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SYNTHETIC EVALUATION OF ECO-ENVIRONMENT
BY ENTROPY WEIGHT METHOD
Sha Yu1, Li Xiaomei2, Rumiana Vatseva3
Abstract: The application of entropy in environmental studies aims to determine the
weights of environmental factors for evaluation of eco-environment so as to carry out synthesized evaluation. We can take entropy as index of information for eco-evaluation. Every
characters of the subject-object of ecosystem can be measured with entropy to get their information. The interaction between factors of function of entire ecosystem, production and
stability can be indicated by information entropy of relation between factors, because the
entire ecosystem can be explained with its composing. In this article, as the main contribution,
an evaluation of a region‘s eco-environment is performed by means of entropy weight method
and the whole used technology is presented.
Keywords: Eco-environment, Synthetic Evaluation, Entropy Weight Method

СИНТЕЗИРАНА ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЧРЕЗ МЕТОДА ЕНТРОПИЯ НА ТЕЖЕСТТА
Ю Са, Сяомей Ли, Румяна Вацева
Резюме: Прилагането на ентропията в изследванията на околната среда има за
цел определяне на тежестта на отделните фактори на тази среда при извършването на
системна оценка на екологичното състояние. В този смисъл ентропията може да бъде
използвана като индекс на информацията за екологичната оценка. Всички елементи на
екосистемата могат да се измерват с ентропия за получаваната информация. Взаимодействието между факторите за функциониране и стабилност на цялата екосистема
може да бъде показано чрез ентропия на информацията за отношението между тези
фактори като съставни елементи на системата. В настоящата статия като основен принос се извършва оценка на екологичното състояние на околната среда на избран район
чрез метода ентропия на тежестта и се представя цялата използвана технология.
Ключови думи: околна среда, системна оценка, метод ентропия на тежестта
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INTRODUCTION
According to the entropy, the information and quality we got from the evaluated
objects in synthetic evaluation of eco-environment, are the deciding factors in evaluating precision and reliability. The entropy as the appraisal information’s measure
unit is a very useful criterion. Entropy is used popular in the information’s measurement into the domain of manage and decision-making (He et al., 2009). The researchers applied entropy to determine the weights of environmental factors for evaluation
of eco-environment so as to carry out synthesized evaluation (Guo et al., 2009; Fang
et al., 1998; Fang, Wang, 2001; Fang et al., 2001). We can take entropy as index of
information for eco-evaluation. Every characters of the subject-object of ecosystem
can be measured with entropy to get their information.
DATA AND METHODOLOGY
The interaction between factors of function of entire ecosystem, production and
stability can be indicated by information entropy of factor’s - relation between factors, because the entire ecosystem can be explained with its composing. For their contribution to the system in this study, the region’s eco-environment is evaluated based
on calculation of entropy weight and the whole technology is presented (Figure 1).
Entropy weight method is based on amount of information to determine the index’s
weight, which is one of objective fixed weight methods.

Figure 1. Procedure of eco-environment’s evaluation in remote sensing
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BASIC DATA

In this study, Fuzhou (including six areas and eight counties) was selected as
the study area for its typical geographic climatic location in Fujian province, which
will have typical significance in vegetation- eco-environment evaluation. Thus the
evaluated method can be used as reference to the entire province or close local area.
GEOGRAPHICAL LOCATION PROFILE OF FUZHOU

Fuzhou city, which covers 11968 square kilometers, is located in the middle
of the Fujian province, with geographical coordinates: 25°15′~ 26°39′N, 118°08′~
120°31′E. The Fuzhou city’s neighboring territories are as follows: to the East – the
East Sea, faces one another with Taiwan Province, to the west – next to Sanming and
Nanping, to the north – meets Ningde, to the south – connects with Putian. The city
of Fuzhou governs six areas continually (Gulou, Taijiang, Cangshan,Mawei,Jinan
and Langqi) and eight county cities (Minhou, Changle, Fuqing,Pingtan, Lianjiang,
Luoyuan, minqing and Yongtai) in the administration.
ENVIRONMENTAL PROFILE

The city of Fuzhou, having a topography descending from west to east, is surrounded by the lu-Daiyun mountain to the west and by the East sea to the east. The
Min river going across from northwest to southeast, runs in the Fuzhou basin and
forms the Fuzhou plain – one of the biggest plains in Fujian province. Da-zhang and
Mei’s rivulet form small valley plain when they flow around basin.
The Fuzhou region falls into subtropics and the South Asian tropics and has a
subtropical marine climate, nice and warm moist, suitable for the forest and the crops
growth. Crops can be sown three times a year in the plain, but meteorological disasters such as drought -flood and typhoon are quite still serious. Mountain climate’s
vertical variation is also quite obvious, thus also causes the soil and vegetation’s
vertical distribution difference.
VEGETATION PROFILE

