphere is due to the influence 
of water vapor on air temperature and 25% of this correlation is due to the influence 
of air temperature on water vapor. A more realistic assessment of the influence of 
water vapor, and other gases and aerosols in the atmosphere should be possible in 
a period when there are opposite trends in air temperature and water vapor content 
in the atmosphere. Unfortunately, there is not such a period in the studied period 
09.2002-12.2015.

CONCLUSION

Air temperature in the near surface layer is determined mainly by upward long-
wave radiation. This radiation flux in turn depends on incoming to the ground, short-
wave and longwave radiation fluxes. Greenhouse gases determine downward long-
wave radiation flux and aerosols – the two shortwave radiation fluxes (downward 
and upward). Although the disclosed correlation between aerosols and these short-
wave radiation fluxes is weak, the influence of aerosols on upward longwave flux and 
respectively on air temperature is much greater for three reasons. Firstly, aerosols 
reduce downward shortwave radiation and at the same time they increase upward 
shortwave radiation, which leads to an overall increase of the net effect in shortwave 
spectrum. Secondly, the influence of net incoming to the ground shortwave radiation 
on upward longwave radiation is greater than the influence of the downward long-
wave radiation on upward longwave radiation. Thirdly, it was revealed that there is 
statistically significant influence at a lag of one month of aerosol optical depth on 
specific humidity, and respectively on downward longwave radiation flux, upward 
longwave radiation flux and air temperature. All this leads to the main conclusion 
that the influence of aerosols on air temperature is complex and greater than assumed 
so far, the effect being prolonged in time. Results of this study show that aerosols are 
the second most important factor that has influence on air temperature after the water 
vapor.

Greenhouse gases affect downward longwave radiation, but they have a smaller 
role in variations of upward longwave radiation and therefore in variations of air 
temperature. The main greenhouse gas is water vapor, but based on the available 
data it is difficult to estimate how much it affects air temperature and how much air 
temperature affects water vapor content in the atmosphere. The second most import-
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ant greenhouse gas is CO2, but it is the third factor influencing air temperature. The 
role of CH4 in the greenhouse effect remains difficult to assess due to the revealed 
significant inversely proportional relationship between this gas and water vapor. In-
creased content of water vapor leads to an increased content of hydroxyl radical in 
atmosphere, which in turn significantly reduces the content of CH4 in the air. In this 
sense, the observed in recent years positive trend in CH4 is somewhat lowered by also 
positive trend in the amount of water vapor in the atmosphere. Data from the period 
1979 - 2002 show that there was not any significant trend of specific humidity over 
Bulgaria from 1979 to mid 90s of the 20th century. After that there is a significant 
increase of specific humidity. This may partly explain the fact of the lack of any pos-
itive trend in CH4 in the period from late 90s of the 20th century to 2006.
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МОРФОСФЕРА И МОРФОСФЕРНИ БАСЕЙНИ

Димитър Пърличев1

В процеса на развитието на геотектониката и геоморфологията все по-ясно се 
очер тават различията в обекта и предмета на изследване на двете науки. Геотектониката 
се интересува от литосферата от гледна точка на въздействиято върху нея на астенос-
ферата чрез радиацията на енергия и вещество нагоре и латерално и от последиците 
на това въздействие. Геоморфологията се интересува главно от въздействието на хи-
дро-атмо-крио-биосферата чрез гравитацията върху най-горната част на литосферата, 
надолу и латерално и от последиците на това въздействие. В геологията зоната на въз-
действие на хидро-атмо-крио-биосферата върху литосферата е известна като зона на 
хипергенезата. В геоморфологията тази зона следва да се възприема като морфосфера 
и обект на геоморфологията, тъй като релефът определя в голяма степен дълбочината й 
и в решаваща степен векторите на движение на веществото в нея, което е съизмеримо 
с тези в литосферата. Съгласно най-новите изследвания векторите в морфосферата са 
съгласувани със съвременните тенденции на диференцираните движения на земната 
кора и при това не им противодействат, а ги улесняват, което се обяснява от теорията на 
изостазията. Тази съгласуваност на ендо- и екзогенезата се осъществява в рамките на 
басейновите морфосистеми (езерни, морски, океански), които попадат изцяло в зоната 
на хипергенезата и следва да се възприемат в геоморфологията като морфосферни ба-
сейни, а самата зона като морфосфера. Чрез тях новата парадигма на геоморфологията 
би могла да се формулира по следния начин: изграждането и развитието на земната 
кора се осъществява от взаимодействието на две системи в нея – глобалната текто-
система от движещи се литосферни плочи и глобалната морфосистема от движещи се 
морфосферни басейни, явяващи се съответно предмет на изследване на геотектониката 
и геоморфологията.

Ключови думи: литосфера, морфосфера, литосферични плочи, морфосверни ба-
сейни, радиация, гравитация

1 Институт по океанология – БАН, Варна; dparlichev@gmail.com
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MORPHOSPHERE AND MORPHOSPHERE BASINS

Dimitar Parlichev

Abstract. In the course of the development of geotectonics and geomorphology, 
the differences in the object and the subject of study of the two sciences are more clearly 
outlined. Geotectonics is interested in the lithosphere in terms of affecting the asthenosphere 
by upwards and sidewards radiation of energy and matter, and the effect of this influence. 
Geomorphology is mainly concerned with the influence of the hydrosphere, atmosphere and 
cryosphere by gravity on the top of the lithosphere, downwards and sidewards, and the effect 
of this influence. In geology, the contact area of the hydrospere, atmosphere, cryosphere, and 
biosphere with the lithosphere is known as the hypergenesis area. In geomorphology this 
area should be perceived as a morphosphere and a subject of geomorphology, as the relief 
determines to a large extent the depth and, to a decisive extent, the motion vectors of the 
matter, which is commensurate with that in the lithosphere. According to the latest research, 
the vectors are consistent with the modern trends of differentiated motions in the Earth’s crust. 
By not counteracting but facilitating them, which is explained by the theory of isostasis. This 
consistency of endo- and exogenesis occurs within the basin (lacustrine, marine, oceanic) that 
falls entirely within the area of hypergenesis and should be perceived in geomorphology as 
morphospheric basins and the area itself as a morphosphere. This allows to formulate the new 
paradigm of geomorphology: the construction and development of the Earth’s crust results 
from the interaction of two systems - the global tectospheric system of moving lithospheric 
plates and the global morphosystem of moving morphospheric basins, which are subject to 
geotechnology and geomorphology research.

Keywords: lithosphere, morphosphere, lithosperic plates, morphosperic basins, radiation, 
gravity

Понятието „басейнова морфосистема“ все още не е достатъчно обяснено, 
което се изтъква като една от причините, задържащи развитието на общата те-
ория на геоморфологията (Пърличев, 1994). За по-доброто пояснение на това 
понятие е направен кратък анализ на Черноморската басейнова морфосистема, 
придружен от схематична карта и схематичен напречен профил, като е мотиви-
рано и значението му за общата теория на геоморфологията. Оттогава, ако се 
съди по литературата, посветена на теоретичните въпроси на геоморфологията, 
независимо от успехите в теоретичната разработка на редица важни проблеми, 
напредък по отношение на общата теория на геоморфологията няма. Това личи 
и от от съдържанието на всички броеве на руското списание „Геоморфология“, 
публикувани през ХХІ век, независимо че преди 46 години Криволуцкий (1971) 
оповести за натрупания към това време огромен фактически материал от из-
следванията, с който са налице всички условия за създаване на общата теория 
на геоморфологията. В България интерес към теоретичните въпроси на геомор-
фологията, особено през последните две десетилетия, не се забелязва, което е 
достатъчно основание да се внесе допълнителна яснота в понятието басейнови 
морфосистеми.