According to the “Fujian vegetation,” published in 1990, Fuzhou vegetation
crosses the subtropical south Asia’s tropical rain-forest belt and the subtropical middle Asia’s evergreen broad-leaved forest zone in the principle of vegetation-class. It
belongs to middle –Min, east–Min, peak lu–Daiyun mountain evergreen chu–style
forest from the west of Fuzhou hills to peak lu-Daiyun Mountain, which is evergreen
broad-leaved forest zone. Fuzhou Eastern hilly terrace to the East sea belongs to
south Asia’s tropical rainforest. The northern and the southern territories are demarcated by Fuqing guankou – Fuqing qiyan mountain – Pingtan bay, the northern area
belongs to Minjiang – peak lu moist-warn south Asian rainforest belt, the southern
zone covers a small area of Fuzhou city, which belongs to the south Min – east Daiyun moutain wet-warm south Asian rainforest belt. Most of the vegetation of Fuzhou
belongs to middle–Min, east–Min, peak lu–Daiyun mountain evergreen chu–style
forest and Minjiang–peak lu moist-warn south Asian rainforest belt.
5

All results and information were obtained from three-time series of Landsat TM
satellite images of Fujian remote sensing and geology center. The dates of images
acquiring are as follows: 04.09.1989, 05.04.2000, and 03.07.2002. Specific technologies include pre-processing of remote sensing images (Figure 2) and calculation of
ecological environment background value (Table 1).

Figure 2. Pre-processing of remote sensing data (satellite images)
Table 1
One class index

Vegetation index

Humidity index

Soil brightness index

Radiate information
Heat index
Topography data
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Vegetation indices of environmental evaluation
Two class
index

Method

NDVI

(TM4-TM3) / (TM4+TM3)

RVI

TM4/TM3

ARVI

(TM4-TM2) / (TM4+TM2)

TMG

Green index from Tasseled Cap

NDMI

(TM2-TM5) / (TM2+TM5)

TMW

Humidity index from Tasseled cap

MI

100×NDVI/ Ts

NDSI

(TM3-TM2) / (TM3+TM2)

GRABS

TMG-0.09178TMB+5.58959

TMB

Soil brightness index from Tasseled cap

PC1

the first component from TM’s PCA

PC2

the second component from TM’s PCA

PC3

The third component from TM’s PCA

Ts

Ts = K2 / ln ( 1 + K1 / (L(λ) )

DEM

TINLATICE analysis

SLOPE

Slope analysis

Source

ETM
Data

1; 100000
Contour line

RESULTS AND DISCUSSION
THE ENTROPY EVALUATION OF ECO-ENVIRONMENT

In environmental evaluation of vegetation, we choose m evaluation indices, n
evaluation units (the number of remote sensing grid image in the case study). As the
evaluation indicators are all quantitative data therefore, many indicators can be constructed into evaluation matrix:
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normalize R and gets follows
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If choose m evaluation indices, n evaluation units, then the entropy of the number i can be defined as :
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Under the processing of “m” and “n”, the entropy of the number “i” can be
defined as:
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i : the entropy of the number i
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From the definition of entropy and entropy weight, we can get the characters of
entropy as follows:
(1) The entropy weight gets the value “0”, while Entropy gets the biggest value
“1” in the condition that the objects of evaluation have the same “j”, it indicates that
this indicator is useless in showing information, so it can be canceled.
(2) The entropy weight gets a big value, while entropy gets a small value in the
condition that the objects of evaluation have a big difference in index “j”, it means
this indicator shows useful information and also indicates that each evaluated unit has
sensitive indication functions, so we should pay much more attention to it.
(3) The bigger the entropy, the less the entropy weight means the less important
the index.
(4) The meaning of the entropy with determinate index is to tell us the importance of each index in the system. Considering from the information, it stands for the
quantity of useful information.
(5) The value of the entropy weight relates directly to the evaluated objects. Under the determinate evaluated objects, making adjustment and fluctuation according
to the entropy weight, in order to make more precise and reliable evaluation.
EVALUATION TECHNOLOGY ROUTE OF ECO-ENVIRONMENT
BY ENTROPY WEIGHT METHOD

According to the entropy and the entropy weight, taking grid remote sensing
index and terrain slope data as data source, in this study, the entropy and the entropy weight of each index in 30 ×30 m2 unit is calculated using evaluation index set
including the most useful factors which can reflect the eco-environment in physical
and statistical meaning. After liner weight calculating by entropy weight, a quantitative synthetic map reflecting the eco-environment is developed. Then, the class for
the synthetic evaluation map is determined according to the ecological relationship,
which is called qualitative “Evaluation of Eco-environment” of Fuzhou city. Specific
steps of technical route of entropy evaluation are as follows:
(1) Tentative choice of evaluation index. Tentative choice of evaluation index
and the previous work are presented in Figure 3.
(2) The Entropy and the entropy weight’s calculation of evaluation index. Firstly,
matrix of evaluation objects and index is built. In this study, 7065×5034 grid units as
study area and tentative chosen RVI, Ts, MI, GRABS, PC1, PC2, PC3, DEM, SLOPE
nine indices are investigated.
(3) Applications of the evaluation index entropy weights. The entropy value of
each index is sorted, and the threshold of entropy weight value is set to choose the
evaluation index. Considering the entropy weight as weights, the entropy evaluation
equation is constructed that reflects vegetation eco-environmental quality. Then, this
evaluation equation is used to calculate the vegetation eco-environmental quality value of the study area.
(4) Classification of the eco-environment quality map. According to the ROI of
the field investigated, the analysis on vegetation, ecological factors characteristics
and ecological relationship, the reasonable classification interval of the eco-environmental quality value is determined and quality level graph partition is conducted. In
this study, the hierarchy classification based on eco-environment quality is associat8

Figure 3. Evaluation technology route of eco-environment
by Entropy weight method
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ed with the comprehensive analysis results of the vegetation eco-environment types
(Figure 3).
(5) Field validation. According to the eco-environment quality rank figure, the
category and regions that have questions are checked, and field validation is conducted when necessary.
(6) The explanation of eco-environment quality rank figure and the digging utilization of ecological information can be used as reference in such aspects as eco-environment construction and environmental management decision-making, and government development planning.
ENTROPY WEIGHT EVALUATION RESULTS

According to the above technical route using three-year time series remote sensing (RS) data from 1989, 2000 and 2002, as well as terrain gradient data as data
sources, nine indicators RVI, Ts, MI, GRABS, PC1, PC2, PC3, height, and slope are
calculated, then the entropy and entropy weight of index are determined (Table 2).
Table 2 shows the following results:
1. The indicative function of the eco-environment of these nine indicators are
not in significant different. Entropy weight fluctuate between 0.0929 ~ 0.1291;in 1989
the entropy weight is the maximum, shows the large variability of humidity index in
the study area, and for eco-environmental quality in space changes identification it
plays an important role; Secondly for height, slope, RVI three index, Vegetation index is an important index that reflect ecological subject itself attribute, elevation and
gradient as reflect surface rolling indexes, they play a leading role of the ecological
environment quality change. Other indicators such as soil brightness index and bright
temperature index for indicative function of eco-environmental quality are relatively
weak; In 2000 image MI (humidity index) entropy value is the largest, the smallest
is still bright temperature index Ts;2002 image Ts entropy value is the largest, the
smallest for RVI, PC1, PC3.
2. Different TM imaging of different years, the same index to the ecological environment quality and spatial variation of indicative function is different. Such as Ts
in April 1989, May 2000 its entropy weight is the minimum one, but in March 2002
its entropy weight is the maximum one.
3. According to the analysis of TM images index of three time, find that entropy
weights of MI index is relatively larger, PC3 and GRABS the entropy weights are
relatively minor. Shows that surface coverage related surface humidity index for spatial change of vegetation eco-environmental quality has relative sensitivity, but soil
bright temperature index and the third component of principal component analysis
for spatial change of vegetation eco-environmental quality has relative slow.
4. Terrain gradient index for spatial distribution of vegetation eco-environmental quality has certain leading role. From three years index entropy value, entropy
weight of terrain gradient index is bigger.
5. Inherent laws that influence vegetation eco-environmental quality: Terrain
gradient is the dominant factor, On the basis the vegetation index and humidity index
have sensitive indicative function, indicative function of bright temperature index is
not stable, other RS index indication are role in general.
10

Order of entropy weight:
1989: Ts<GRABS<PC3<PC2<PC1<DEM<SLOPE<RVI<MI
2000: Ts<PC3<GRABS<RVI<DEM<SLOPE<PC1<PC2<MI
2002: PC1<PC3, RVI<GRABS<DEM<SLOPE<PC2<MI<Ts
Table 2
Year