Може би това понятие би трябвало да се използва само за най-обширните и 
най-сложни обекти на земната повърхнина, каквито са континентите и океаните. 
Това са морфоструктурите от най-висок ранг в геоморфологията, всяка от които 
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се изгражда от комбинацията на значителен или голям брой морфоструктури от 
по-нисък порядък (морфотектури, морфоскулптури, морфолити, морфоблеми) 
(Пърличев, 1989, 1992, 1994, 2017). За континентите и океаните И. П. Гераси-
мов (1946, 1970) употребява обединяващото ги название „геотектури от първи 
порядък“. Според него те са свързани с проявата на космическите и вътрешно-
планетарните процеси. Има обаче и геотектури от по-нисък порядък – големи по 
мащаб планински вериги, плата, равнини, обширни неравности на океанското 
дъно и др., дължащи се на тектонските процеси, деформиращи земната кора (Ге-
расимов, 1976). На пръв поглед понятието геотектура (в настоящата работа се 
имат предвид само геотектурите от първи порядък) изглежда много логично и 
приемливо за геоморфолозите, защото континентите и океаните са двете най-ед-
ромащабни, при това противоположни (позитивни и негативни) форми на зем-
ния релеф, чието възникване може да се обясни само с намесата на глобалните 
тектонски процеси. Това понятие обаче влиза в противоречие с тектониката на 
плочите (Новата глобална тектоника, плейт-тектониката), според която например 
границата между Африканската и Южноамериканската плоча минава по билото 
(по-точно по дъното на билната рифтова долина) на Средноатлантическия хре-
бет, разположен между тях. Същата граница продължава и на север между Евро-
азиатската и Северноамериканската плоча. Така Атлантическият океан се оказва 
поделен между четири срещуположни плочи, всяка от които съдържа и конти-
нентална, и океанска част. По подобен или малко по-различен начин са поделени 
и останалите океани, така че цялата земна повърхнина е заета само от тектонски 
плочи с различни размери. Освен това терминът „тектонска (литосферна) пло-
ча“, който е основно понятие в тектониката на плочите, е вече общоприет и не 
се нуждае от излишен синоним. Поради това авторът (в съгласие и с Чемеков, 
1985) се въздържа от употреба на понятието „геотектура“, тъй като континентите 
могат, но океаните не могат да се възприемат като цялостни геоложки обекти. И 
едните, и другите обаче поотделно не представляват геоморфоложкия аналог на 
понятието тектонска плоча. Ако се приеме, че геоморфологията е самостоятел-
на наука в сферата на геонауките и специално по отношение на геотектониката, 
съвкупността от аналогичните й обекти би трябвало да обхваща цялата земна 
повърхнина и тези обекти могат да бъдат установени, като се вземат предвид 
различните гледни точки на геотектоници и геоморфолози (Пърличев, 1994). 

Геотектониците се интересуват преди всичко от въздействието на астенос-
ферата върху литосферата чрез радиация на енергия и вещество нагоре и ла-
терално, т.е. от въздействието на ендогенните сили и от последиците на това 
въздействие. Геоморфолозите също изучават литосферата, тъй като тя формира 
основните черти на земния релеф, но вземайки наготово резултатите от тек-
тонските изследвания и допълвайки ги чрез изследването на морфотектурите 
(Пърличев, 1989), те съсредоточават вниманието си главно върху въздействи-
ето на хидро-атмо-крио-биосферата върху него. Последната го доизвайва чрез 
енергията на гравитацията и слънчевата енергия надолу и латерално, т.е. про-
меня релефа в една или друга степен. Всъщност това са два противоположни, 
синхронни, взаимно обуславящи се и количествено съизмерими процеси (Гера-
симов, 1970; Селиверстов, 1990; Хаин, Ломизе, 1995).

Докато геотектониците се итересуват от цялата литосфера, но не и от про-
мените, които и причинява хидро-атмо-крио-биосферата, геоморфолозите също 

6 Проблеми на географията, 4/2017 г. 
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проучват литосферата (по линия и на палеогеоморфологията, стратисферата 
(Геологический словарь, 1986), криптоморфосферата (Филатов, 1982, и др.), 
но преди всичко промените откъм хидро-атмо-крио-биосферата. Ендогенните 
сили създават основните черти на релефа, с което обуславят в най-висока сте-
пен, наред с климата, геоложкия строеж и времето, условията на екзогенезата. 
Това налага разработването на специална теория за екзогенните процеси, отчи-
таща както релефа, така и съвременните геодинамични движения на земната 
кора (Мещеряков, 1981). 

С други думи, както тектониците се интересуват от тектоносферата, т.е. от 
астеносферата и литосферата (Геологические тела, 1986), така и геоморфоло-
зите насочват вниманието си към геоморфосферата, включваща литосферата 
и хидро-атмо-крио-биосферата, и особено към въздействието на екзогенните 
процеси върху литосферата, пример за което са карстовите области, льосът, 
вечно замръзналите почви на север и др. Техните дълбочини са далеч под осно-
вата на изветрителните кори (за разлика от мнението на Криволуцкий, 1977, че 
„геоморфоложката сфера“ е включена между основата на изветрителните кори 
и горната граница на тропосферата). 

Засега по този дискусионен въпрос е достатъчно да се приеме, че екзогене-
зата има своята дълбочина на проникване в литосферата от порядъка на няколко 
километра във вертикална посока (мерена в хипсо-батиметричния диапазон: вр. 
Еверест (+8848 m) – Марианската падина (–11 022 m), която е различна за всяка 
точка от земната кора. Най-горната част на литосферата е пространството, в 
рамките на което хидро-атмо-крио-биосферата въздейства върху нея при реша-
ващата роля на релефа за индуциране, насочване и поддържане на движение-
то на земните маси под въздействието на слънчевата енергия и гравитацията. 
По аналогия с останалите сфери това пространство следва да бъде дефинирано 
като морфосфера. С други думи, морфосферата е най-горната част на литосфе-
рата, изцяло или частично променена от въздействието на екзогенните сили в 
зависимост от особеностите на релефа като най-важен фактор, определящ век-
тора на движение на земните маси във всяка част от нея. 

Извънредно сложни физични, химични и биологични процеси обуславят 
процеса изветряне в морфосферата – от механично разрушаване и дезинтегра-
ция до разтваряне на скалните маси, с което улесняват и ускоряват транспорти-
рането им към най-ниските части на съответния езерен, морски или океански 
басейн, които попадат изцяло в тази сфера. Най-силно променената и най-уяз-
вимата част на морфосферата са изветрителните кори и почвите, запазени пре-
димно върху заравненостите на релефа. Тази зона на изветряне на скалните маси 
е известна в геологията като зона на хипергенеза (от гръц. hiper – над, отгоре, 
и genesis – раждане, образуване), която Щукин (1980) описва като „съвкупност 
от процесите на химично и физично преобразуване на минералните вещества 
в горните части на земната кора и на повърхността (при температурара под 80 
°С) и под действието на атмосферата, хидросферата и живите организми. Под 
влиянието на хипергенезата се извършва образуване на изветрителните кори и 
зоните на окисление на находищата (екзогенните находища), почвообразуване-
то, формирането на състава на подземните води, водите на реките и езерата, мо-
ретата и океаните, хемогенното и биогенното седиментообразуване“. Цялостна 
представа за хипергенезата на сушата дават Добровольский (2001) и Селивер-
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стов (1986), който е посветил цяла книга на нейните геоморфоложки проблеми. 
Несъмнено хипергенната зона продължава в по-различен вид и мощност и под 
океанските дъна и по вертикален обхват най-точно съвпада с понятието мор-
фосфера. По този начин се определя сферата на геоморфологията, т.е. тя има 
свой собствен, при това главен обект на изследване, съвпадащ пространствено с 
част от обекта на геотектониката, но различен по целите, задачите и методите на 
изследване. Морфосферата заема пространството между литосферата отдолу и 
хидро-атмо-крио-биосферата отгоре. Литосферата и хидро-атмо-крио-биосфе-
рата са нейни допълнителни, второстепенни обекти, изследвани в определени 
аспекти за изясняване проблемите на палеогеоморфологията и преди всичко на 
морфосферата, при което се използва обширната, но съответно интерпретирана 
информация, предоставяна от геологията.