1989

2000

2002

Entropy weight of evaluation index of Fuzhou eco-environment
Index
RVI

Value of the entropy
0.2787

Value of the entropy weight
0.1144

Ts

0.4140

0.0929

MI

0.2611

0.1172

GRABS

0.3160

0.1085

PC1

0.2818

0.1139

PC2

0.2873

0.1130

PC3

0.2966

0.1115

dem

0.2794

0.1143

slope

0.2791

0.1143

RVI

0.2848

0.1133

Ts

0.4103

0.0934

MI

0.2731

0.1152

GRABS

0.2866

0.1130

PC1

0.2772

0.1145

PC2

0.2759

0.1147

PC3

0.3210

0.1076

dem

0.2794

0.1141

slope

0.2791

0.1142

RVI

0.2863

0.1078

Ts

0.1453

0.1291

MI

0.2605

0.1117

GRABS

0.2824

0.1084

PC1

0.2869

0.1077

PC2

0.2726

0.1099

PC3

0.2865

0.1078

dem

0.2794

0.1088

slope

0.2791

0.1089
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Building synthetic evaluation liner equation based on weight of index as follows:
1989: value=0.0929×Ts+0.1085×GRABS+0.1115×PC3+0.1130×PC2+
0.1139×PC1+0.1143×DEM+0.1143×SLOPE+0.1144×RVI+0.1172×MI
2000: value=0.0934×Ts+0.1130×GRABS+0.1076×PC3+0.1147×PC2+
0.1145×PC1+0.1141×DEM+0.1142×SLOPE+0.1133×RVI+0.1152×MI
2002: value=0.1291×Ts+0.1084×GRABS+0.1078×PC3+0.1099×PC2+
0.1077×PC1+0.1088×DEM+0.1089×SLOPE+0.1078×RVI+0.1117×MI
On the integrated image according to the discretion of eco-environment quality
value, combines with ecology main body of the previous chapters - vegetation type
distribution and area, analytical results of ecological relations, and reference ground
investigation interest area, repeatedly acknowledgment and confirm the rank threshold of ecological environment quality, finally, grading of the ecological environment.
Figures 4-9 (appendix) present assessment results of entropy weight of vegetation
eco-environmental quality.
Figures 4, 5, and 6 more clearly show the spatial distribution of vegetation
eco-environment of the study area, and the basic rule is similar to the RS background
values rule of Fuzhou vegetation eco-environment. What is different the entropy
weight evaluation method is more emphasize the leading role of terrain gradient in
ecological index, and vegetation eco-environmental quality along with different altitude and gradient combination has certain gradient distribution rule.
Figures 4 and 5 present respectively the vegetation eco-environment quality
transverse sections of the northern and southern area studied from the west to the
east, and gather longitudinal vertical section 6, 7, 8, and 9 along the Minjiang river
from east to west. Each sampling route of cross-sectional and longitudinal section is
shown in table 3.
Table 3

Coordinates of the transverse and vertical section’s sampling line
Position

Direction

Point

Point

North section (luoyuan county)

From west to east

26°6′41.10″N,
118°6′56.91″E

26°6′21.59″N,
119°8′45.10″E

South section
(teng-shizhu Mountain)

From west to east

25°8′42.40″N,
118°1′17.73″E

25°8′24.30″N,
119°2′50.36″E

Langqi-changle
(the East of Minjiang entrance)

From north
to south

25°9′20.56″N,
119°5′46.31″E

25°4′27.44″N,
119°5′39.88″E

Fuzhou city of Minjiang-Fuzhou
section(cross Minjiang river)

From north
to south

26°0′27.31″N,
119°7′47.21″E

25°3′58.08″N,
119°7′29.13″E

Sugar cane town in Fuzhou West
Suburbs (cross Minjiang river)

From north
to south

26°2′55.03″N,
119°0′5.82″E

26°0′22.09″N,
119°0′3.03″E

Minjiang-Minqing section
(cross Minjiang river)

From north
to south

26°8′39.61″N,
118°7′6.14″E

26°0′13.36″N,
118°6′53.70″E
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(1) The rule of the trend surface of the eco-environment quality distribution: it
decreases gradient from west to east.
From the vegetable eco-environment evaluation distribution and the horizontal and vertical profile graph, we can see that the tendency of the eco-environment
quality is well at the north-west and poor at the south-east in the study area. Figure
4 shows the northern mountain vegetable eco-environmental quality is reduces from
west to east gradually, and its corresponding ecological feature are low mountain
shrubs, coniferous–valley bamboo–hilly shrub-grassland–river shoal plain economic
forest or rice. Figure 5 is the typical cross section in the southern of the study area.
On the southern mountains distributes artificial vegetation – low mountains flora, medial mountains evergreen broad-leaved forest zone (Tengshan nature reserve) – low
mountain coniferous forest, shrubbery area – river valley bamboo area form west to
east. Extending to the east is the low mound terraced artificial vegetation – alluvial-marine-built plain, and the vegetable eco-environmental quality presents level 6,
3, 1, 3, 4, and 5.
Figures 6 – 9 present four profile graphs from the west to the east of the research
area. The profiles were collected from the typical coast eco-environment classes in
Minjiang estuary, the typical artificial building eco-environment classes in Fuzhou
city, the typical eco-environment classes subjected by the cross effect of the natural
and artificial in the suburbs of Minjiang Ganzhe, and the typical eco-environment
classes subjected mainly by natural effect and lesser by artificial effect in Minjiang,
Fuqing.
(2) The rule of the gradient liner eco-environment quality distribution is the
eco-environment quality increases from the centre of river to the river bank. Figures
7 – 9 obviously shows the trendy of the increase of the eco-environment quality,
while its extent has a relation with the slope and terrain. The eco-environment quality
distribution of the other small rivers and the branch of Minjiang are similar with the
condition of Minjiang.
(3) The rule of the weak concentric circles of the eco-environment quality distribution increases from the centre to the outskirts. It means that the eco-environment
quality increase from the urban residential area to the outward. Figure 7 shows the
rule that the vegetable eco-environment quality is higher in the suburbs of Fuzhou,
and lower in the centre of it. The other residential area has the same concentric circles
rules.
(4) The rule of the eco-environment quality distribution affected by the terrain
has the diversity and complexity, because the terrain has a high fragmentation. Terrain is the eco-environment majority factor, which plays a leading role control the
space distribution of other ecological factors. Accordingly the eco-environment quality estimation was affected by the dominant rule.
(5) The relativity of the eco-environment quality is the spatial-temporal relativity. Figures 4 – 9 shows the eco-environment quality is the relativity value of the
research area, which changed by its remote image of different times. Therefore, the
pixel value of the eco-environment quality has a practical significance only compared
with the pixels around it.
(6) The rule of the variation and distribution of the eco-environment quality
is similar when it changing with times. The eco-environment quality at 1989-2000
(Table 4) show that the rules of the eco-environment quality variation also have the
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Table 4
Correlation coefficient of three-times series remote sensing images’ eco-environment
quality in the last ten years
Section position

2002–2000

2002–1989

2000–1989

North section (Luoyuan county)

0.8899

0.8373

0.8724

South section (Teng-shizhu mountain)

0.9337

0.9268

0.9347

Langqi-changle (eastern of Minjiang entrance)

0.7108

0.7448

0.8437

Fuzhou city of Minjiang-Fuzhou section
(cross Minjiang river)

0.8131

0.7998

0.8523

Sugar cane town in Fuzhou West Suburbs
(cross Minjiang river)

0.8744

0.9224

0.9192

Minjiang-Minqing section
(cross Minjiang river)

0.8978

0.9073

0.9345

tendency gradient, linear gradient, concentric changes and terrain leading four laws.
The changes are greater on the east, smaller on the west, greater on the river bank,
smaller on the hill, and greater from the centre of urban to the suburbs, smaller on the
area where far from the city, greater on the lower plain, smaller on the steep terrain.
Above all, the strength changes are affected by human activities and with little human
activities the disturbance are relatively weak.
The eco-environment quality has a correlation between different time certain.
Based on the correlation coefficient of different time’s eco-environment quality, the
strength of the eco-environmental variation degree (Table 4) can be obtained indirectly. The variation is weak when the correlation coefficient is big, while strong when
the correlation coefficient is small.
(7) The edge effect phenomenon of ecological environment quality change.
Edge effect is that core area influences perimeter zone constantly through its boundary diffusion. The edge of superior core area becomes optimal gradually, while the
edge quality of inferior core area is continuously disadvantaged or its area expands
along certain axis. The ecological environment area of high quality value in 1989 is
still in the highest grade in 2000 and 2002; while the area with low quality value in
1989 its diffusion speed is very fast and drives the quality of its surrounding to be
inferior.
(8) The ecological environment variation trend enhanced from west to east. According to the table 4, the ecological environment quality of Minjiang River becomes
bad from west to east. The correlation coefficient of ecological environmental quality
is big during ten years value (0.9 or so), and the profile of Langqi-Changle, the correlation coefficient of its quality declines obviously (0.7108).
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(9) Profile line sampling can be considered as a relatively reliable inspection
technology at ecological environmental quality evaluation in different periods. In
ENVI, it can overlay result multilayer to sample in profile line and calculate its correlation coefficient or covariance coefficient at all levels. If the correlation coefficient
is in a certain threshold, the evaluated result is relatively reliable, or the quality is in
poor state.
COMPARING THE EVALUATED METHODS BETWEEN ENTROPY
AND REMOTE SENSING BACKGROUND VALUE