Трябва обаче да се доизясни предметът на геоморфологията, който засяга 
преди всичко структурата и динамиката на нейния главен обект – различните 
видове морфоструктури (не тектонски структури) и тяхното функциониране 
под прякото въздействие на ендо- и екзодинамиката. Създавайки силно кон-
трастен релеф, ендодинамиката повишава потенциалната енергия на част от 
земните маси, екзодинамиката я превръща в кинетична енергия на движение-
то им в морфосферата – надолу и в страни, обусловено от слънчевата енергия 
и гравитацията. Този възходящ и низходящ литодинамичен поток Кашменская 
(1982) обозначава като геоложка (би трябвало да я наречем тектонска) и ге-
оморфоложка форма на движение на материята. Количествата на тези проти-
воположно движещи се маси в морфосферата се определят едновременно от 
неотектониката и геоморфологията, като всяка решава своята част от задачата. 
Балансът на разнопосочните маси и последиците от него обаче се изясняват от 
геоморфологията (чрез нейните раздели морфотектоника и морфолитодинами-
ка, възникнали на границата между геоморфологията, геотектониката и геоди-
намиката), тъй като се извършва в рамките на морфосферата. 

Следователно както обектът, така и предметът на геоморфологията са в 
общи линии ясно очертани и разграничени от тези на геотектониката. Поради 
частичното припокриване на двата обекта обаче геоморфолозите са задължени 
да отчитат данните на тектониците и особено на неотектониците и аутотектони-
ците (Хаин, Ломизе, 1995), за да си изяснят за всеки конкретен район баланса 
между възходящия (геодинамичен) и низходящия (литодинамичен) поток и на 
базата на геоморфоложките данни за екзогенезата да правят допълнения или 
корекции върху изводите на тектониците. И обратно, такива допълнения и ко-
рекции е необходимо да се правят и от геотектониците, респективно неотекто-
ниците и аутотектониците по изводите на геоморфолозите. Това е естествено 
– природата е само условно разграничена между отделните науки, така че вза-
имопроникването, взаимодопълването между тях и появата на „междинни нау-
ки“ е естествен процес. Казаното е в пълно съгласие с учението на Пенк (1961) 
за непрекъснатото взаимодействие на ендогенните и екзогенните сили. Поради 
това в междинния терен всеки може да навлиза, да изследва и прави изводи, 
корекции и препоръки от своята позиция – това е наложително, тъй като зоната 
на взаимодействие на геотектониката и геоморфологията ще съставлява оста на 
бъдещата теория на земната кора, която има всички изгледи да се появи по-рано 
от теорията за Земята, а не в нейните рамки, както предполага Флоренсов (1985).
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Така или иначе, поради различията отчасти на обекта и главно на предмета 
на изследване на двете науки, опираме до общия и най-важен за тях теорети-
чен въпрос – „борбата на противоположностите“, в съгласие със старата пара-
дигма (и с диалектическия материализъм) – доминиращите ендогенни процеси 
създават неравностите, а екзогенните ги унищожават. Според Хаин (1983) две 
от четирите най-важни задачи на геологията за създаване на общата теория на 
Земята са: „1...; 2...; 3. Модел на ендогенните процеси на външните обвивки на 
твърдата Земя, индуцирани от по-дълбочинни процеси; 4. Модели на екзоген-
ните процеси на повърхността на Земята, обусловени от гравитацията, слън-
чевата енергия и по-отдалечените космически въздействия; оценка на ролята 
им в създаването на земната кора и горната мантия във взаимодействие с ендо-
генните процеси.“ Тези две задачи са предмет на изследване и решаване, както 
видяхме, съответно на геотектониката и на геоморфологията.

Задачата на геоморфологията, въплътена в старата парадигма на непри-
мирима противоположност, вече има по-нова трактовка – за наличието и на 
„сътрудничество“, на взаимодействие, при което единият процес допълва и 
подпомага другия. Във връзка с това Рождественский (1982) посочва приме-
ри, при които в едни случаи възниква контрастен, а в други случаи равнинен 
релеф. Още по-солидна позиция застъпва Селиверстов (1985), според когото 
при взаимодействието на ендогенните и екзогенните процеси се осъществя-
ва динамично равновесие (изостазия), което засилва и осигурява непрекъс-
натото действие и на двата процеса и при което възниква едновременно и 
контрастен, и равнинен релеф макар и на различни места. Най-общо казано, 
отнемайки вещество от континентите и пренасяйки го към водните басейни, 
екзогенните процеси олекотяват първите и отежняват вторите, т.е. пряко ак-
тивизират ендогенните процеси, които на свой ред директно интензифици-
рат екзогенните. Съществен коректив в това взаимодействие прави Лисицын 
(1988), изяснявайки, че 9/10 от масата на седиментите чрез т.нар. „лавинна 
седиментация“ се съсредоточават върху не повече от 10 % от дъното на океана 
– в тесни пояси там, където е необходимо максимално да се утежни и улесни 
потъването на дадено пространство (противоположно на денудацията в ши-
рок смисъл, олекотяваща континентите). Този непрекъснато действащ меха-
низъм, обясним с теорията на изостазията (независимо на Прат или на Ери), 
който започва да се проявява с появата на първите по-значителни неравности 
в историята на Земята и продължава до наши дни, дава достатъчно основания 
на Олиер (1984, стр. 3) да предполага съществуването на „закон за съхранение 
на континентите“.

Изследванията на Лисицын (1988 и др.) обаче дават повод и за едно уточ-
нение. Той всъщност изследва етапа на формиране на корелативните седименти 
на океанското и морското дъно, наречен седиментогенеза (Романовский, 1984; 
Тимофеев, 1985), т.е. на съвременния акумулативен релеф, който е предмет на 
геоморфоложкия раздел морфолитология (възникнал на границата между гео-
морфологията и литологията) и отчасти на морфолитодинамиката (появила 
се на границата между геоморфологията и геодинамиката). Едва следващият 
етап – литогенезата, изучаващ по-нататъшното им втвърдяване и превръщане 
в седиментни скали, би трябвало да остане в литологията. В този смисъл ге-
ологът Лисицын е направил едно класическо морфолитоложко изследване на 
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формирането на океанския и морския акумулативен релеф, което е от особено 
значение и за морфотектониката, и за морфолитодинамиката. 

Най-обширните негативни форми на земния релеф, независимо от техния 
ранг и клас, се очертават между билата на континентите и билата на средноо-
кеанските хребети (фиг. 1). Това всъщност са най-мащабните басейнови мор-
фосистеми (Пърличев, 1994), които по аналогия с литосферните плочи можем 
да наречем морфосферни басейни, тъй като изцяло попадат в пространството, 
обявено от нас за морфосфера. Следователно на същото основание, на което 
се употребява понятието литосферни плочи в плейт-тектониката, може да бъде 
въведено и понятието морфосферни басейни като техен аналог в плейт-геомор-
фологията. По този начин може да се перифразира изводът на Пърличев (1994), 
а именно: възникването и развитието на земната кора е по същество процес 
на възникване, развитие и взаимодействие на две системи в нея – глобалната 
тектосистема от движещи се литосферни плочи и глобалната морфосисте-
ма от движещи се морфосферни басейни, явяващи се съответно предмет на 
изследване на геотектониката и на геоморфологията.

Фиг. 1. Схематичен разрез на морфосферата, илюстриращ взаимоотношенията ли-
тосферни плочи – морфосферни басейни: 1 – океански тип земна кора; 2 – океански 

(корелативни) седименти; 3 – конвективни магмени потоци; 4 – хоризонтални тектон-
ски движения; 5 – вертикални тектонски движения; 6 – низходящи литодинамични 

потоци; 7 – вертикално разположени геоморфоложки зони; 8 – морфосферен басейн; 
9 – литосферна плоча; 10 – предполагаема долна граница на морфосферата; 11 – хори-
зонтални граници на морфосферните басейни; 12 – хоризонтални граници на литос-

ферните плочи
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Така предложените морфосферни басейни всъщност се припокриват със 
седиментационните басейни и техните водосбори, чието проучване според Ро-
мановский (1984) и Тимофеев (1985) е една от основните задачи на литологи-
ята, и се поставя въпросът за тяхната принадлежност към литологията или ге-
оморфологията, чието решаване вероятно безконфликтно ще се намери отново 
по разделителната линия седиментогенеза – литогенеза.

Със замяната на работното название „басейнова морфосистема“ с по-съ-
държателното и точно „морфосферен басейн“, може да се каже, че морски ба-
сейни, подобни на Черноморския морфосферен басейн, съществуват и са ши-
роко разпространени върху земната повърхнина – общо 57 морета според Зало-
гин и Косарев (1999). Те биват от напълно изолирани до широко отворени към 
съседните басейни: Каспийския, Мраморноморския, Егейския, Адриатическия, 
Балтийския и др. – около Европа, Беринговоморския, Охотския, Японския и др. 
– около Азия, Мексиканския и Карибския – между Северна и Южна Америка, и 
т.н. Това са все морски морфосферни басейни, включващи не само дъното, но и 
водосборната област на съответния морски басейн на сушата. 

Освен тях съществува и друг тип морфосферни басейни, каквито са напри-
мер тези на Аралско море, Азовско море (по недоразумение наречени морета), 
на езерото Балатон, Женевското езеро и др. – в Европа, езерата Севан, Балхаш, 
Исък кул и др. – в Азия, езерата Чад, Виктория и др. – в Африка, Хъдсъновия 
залив и петте езера между Канада и САЩ и др. – в Северна Америка, Титикака, 
Маракаибо и др. – в Южна Америка, езерата Ейр, Гарднер и др. – в Австралия, 
които се различават твърде съществено от морските басейни и които е логично 
да наречем езерни морфосферни басейни. В тях включваме и всички безводни, 
но изолирани басейни, като например Таримската котловина в Централна Азия, 
Голямото солено езеро в САЩ или Катара в Африка.

Върху земната повърхнина съществуват и няколко извънредно големи ба-
сейни – Тихи, Атлантически, Индийски и Северен ледовит океан, а защо не и 
Южен океан (напоследък има тенденция за отделянето на най-южните части 
на първите три океана в самостоятелен Южен океан около континента Антар-
ктида). По същата логика тук можем да говорим за океански морфосферни ба-
сейни. 

По този повод е редно да напомним, че човечеството на базата на своя мно-
говековен практически опит отдавна е възприело тази класификация, забеляз-
вайки, че между тези три вида водни басейни съществуват очевидни различия, 
които е много важно тук да бъсат изтъкнати, вече и въз основа на постиженията 
на геонауките от ХХ век, тъй като са налице всички основания за това, по от-
ношение на:

– площните размери – океанските басейни са по-обширни от морските, а 
те от езерните; 

– дълбочините – намаляват от океанските към езерните басейни;
– усложняването на основните черти в релефа на дъното – броят им нама-

лява от океанските към езерните басейни; например по дъната на океаните пре-
минават т.нар. средноокеански хребети, както и океански жлебове (установяват 
се и по дъната на междуконтиненталните морета); по дъната на моретата след 
шелфа следват континентален склон, континентално подножие и дълбоководно 
дъно, каквито не се наблюдават при езерата;
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– състава на земната кора, която изгражда дъната на водните басейни – при 
океаните тя е от океански тип, при моретата се установява мощен слой от дъл-
боководни седименти над разнородни по състав и възраст коренни скали, вкл. 
океански тип (Хаин, Ломизе, 1995), при езерата седиментите са плитководни 
върху континентален тип земна кора;

– възрастта – от океаните към езерата тя общо взето също намалява;
– обемите и мощностите на дънните отложения в най-ниските части на 

морфосферните басейни – също намаляват от океанските към езерните.
Тези различия са напълно достатъчни, за да ни убедят в истинността на 

предложената класификация, потвърдена от многобройните комплексни из-
следвания на природата на океаните и моретата преди и особено след Втората 
световна война. Редицата изключения, които имат своите научни обяснения, 
само потвърждават правилността на класификацията.

Понятно е, че всеки от трите основни класа на морфосферните басейни 
съдържа от своя страна достатъчно голямо генетично разнообразие от видове 
езера, морета и океани, което е въпрос на следващи по-детайлни разработки.

Новото, което авторът на настоящата статия внася в общоприетата 
класификация на водните басейни, се състои в това, че към тях прибавя и 
водосборните им басейни на прилежащата суша, което ги превръща в басей-
нови морфосистеми (Пърличев, 1994), сега морфосферни басейни. Сред тях 
са най-обширните форми на релефа на земната повърхнина, чиято основна 
морфоложка особеност, без изключение, е негативният им характер и чиято 
съвкупност съставлява глобалната морфосферна басейнова система.

Първата задача след обособяването на основните типове морфосферни ба-
сейни е тяхното разграничаване един от друг.

За езерните морфосферни басейни това не е трудно – техните граници 
съвпадат с границите на подхранващите ги речни басейни, т.е. те са изця-
ло сухоземни (безотточните езера) или сухоземни и водни (отточните езера). 
Във втория случай водните граници са еднопосочни (река) или двупосочни 
(пролив).

Изцяло сухоземни са границите при изолирани морски морфосферни ба-
сейни, например Каспийско море. Черноморският басейн е свързан чрез Кер-
ченския проток с Азовския басейн, а чрез Босфора и Дарданелите – с Мрамор-
номорския и Егейския басейн, който е част от по-голямия и по-сложен Среди-
земноморски басейн. Тук границите са два типа – сухоземни и морски, като при 
Средиземно море късите му морски му граници преминават по най-плитката 
част на дъната на протоците Гибралтар и Дарданели.

При океанските морфосферни басейни въпросът с границите стои доста 
по-различно. Характерно за тях е наличието на средноокеански хребети, в зо-
ната на които става обновяването на земната кора чрез конвективни магмени 
потоци. Поради това върху тях липсват или почти липсват дори най-младите 
наслаги на морското дъно, които в посока на съседните континенти повишават 
и мощността, и възрастта си, която в нито един океан не надвишава 200 млн. 
години (J3 – късна юра). Това позволява на Герасимов (1970, 1976) да говори 
за геоморфоложки етап в развитието на релефа на Земята, с което всъщност 
маркира само началото на съвременните океански басейни след разпадането 
на първичния континент Пангеа (т.е. геоморфологията според него изучава ис-
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торията на Земята след средата на мезозоя) – идея, против която справедливо 
възразява Чемеков (1985).