Comparing the evaluated methods between entropy and remote sensing background value we can analysis issue from the evaluating technological route and results.
At the aspect of evaluating technological route, the step before the primal choose
of evaluating is choosing the ROI and acquiring remote sensing indices according to
the investigate results of ecological environment, then the indices could be gained
through the correlation between remote sensing indices and ecological environment background value. The differences between them are the integrated courses
and methods of information evaluating. Complying with the information for indices themselves ,entropy value and weight are calculated by the entropy evaluating
method which is on the premise of the evaluating object (the amount of evaluating
cell) and the doubtless evaluating indices. The entropy weight reflects sensitivity that
belongs to the differences of the indices information for identifying evaluating objects. The entropy value could distinguish the indication order of evaluating indices
to evaluating objects, meantime it could be used to establish the synthetic evaluated
equation; Applying regression analysis method for ROIs in the remote sensing background value process of evaluating indices to obtain regression evaluating model,
and then this model can be used for all the area calculation. So the entropy weigh
evaluating method is inclined to the differences and sensitivities of information for
indices themselves. However background value evaluating method applies the grey
model of typical samples for all the area.
At the aspect of evaluating results, firstly overlay the results of two evaluating
methods, secondly choose ROIs, and lastly compare the grades between the results of
two evaluating methods. The two methods will gain the same effect if the two results
are unanimous, Choosing the suitable method is on basic of different characteristics.
At the same study area, comparative analysis among several periods is indispensable,
because there is relativity on the Spatial-temporal, and then all kinds of typical regions of ecological environment which are changing slightly are considered as controlled areas. The satisfied results will gain none but dividing ecological environment
into different grades.
DISCUSSION ABOUT THE APPLICATIONS OF SYNTHETIC EVALUATING RESULTS
OF ECO-ENVIRONMENT

Several applications of synthetic evaluating results of regional vegetation
eco-environment show as follows:
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(1) There are macro control effects in the construction projects or the ecological
environment evaluation of industry planning. In environmental impact assessment
process, evaluation of the ecological environment is the most important content to
regional developments, tourism developments, and constructions among roads, railways and ports, projects of planning assessment. The construction projects or the
evaluating on present planning ecological environment or environmental impact assessment are on the basic of being acquainted with estimating present state of ecological environment in the whole study area. Synthetic evaluating results of regional
vegetation ecological environment may be as the reference context of assessment on
present planning ecological environment in evaluating program districts.
(2) The applications of ecological assets and ecological environment worthy assessments. For example, the biological value of production could be applied directly
for estimating vegetation biomass in ecological worthy estimation, in addition, economic value will be obtained directly from the market price. The elementary contents
of ecological environmental value contains evaluating and conversion of economical
worthy method about ecological environmental entity. It may be comprehended to
currency inversion; the foundation is assessment of ecological environmental entity.
(1) The applications of ecological environmental functional evaluating. The ecological environmental functions are in accordance with the ecological environmental
types, the functions of different ecological environmental types are relative, and they
consider the rank value of ecological environmental quality as the certain evidences
of function degrees.
CONCLUSION
This paper mainly concerns with the evaluation contents of the theoretical paradigm to ecological environment evaluation. The main conclusions are as follows:
 The laws of level distribution to the ecological environment in Fuzhou are:
The levels of ecological environment are increasing gradually from coastal to inland;
Take the river or its tributaries as the center and expand to their both sides, the levels
of ecological environment are also increasing gradually; In the western of study area
and the southern of Min river, there is a dendrite zone of the ecological environment
increasing, which is the mountain basin or valley of low hills that as the stretches
part of Daiyun mountain. There is also a “V”-type area of ecological environment
increasing in the eastern of northern Aojiang River; There are some consistent laws
between the elevated level of ecological environment of vegetation, the distribution
of ecological environment environmental type, topography, and geomorphology, etc.
 The conclusions on entropy comprehensive evaluation of the ecological environment to vegetation are: The value distribution of environmental quality rules
with trend surface gradient; linear gradient Degree of regularity; weak law of concentric circles, concentric circles around the center of high quality and low quality;
terrain leading law; the value of environmental quality and Relativity of time and
space law.
 The laws on vegetation ecological environmental changing: the distribution
rules are similar to the time movement; edge effects; in terms of the same land feature
or the profiles of the same value of ecological environment quality, there are certain
16