Тук обаче се налага да уточним границите на океанските басейни, като за-
почнем с изненадващата констатация, че средноокеанските хребети, които се 
явяват една от границите на съответните литосферни плочи, са същевре-
менно една от границите и на океанските морфосферни басейни. Те са такива, 
тъй като билата им наподобяват сухоземните вододели, по склоновете на които 
втвърдените на повърхността конвективни магмени потоци под въздействие и 
на гравитацията се движат в противоположни посоки. Само че в случая тези 
потоци, изграждащи океанския тип земна кора, се движат в противоположни 
посоки главно под въздействието на противоположните течения на пластич-
ните маси в астеносферата. С други думи, налице са морфоложки (ясно изра-
зено било), литоложки (липса на съвременни седименти) и тектонски (т.нар. 
спрединг) признак за граница на негативна морфоструктура. От това следва, 
че дъното на Атлантическия океан се поделя, както вече казахме, по билото на 
Средноатлантическия хребет на юг между Африканския и Южноамериканския 
и на север между Евроазиатския и Северноамериканския морфосферен басейн.

За разлика от литосферните плочи обаче, другата границата на океанските 
морфосферни басейни е върху сушата и е логично тя да минава по билото на 
основния вододел на съответния континент. Например, за Африка това е во-
доделът между долините на реките, вливащи се в Червено море и Индийския 
океан, и тези на реките, вливащи се в Атлантическия океан. Само че ако се съди 
по картата на Африканската плоча (Земята, 2013), липсва морското продълже-
ние на сушевата граница между Индийския и Атлантическия океан, вследствие 
на което може да се приеме, че площта на Африканската плоча, общо взето, 
съвпада с тази на Африканския морфосферен басейн. Изключение прави само 
северната част на континента – тук границата на Африканската плоча върви 
по дъното на Средиземно море и по отношение на Евроазиатската плоча е суб-
дукционна. В същото време сухоземната южна граница на Средиземноморския 
морфосферен басейн е твърде неясна поради обширните пясъци на Сахара. В 
най-общ вид тя се маркира на запад от линията, започваща от южния край на 
протока Гибралтар, пресича на юг билото на планината Атлас, на изток след 
платата Ахагар и Тибести завива на юг, като включва цялата долина на р. Нил 
до делтата й. С други думи, Африканската плоча и Африканският морфосферен 
басейн съвпадат в югозападната, южната и най-източната част на континента, 
докато почти цялата му северна част се отнася към Средиземноморския мор-
фосферен басейн. От това следва, че субдукционната граница между Африкан-
ската и Евроазиатската плоча не се явява и граница в Средиземноморския мор-
фосферен басейн, тъй като е разположена по дължината на оста му.

Освен хоризонталните морфосферните басейни имат и своите вертикални 
граници – горна и долна. Горната граница е ясна – това е самата земна повърхни-
на, която е изградена от коренни скали с различен състав и възраст в перифери-
ята на басейна и от, общо взето, рахли седиментни скали с млада и съвременна 
възраст в ниските им средни части. Логично е да приемем, че изветрителните 
кори и педосферата там, където ги има, се отнасят към морфосферата пора-
ди твърдата си консистенция и слаба подвижност, независимо че са най-силно 
повлияни от външните геосфери и най-слабо устойчиви на денудацията.
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Много по-сложен и труден е въпросът с долната граница на морфосисте-
мата. Принципът за определянето й би следвало да изхожда от дълбочината в 
земната кора, до която прониква съвременното въздействие на която и да е от 
външните геосфери: хидро-, атмо-, крио-,биосфера. Не е трудно да се предвиди, 
че в обобщен вид тази граница ще наподобява горната, т.е. във високите пери-
ферни части ще бъде силно контрастна и варираща в хипсометричен диапазон 
от няколко километра, докато към централните ще премине във вълнообразна 
и плавно понижаваща се с незначителни хипсометрични разлики. Освен това в 
издигащата се периферия долната граница на басейна ще слиза все по-ниско, 
докато в потъващите централни части засега условно приемаме, че тя е на малки 
дълбочини под долната граница на океанските седименти. От казаното за гра-
ниците следва, че те са подвижни както в хоризонтално, така и във вертикално 
отношение в течение на целия геологически период на съществуване на даден 
морфосферен басейн, чиято история остава записана в съответните корелатив-
ни седиманти, изветрителни кори, погребани и експонирани повърхнини и пр.

Въпросът за границите на морфосферните басейни ни ориентира донякъ-
де за тяхната геоморфоложка структура. Най-схематична представа за нея дава 
профилът, показан на фиг. 1, който илюстрира идеята за взаимоотношенията 
литосферни плочи–морфосферни басейни и същевременно позволява да се 
разграничат в хипсо-батиметрично отношение следните обособени геоморфо-
ложки зони на земния релеф за умерената климатична област: средноокеански 
хребети; дълбоководно океанско дъно; континентално подножие (или абисален 
жлеб); континентален склон; континентален шелф; брегова зона; крайбрежна 
низина (акумулативен релеф); акумулативно-ерозионен релеф; ерозионно-аку-
мулативен релеф; ерозионен релеф; глациогенен релеф.

Морфосферните басейни представляват геоморфоложките аналози на тек-
тонските плочи и се състоят от различни, но свързани помежду си морфострук-
тури, изпълняващи строго определена роля за осъществяването на тенденции, 
съгласувани с тенденциите на съответните литосферни плочи. 

Въпросът е дали новата глобална геоморфология ще продължи да се въз-
приема като полезно допълнение към тектониката на плочите, както това след-
ва от книгата на Герасимов (1986) „Проблемы глобальной геоморфологии“, 
или ще се окаже, че е самостоятелна наука, равностойна на геотектониката в 
геоисторическа ретроспектива (т.е. морфосферата е равностойна на литосфе-
рата в процеса на изграждането на земната кора), и че теорията й вече същест-
вува в отделните си фрагменти, но липсва обединителната идея или идеи, които 
да ги приобщят към бъдещата обща теория на геоморфологията. Във всеки 
случай засега едно е несъмнено – мотивираните в статията понятия морфос-
фера и морфосферни басейни обхващат цялата земна повърхнина и вместват 
в себе си всички раздели и проблеми на геоморфологията, всички геоморфо-
ложки теории и концепции, направления и школи. Освен това става ясно, че 
геоморфологията има своя обект и предмет, формулирани са нейните цели и 
задачи, уточнен е в общи линии нейният понятийно-терминологичен инстру-
ментариум, създадени са изследователски методи и методики, разработени са 
частни концепции и теории, има и впечатляващи научни и практико-приложни 
постижения въпреки отсъствието на обща теория. Всичко това дава надеждата, 
че общата теория на геоморфологията най-после ще бъде разработена и ще за-
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еме своето място на необходимо допълнение (съгласно принципа на допълни-
телността – Розенфельд, 1967), своеобразен аналог, но и равностоен антипод на 
тектониката на плочите в качеството си на втора стабилна опора на бъдещата 
теория на земната кора.
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ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМЕЙНО-БРАЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ УКРАИНЫ

Александр Федий1

Статья посвящена проблеме изучения демографических фактов и процессов, в 
частности, семейно-брачной структуре населения в школьной географии Украины. Оп-
ределена потребность в изучении учащимися данной темы для понимания демографи-
ческих фактов в неразрывной связи с социальными, экономическими, политическими, 
экологическими процессами с учетом собственных и общественных интересов. В ста-
тье раскрыты понятия «семья», «брак», «семейно-брачная структура», дана характерис-
тика современным видам брачных отношений в разных странах. При этом главное вни-
мание уделено важности формированию у учащихся отношения к семье как к наиболее 
устойчивому и гибкому социальному институту в условиях мировых глобальных прео-
бразований и украинского демографического кризиса. Данное исследование выполнено 
в рамках работы над проблемой формирования демографических понятий у учащихся 
школ при изучении социально-экономической географии.

Ключевые слова: семья, брак, семейно-брачная структура населения мира

FAMILY-MARITAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE WORLD 
IN THE SCHOOL GEOGRAPHY OF UKRAINE

Alexander Fediy

Abstrakt: The article is devoted to the problem of studying demographic facts and 
processes, in particular, the family – marital structure of population, in school geography of 
Ukraine. The significant need for students to study this topic is linked with social, economic, 
political and ecological processes from their own and public points of view. The article deals 
with concepts of «family», «marriage» and «family-marital structure», characteristics of 
modern types of marriage ties in different countries. Herewith, the main attention is paid to the 
importance of forming students’ attitude to a family as the most constant and flexible social 

1 Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Полтава, 
Украина; fediy.alexander@gmail.com



94

institute in the conditions of world global transformations and Ukrainian demographic crisis. 
This research was carried out within the performance of the problem to form the demographic 
concepts in schoolchildren’s minds during the study of social-economic geography. 

Key words: family, marriage, family-marital structure of the population.

ВВЕДЕНИЕ

Школьная география раскрывает широкий спектр тем, которые характери-
зуют пространственные закономерности жизнедеятельности населения мира и 
Украины. В связи с трансформационными процессами в демографической сос-
тавляющей украинского общества темы о населении актуальны и крайне необ-
ходимы для понимания многих процессов: воспроизводственных, миграцион-
ных, структурно-динамических и тому подобное. Особую роль в сохранении 
нравственного, психологического, физически здорового состояния молодежи 
играют знания о семейно-брачной структуре населения. Население является 
объектом исследования многих наук, но на географию возлагаются функции 
выявления территориальных закономерностей жизнедеятельности людей, их 
особенностей состояния согласно природным или социально-экономическим 
условиям. В этом смысле семейно-брачная структура населения мира являет-
ся разнообразной, несмотря на глобальные тенденции унификации отношений 
между мужчиной и женщиной в большинстве стран. Это и вызывает значите-
льный интерес к изучению темы о семье и брачных отношений в странах в 
школьной географии и активизирует исследования ученых о тенденциях фор-
мирования будущего общества в условиях демографического кризиса или де-
мографического взрыва.

Сведения о семейно-брачной структуре населения в учебниках по геогра-
фии отсутствуют. Важность этих сведений связана с утверждением молодых 
людей в обществе, их жизнедеятельностью. Именно от них зависят показатели 
брачности и разводимости, что непосредственно отражается на естественном 
движении в государстве. Только в учебниках Заставного (1990) и Топузов, Наза-
ренко, Тименко (2009) раскрыта семейно-брачная структура населения мира и 
Украины, особенности функционирования различных типов семей и важность 
их планирования. Ученики общеобразовательных учебных заведений должны 
обладать этими знаниями для понимания демографических фактов в неразрыв-
ной связи с социальными, экономическими, политическими, экологическими 
процессами с учетом собственных и общественных интересов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

С 2016/2017 учебного года в школьные курсы географии Украины введены 
новые программы, в которых демографические понятия заложены только в 8-м 
классе (Учебные программы 2017). Реформы среднего образования отразились 
не в лучший способ для осознания учащимися знаний о населении мира и Ук-
раины. На курс географии Украины в 8-м классе возложена задача сформиро-
вать фундаментальные демографические понятия: «естественное движение», 
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«рождаемость», «смертность», «половозрастная структура», «продолжитель-
ность жизни». За отведенное программой время на изучение населения учени-
ки должны обработать статистический материал, установить причинно-след-
ственные связи, анализировать факты о качественных и количественных харак-
теристиках населения мира и Украины. Изучение семейно-брачной структуры 
населения может быть в разрезе его качественных характеристик. Осознавая 
особенности современной демографической политики в различных регионах 
мира, учащиеся углубляют знания о семье и ее роли в формировании будущего 
общества.

Брак и семья – исторически переменные социальные явления, развитие 
которых является отражением естественных, общественных процессов. Брак 
(от славянского «слюб» – соединение по любви) – исторически обусловле-
на, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между 
мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности относительно 
друг друга и в отношении детей. Для демографии брак интересен как фактор 
создания семьи и рождения детей. Он является основой одной из качествен-
ных характеристик населения, отражает так называемую его семейно-брачную 
структуру. Эта структура строится по данным переписей или микропереписей, 
есть моментным свойством. В сочетании с половой, возрастной, национальной 
характеристиками появляется полная демографическая картина о населении, 
что есть объектом анализа и возможного прогнозирования.

Знание о семейно-брачной структуре населения необходимо для лучше-
го понимания процессов формирования и распада семей, тенденций в рожда-
емости, смертности, воспроизводства населения в целом. Ведь, как и любая 
другая моментная демографическая структура, распределение населения по 
семейно-брачному состоянию, с одной стороны, отражает в себе былую дина-
мику демографических процессов (не только брачности и разводимости, но и 
рождаемости, и смертности, а также миграции), а с другой – позволяет прогно-
зировать их динамику, возможные изменения в будущем (Топчиев, 2001).

Важно отметить, что демография традиционно интересуется не столько 
юридической формой брака как узаконенного союза мужчины и женщины, ско-
лько фактическим браком. Главным является наличие действительных и эффек-
тивных брачных отношений независимо от того, зарегистрирован ли брак в со-
ответствии с принятыми в той или иной стране правил и законов или нет. Вмес-
те с тем демографию не может не интересовать и юридическая форма брака, по-
скольку с этим понятием связано такое явление, как внебрачная рождаемость.

Существуют различные виды или формы брака, под которыми понимают 
конкретные вариации брачных союзов. В них вступают или вступали мужчины 
и женщины. Формирования брачных отношений происходило в длительном ис-
торическом периоде: от отсутствия брака и семьи до современных форм брач-
ных контрактов.

Первой формой взаимоотношений между мужчиной и женщиной был про-
мискуитет, то есть беспорядочные половые связи, при котором каждый человек, 
как женщина, так и мужчина, могли вступать в близкие отношения со всеми чле-
нами группы. Со временем появилась эндогамия, когда в половые отношения 
вступали представители одного рода, которая стала преемницей неупорядочен-
ности отношений. Одним из регуляторов половой жизни людей стала религия, 



96

которая смогла определить основные правила, нормы жизни людей, что потом 
переросло в экзогамию. При ней происходили систематические половые связи 
между представителями разных родов, а начальной формой экзогамного брака 
был групповой брак. Постепенно групповая семья и брак стали трансформи-
роваться в парную семью. Она объединяла только одну супружескую пару. От 
парного брака общество перешло к новым современным формам брака и семьи.

Согласно рекомендациям Статистической комиссии ООН выделяют сле-
дующие категории брачного состояния, или брачного статуса: 1) лица, которые 
никогда не состояли в браке; 2) лица, состоящие в браке и живущие вместе; 
3) вдовы или вдовцы (не совершили новый брак) 4) разведенные (не совершили 
новый брак) 5) лица, состоящие в браке, но не живут вместе; 6) случаи, которые 
невозможно классифицировать. Эти шесть категорий брачного состояния учи-
тываются демографической статистикой большинстве стран.

Среди видов брака прежде всего различают моногамию (единобрачие) и 
полигамию (многобрачие) (Семья как важный социальный феномен, 2010). Мо-
ногамия – это брак одного мужчины с одной женщиной. Полигамия – это брак 
одного мужчины с несколькими женщинами (полигиния) или брак одной жен-
щины с несколькими мужчинами (полиандрия) (рис. 1) (Федий и др., 2012).