connections among the values of ecological environment quality of different temporal. The effects of changes of ecological environment can be acquired indirectly according to the related coefficients of the values of ecological environment quality of
different temporal. The changes of eco- environment quality is weak when the related
coefficient is large; The changes of ecological environment quality is fierce when
the related coefficients is small. The wave trend of valley ecological environment
enhances from the west to the east.
 Assessments on ecological environmental quality of different temporal also
can be referred to hatching sampling which is a relative credible test technology for
quality evaluating.
Acknowledgments: Supported by MOST Program: IUCLAND - International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries (561841-EPP-1-2015-1IT-EPPKA2-CBHE-JP).
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Figure 4. Transverse section map of eco-environment quality in the North
(From west to east)
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Figure 5. Transverse section map of eco-environment quality in the South
(From west to east)
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Figure 6. Vertical section map of eco-environment quality in the Eastern Seaboard
(Minjiang entrance) (From north to south)
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АНАЛИЗ НА МИГРАЦИЯТА НА АРСЕН В ЗАМЪРСЕНИ
РЕЧНИ ТЕРАСИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАЛИВАНЕ – ИНОВАТИВЕН
МОДЕЛЕН ПОДХОД С ПРИЛАГАНЕ НА КОД HYDRUS-1D
Димитър Антонов1, Цветан Коцев2, Натали ван Мейр3,
Велимира Стоянова2, Звезделина Айдарова2
В статията е представен иновативен стъпков подход за моделиране на вертикалното придвижване на разтворения арсен в алувиалните наслаги на замърсена заливна
речна тераса с използване на софтуерния продукт HYDRUS-1D. Представен е сценарий
на речно заливане с примерни данни от изследван участък в долината на р. Огоста
между с. Белимел и яз. „Огоста“. Резултатите от симулациите показват значимата роля
на речните разливи за постъпването на арсен от замърсените почвени пластове към
подземните води.
Ключови думи: HYDRUS-1D, разливи, подземни води, мониторинг
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Abstract: The paper presents an algorithm for modeling the vertical water transport of
arsenic (As) in contaminated river floodplain deposits using the software product HYDRUS1D. A scenario of river flooding is prepared with sample data from a model plot in the Ogosta
River valley, northwestern Bulgaria. Meteorological and hydrological data were also used
for the historical flood, which happened in April 1964. The soils in the valley are heavily
polluted with arsenic and heavy metals as a result of historical extraction and flotation of
Fe- and Au-ores in the region of the town of Chiprovtsi. The study site of P13 is situated in
the valley section between the village of Belimel and the Ogosta dam lake at 13 meters from
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the river bank in the low floodplain with a vertical distance to the river bed of 169 cm. The
concentration of arsenic in the soil ranges between 625-11450 mg/kg for individual layers to a
depth of 170 cm. The sediments are built of loamy sand, and gravel with loam sandy to sandy
filler. The simulation of water and As transport encompasses a seven-day period in which
the soil is flooded on the fourth day. The flooding event itself is implemented into the model
as a water flux leading to 74 cm flood above the surface. Separate transport simulations of
As (V) and As (III) were made for the same soil profile. The values used for the distribution
coefficient Kd are determined according to the literature and are respectively Kd As(V) = 2000
l/kg and Kd As(III) = 5 l/kg. The modeling results show that the flood water flow passes for one
day across the entire depth of the profile. The soil layers are water-saturated during the flood.
The amount of water which passed through the profile for the modeling period is 2500 l/m2.
The transport simulation of As (V) calculates an entry of 800 mg/m2 of the pollutant at a depth
of 170 cm for the whole seven day period at an average concentration of As (V) in the porewater of 0.409 mg/l. The calculated amount of As (III) which infiltrated to the bottom of the
profile for the same period is 870 g/m2. It is more than 1000 times higher than the estimated
quantity for As (V). Constraints of modeling are the constant groundwater level during
the flood, the use of an average Kd distribution coefficient of arsenic for a wider set of soil
varieties, and the precondition of only As (V) or As (III) existence in the soil solution during
the transport simulation. Despite the limitations and conventions of the As transport modeling
with HYDRUS-1D, the results show the significant role of the river floods for the arsenic
infiltration from the contaminated soil layers into the groundwater. The presented detailed
algorithm for water and mass modeling enables the use of HYDRUS-1D for scenarios with
different flooding duration and different depth of ground water table.
Keywords: HYDRUS-1D, flooding, groundwater, monitoring