Полигиния в современном мире допускается многими культурами и рели-
гиями. В прошлом она была нормой даже у славян. Так, киевский князь Вла-
димир официально имел пять жен и до пятидесяти служанок. Сейчас «пояс» 
многожёнства простирается от мусульманских Западной Африки до Юго-Вос-
точной Азии. Страны Персидского залива имеют наиболее стойкие традиции 
многожёнства. Местные верования и традиции позволяют иметь несколько жен 
и на юге Африки. Например, президент ЮАР имеет официальных пять жен, а 
король Свазиленда – тринадцать.

Полиандрия имеет место в изолированных села в Тибетском нагорье, Не-
пале и на юге Индии. Ранее она была распространена у северных народов – але-
утов, эскимосов, проживающих на территории современной России, Канады, 
США (штат Аляска). Причиной полиандрии можно назвать природные и эконо-
мические факторы. Так, отсутствие плодородной земли в горных регионах и её 
высокая стоимость в Непале является причиной выдачи замуж девушек за двух 
родных братьев. В таком случае земельный участок передается по наследству 
одновременно двум братьям и нет необходимости делить ее в созданной семьи.

Современная тенденция формирования брачных отношений заключается в 
том, что распространенность полигамии снижается, на смену ей приходит мо-
ногамия. Даже во многих мусульманских странах, где религиозная мораль до-
пускает полигинию, происходит «европеизация» отношений между мужчиной и 
женщиной. Примером такой страны является Турция. В мире есть много стран, 
в которых полигамии, в частности, полигинии, не могут предоставить официа-
льный статус в результате длительной дискуссии между большинством и мень-
шинством численности населения с разными взглядами относительно брачных 
отношений, особенно это касается религиозных традиций. Так, в отдельных ре-
гионах России, в странах Средней Азии (Казахстан, Туркменистан, Таджикис-
тан, Узбекистан, Кыргызстан) дискуссии о многожёнстве продолжаются.

Семья является более сложной системой отношений, чем брак, посколь-
ку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также 
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других родственников и близких. Данные о количестве браков определяют 
на основе их регистрации государственными органами. Но во многих реги-
онах мира браки могут быть созданы соответственно с местными обычаями 
или церковными обрядами. Последние три-четыре десятилетия в странах Се-
верной и Латинской Америки, Западной Европы, а также в странах бывшего 
СССР, всеобщего признания приобрёл «свободный союз», который называют 
и «гражданским браком», и «внебрачным союзом», и «консесуальным бра-
ком». Так называемый феномен сосуществования (конкубинат или конкурби-
нат) предусматривает сексуальные отношения, но не обязывает людей жени-
ться, официально закреплять свой семейный статус. В зарегистрированном 
браке лица приобретают статус «муж» и «жена», а в союзах, описанных выше, 
лиц могут называть «сожитель» (напоминает полицейскую статистику), «бой-
френд» (напоминает молодежный сленг и используется в шоу-программах, но 
в дословном переводе касается только мужчин). Сожительство имеет много 
угроз для будущего общества, одной из которых является отсутствие ответ-
ственности за создание семьи как основы формирования ценностей челове-
ческих отношений. Развод стал более распространенным способом решения 
серьезных конфликтов между супругами. Возможность свободного расторже-
ния отношений между субъектами особенно негативно отражается на воспи-
тании детей, их будущего по психологическому, нравственному, материально-
му состоянию.

С другой стороны, нормой становится серийная моногамия, то есть пов-
торные браки после развода. Однако серийная моногамия вызывает нарастание 
институционального кризиса семьи, последствия которого угрожающе прояв-
ляются в современной динамике демографических процессов. Важным есть 
семейное положение (статус), под которым понимают положение индивида по 
отношению к институту брака, что определяется в соответствии с обычаями 
или правовыми нормами той или иной страны.

Сожительство и серийная моногамия дают основания рассматривать семью 
в современном мире, особенно в развитых странах, как «бизнес-проект», при 
котором отношения между мужчиной и женщиной являются неустойчивыми, 
изменчивыми, сиюминутными. Ничего плохого нет в том, что брак становит-
ся равноправным, добровольным, свободным от принуждения и давления со 
стороны, например, родителей, но материальный расчет при выборе партнера 
в большинстве случаев является доминирующим. Семья становится «одноразо-
вой игрушкой», которую легко можно заменить другим «потребительским то-
варом» в лице мужчины или женщины. Большинство негативных процессов в 
брачных отношениях связаны с расширением так называемых «прав» мужчин 
и женщин, их свободным выбором между личной и семейной жизнью, индиви-
дуальным и общественным интересом в интимной жизни, хотя одновременно 
происходит и обеспеченность равных возможностей профессионального и ду-
ховного роста. Значительное влияние оказали сущность семьи изменение при-
оритетов в моральных ценностях современного общества, противоречие между 
любовью и долгом в супружеских отношениях.

Такая ситуация затрудняет как понимание отношений между лицами при 
создании семьи, так и фиксацию самой семьи как социальной единицы обще-
ства. В экономике, например, для учёта показателей учитывается не семья, а 

7 Проблеми на географията, 4/2017 г. 
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домохозяйство, которое может включать и одиноких людей (как молодых, так и 
в пожилом возрасте).

Наиболее распространенной в мире является простая, или нуклеарная се-
мья, состоящая из супругов и детей, не состоящих в браке. Такой тип наиболее 
преобладает в развитых странах, так как дети стремятся к свободной от роди-
телей жизни. Родители всячески поддерживают такие действия в виде мате-
риальной помощи. При бракосочетании детей образуется другой тип семьи – 
расширенная или сложная семья. Она включает три и более поколений или две 
и более нуклеарных семей, которые проживают вместе и ведут общее хозяй-
ство. В связи с низкими доходами, как наиболее весомого фактора, такие семьи 
преобладают в бедных странах. В зависимости от наличия в семье родителей 
выделяют полную семью (когда оба супруга) и неполную, где один из родите-
лей отсутствует. Итак, тип семьи определяется состоянием родственных связей.

Брак почти всегда объединяет двух человек противоположного пола, одна-
ко во многих странах за последние годы произошли радикальные изменения в 
законодательстве по легализации других, как говорят, нетрадиционных видов 
гомосексуального брака. Многие гомосексуальные мужчин и женщин живут 
стабильными парами. Нынешний уровень технологий искусственного оплодо-
творения делает возможным для женщин и мужчин иметь детей и без гетеро-
сексуальных контактов. В некоторых странах можно даже формально «жени-
ться», хотя такие церемонии и непредусмотренные законом. С каждым годом 
география нетрадиционных гомосексуальных браков растет (рис. 2). Так, одни-
ми из первых стран, которые легализовали подобные браки, были Нидерланды 
(2001 г.), Бельгия (2003 г.), Канада (2005 г). Последней в списке стран стала 
Германия (июнь 2017 г.). Соединенные Штаты Америки поэтапно вводили ряд 
законов, которые приближали их к свободному выбору граждан. Например, в 
2011 году был принят запрет записей в свидетельствах «мать» и «отец» с заме-
ной на «parent 1» и «parent 2». Сейчас на политической карте мира существу-
ет 25 стран, в которых можно заключать брак между лицами одного пола, 17 
стран, в которых разрешены гражданские партнерства или гражданские союзы 
(существуют определенные ограничения, например, по усыновлению детей) и 
ряд стран, которые имеют противоречия. Например, Израиль признает одно-
полые браки, которые заключены за границей (Легализация однополых браков 
в странах мира). Изменение взглядов произошли и в религиозных кругах. Так, 
объединенная реформатская церковь (URC) в Великобритании в 2016 году про-
голосовала за то, чтобы разрешить однополым парам заключать браки в своих 
помещениях. На такой шаг решилась и Шотландская Епископальная церковь в 
2017 году. Католическая и православная христианские церкви, мусульманство 
крайне негативно относятся к подобным союзам.

В современном мире существуют другие виды брака, которые не являются 
популярными и имеют незначительную долю в структуре. Самые известные из 
них:

1. Левират (от лат. levir – деверь, брат мужа) – разновидность групповой се-
мьи, предусматривающая бракосочетания женщины с братом умершего мужа. 
В такой семье даже дети от второго мужа считаются детьми его брата. Левират 
имеет место в племенных общинах Латинской Америки, Африки, Австралии. 
Главной целью такого брака является продолжение рода.
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2. Сорорат – противоположность левирата. Потеряв жену, мужчина обязан 
жениться на ее сестре. Также такой брак происходит одновременно с несколь-
кими родственниками жены в случае бесплодия. Дети, рожденные от второй 
жены, считаются детьми первой. Сорорат распространен в индейских племенах 
Северной Америки, а также у народов Индии.

3. Временные брачные союзы или браки для удовольствия. В договоре, ко-
торый заключается на определенный срок, указывается цель – секс, помощь и 
др. Распространенный в исламском мире, особенно Иране.

4. Посмертный брак. Женитьба происходит с умершим человеком. Если 
младший брат не имеет жены, а старший умер холостяком, то его женят для 
спасения младшего брата.

5. Девадаси (букв. слуга бога) – брак, который предусматривает связь деву-
шек с богом и её пожизненным служением в храме. Девадаси распространен в 
Южной Индии. Кроме религиозных ритуалов в храме девушки выполняли ряд 
других задач – традиционные виды индийского искусства, танцы и тому подоб-
ное. В Европе таких храмовых танцовщиц называли баядера (от фр. вayadère, 
от порт. вailadeira – танцовщица).

6. Тунчи – брак между мужчиной-геем и женщиной. Термин «тунчи» имеет 
китайские корни и сама форма брака распространена в Китае. Это связано с 
тем, что основная часть населения Китая не признает гомосексуализм и муж-
чины должны скрывать свою ориентацию в браке с женщинами традиционной 
ориентации.

7. Лолобиан (с языка бауле – человек из другого мира) и блолубла (с языка 
бауле – женщина из другого мира). Народ бауле, который проживает в Западной 
Африке, считает, что люди еще до рождения находятся в браке с духами, а брак 
на Земле они продолжают с лицами противоположного пола для продолжения 
рода.

Несмотря на то, что семья была и остается наиболее устойчивым и гибким 
социальным институтом, происходит процесс ее глобального разрушения. Ее 
монополия на регулирование интимных отношений, деторождения и уход за 
маленькими детьми в будущем может так же трансформироваться как забота о 
родителях и членах семьи, которые не способны себя обеспечивать элементар-
ными потребностями. Пенсионное обеспечение, дома престарелых, наемный 
персонал снизили роль молодого поколения в поддержании крепкого института 
семьи. С движением общества к лучшим жизненным стандартам в развитых 
странах происходит перекладывание этих функций на отдельные организации 
и государство в целом. Цивилизация порождает роскошь, а она уже «не рож-
дает» детей. Европейское и американское общества уже вплотную столкнули-
сь с проблемой депопуляции, а решение её происходит за счёт мигрантов из 
других регионов. Свобода при выборе партнёра для сожительства, однополые 
браки, изменение моральных ценностей углубляют демографический кризис 
развитых стран. Регионы мира «рождают», европейцы и американцы – «воспи-
тывают». Современная «европеизация» и «американизация» сопровождаются 
разрушением культурно-этнических, морально-этических норм и традиций в 
семейно-брачных отношениях населения. «Цена» ребенка постоянно растет, 
так как нет необходимости использовать детский труд, манипулировать детьми 
как воинами и тому подобное. 
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Украинскому обществу крайне необходимо воспитание детей для решения 
проблемы депопуляции населения государства. В основе знаний школьников 
при изучении семейно-брачной структуры населения Украины должна быть ин-
формация о вступления в брак с целью создания семьи. Так, главными являют-
ся условия: 1) согласие будущих супругов на заключение брака, его регистра-
цию; 2) брачное совершеннолетие будущих супругов; 3) соблюдение принципа 
моногамии; 4) отсутствие родства между будущими супругами, что является 
важным для процесса воспроизводства здорового поколения; 5) психическое 
здоровье человек. В Семейный кодекс Украины в марте 2012 года были внесены 
изменения, в результате чего брачный возраст для мужчин и женщин составил 
18 лет. Закон Украины № 4525-VІ мотивирован необходимостью принятия та-
кого решения тем, что согласно конвенции ООН о правах ребенка человек дос-
тигает интеллектуальной и психологической зрелости только в 18 лет. Новые 
изменения коснулись также и минимального брачного возраста, необходимость 
в котором может возникнуть в особых случаях. Так, молодые люди могут же-
ниться не в 14, а в 16 лет (Закон Украины О внесении изменений в Семейный 
кодекс Украины, 2012).

Подрастающее поколение должно осознавать, что рядом с правовой ответ-
ственностью, самым важным при создании семьи является воспитание духов-
ной чистоты, соблюдение в будущем моральных норм, что является гарантом 
здоровья, стабильности, прочности в отношениях между супругами. Вопрос о 
сущности, роль семьи в обществе волнуют человеческую мысль с древнейших 
времен. Усиление в последние десятилетия интереса социологов, демографов, 
психологов к проблемам воспроизводства населения во многих европейских 
странах, в частности в Украине, вызвано рядом причин. Одна из них – измене-
ние типа репродуктивности семьи: многодетный тип семьи вытесняется средне-
детным и, еще чаще, малодетным. Так, более половины всех украинских семей 
имеет одного ребенка или вообще не имеют детей, а семьи с двумя или тремя 
детьми значительно сократились. Брачность не является обязательным услови-
ем высоких показателей рождаемости, так как часть детей рождается в условиях 
внебрачного сожительства. Но для украинского общества все-таки важно воспи-
тывать у детей чувство ответственности за выполнение семейных обязанностей. 
Именно от отношения молодежи к семье зависят положительные показатели 
рождаемости и естественного прироста, чего не хватает сегодня Украине.

ВЫВОДЫ

Изучение учащимися особенностей семейно-брачной структуры населения 
в разных странах продиктовано современными трансформационными процес-
сами во взаимоотношениях между людьми. Актуальным во всем мире, особен-
но в европейских странах, является продолжение рода и возрождения поколе-
ний. В таком случае должны говорить об устоявшихся понятиях «семья» через 
отношения между мужчиной и женщиной. Другие виды брака с последствиями 
образования семьи является выражением только удовлетворения определен-
ных потребностей людей. Для формирования знаний учащихся о населении, 
в том числе о семейно-брачной структуре, в школьных программах Украины 
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выделено недостаточно времени. Программа в 8-ом классе не в полной мере 
способна сориентировать подрастающее поколение на активную позицию по 
ведению здорового образа жизни и сохранения положительного нравственного 
и духовного состояния. А знания учащихся о семье и браке могут повлиять на 
их отношение к выполнению главных обязанностей в будущем супружеской 
жизни: мужчины и женщины, матери и отца, что есть важной составляющей 
стабильного развития государства. Ведь семья рассматривается как «социаль-
ная клетка» общества и близка к оригиналу модели всего общества, в котором 
она функционирует.
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