ВЪВЕДЕНИЕ
Речните долини, заедно с низините, са едни от най-гъсто населените райони на планетата. В исторически аспект те предлагат най-добрите условия
за развитие на човешкото общество от неговото зараждане до наши дни и се
отличават с най-интензивна стопанска усвоеност. В същото време речните долини като акумулативно звено в речните басейни са едни от най-уязвимите на
химично замърсяване природни системи. Особено опасни за човешкото здраве
и за нормалното функциониране на крайречните екосистеми са замърсяванията
с арсен (Fenq et al., 2001; Aureli, 2008). Такива са установени в повече от 42
страни в различни райони по света (Rahman et al., 2006; Mukherjee et al., 2006),
включително и в България (Mandaliev et al., 2013; Stoyanova and Kotsev, 2016).
Повишените съдържания на арсен в тези райони са резултат най-често от интензивен рудодобив и металургични производства (Byrne et al., 2012; Mandaliev
et al., 2013). Вследствие на съвременната промяна на климата се наблюдава
нарастване на честотата и интензивността на речните наводнения (Bird et al.,
2010; Dennis et al., 2003; Macklin et al., 2003), което е предпоставка за по-честото заливане на замърсените с арсен крайречни участъци.
Пълното водонасищане на алувиалните материали по време на речните
разливи създава условия за интензивен пренос на вещества както от повърхностните към по-дълбоките пластове, така и към грунтовите води, включително
и на арсен (Appelo, Postma, 2005). В тази връзка нараства необходимостта за
прогнозиране и анализ на разпространението на арсен в почви с променлива
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степен на водонасищане при оценката и решаването на редица проблеми, свързани с качеството на природната среда, зоните за водоснабдяване, селското стопанство и др. Сложността на такава задача произтича от множество фактори,
някои от които са екстремното и несистематично проявяване на процесите на
заливане, организирането и провеждането на стационарен мониторинг, извършване на редица полеви експерименти и др.
В последните години числовото моделиране предоставя много големи възможности за описване на водо- и масопреноса в ненаситена среда. Водопреносът в земната среда е многофакторно явление, което обикновено се осъществява при едновременното протичане на няколко хидродинамични и физични
процеса – конвективен масопренос, хидродисперсия, молекулна дифузия и др.
От своя страна, прогнозирането на масопреноса се извършва по два начина:
класически – с включването към конвективния пренос на т.нар. „фактор на забавяне“, в който основна тежест има специфичен за всеки химичен елемент и
почва коефициент на разпределение; чрез отчитане на възможните хидрогеохимични реакции по време на движението на даден елемент в почвата (Jury and
Horton, 2004; Steefel et al., 2005).
Конвективно-дисперсионният модел на водопреноса се описва с частни
диференциални уравнения, като в най-общия случай те могат да бъдат решени чрез подходящи математически числови методи. На тези методи се базират модерните софтуерни продукти за моделиране на инфилтрационния поток
както в зоната на аерация, така и в зоната на пълно водонасищане, които решават уравненията с помощта на методите на крайните разлики или методите
на крайните елементи. Такива продукти са HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2008),
UNSAT-H (Fayer, 2000), SWAP (Kroes et al., 2008), TOUGH2 (Pruess et al., 1999),
VS2DI (Healy, 2008), SUTRA (Voss and Provost, 2002) и т.н. Подробно описание
на повечето от тези кодове с техните предимства, недостатъци и ограничения са
представени в работата на Šimůnek et al. (2008).
Числовият код HYDRUS-1D намира множество приложения при еднодименсионните изследвания на транспорта на различни замърсители в зоната на аерация между повърхността на почвата и нивото на грунтовите води
(Gonçalves et al., 2006; Šimůnek et al., 2006; Šimůnek et al., 2013). Негови предимства са възможността за контрол на стъпките на итерациите при решаване
на главните уравнения, описващи процесите на водо- и масопреноса, и свързаната с това добра конвергенция на числовите решения за всеки един слой
от почвения профил, както и добрата възпроизводимост на крайните резултати
при незначителна промяна на входните параметри (при определени условия).
В допълнение, позволява приложение за разнообразни съчетания от природни
условия и параметри заедно с различни хидравлични модели за движение на
водата в поровото пространство.
При направения литературен преглед не откриваме както методология, така
и модели, насочени към оценка на транспорта на арсен или други микроелементи в материалите на замърсени заливни речни тераси по време на заливания с
използване на HYDRUS-1D или друг подобен софтуерен продукт. Във връзка
с горепосоченото и отчитайки сложността на задачата, настоящата работа има
за цел да представи иновативен стъпков подход, който се основава както на
реално измерени полеви данни, така и на резултати, получени от паралелни, но
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независими моделни изследвания, подходящ за интерпретиране и моделиране
на вертикалното придвижване на арсена в зоната на аерация на замърсени алувиални наслаги в условията на речно заливане с приложение на HYDRUS-1D
на примера на долината на р. Огоста.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Моделният участък, за който е извършена симулацията на придвижването
на арсена в почвата, е разположен в заливната тераса на р. Огоста в участъка на
долината между селата Бели мел и Гаврил Геново, в горното поречие на реката
(фиг. 1 – приложение).
Редица досегашни проучвания установяват замърсяване на почвите и водите с арсен в долината в резултат на миннодобивната дейност в района на гр.
Чипровци (Отчет по…., 1980; Отчет за изпълнението на…,1994; Коцев и др.,
2006; Mandaliev et al., 2013; Стоянова, 2015; Kotsev et al., 2015; Simmler et al.,
2016, 2017). Обща характеристика на движението на подземните води в този
район е представена в Orehova et al. (2012). През 2014 г. в рамките на проекта
ASCOR (2012-2016) е изградена мрежа от 24 тръбни кладенеца (пиезометри) за
наблюдение на съдържанието на арсен в грунтовите води на заливната тераса.
За конкретното изследване е избран пиезометър P13, разположен на 13 m от реката и с относително превишение на терена над речното дъно 169 cm. Участъкът
е представителен за често заливаните най-ниски участъци на заливната тераса
на р. Огоста, където са установени най-високи концентрации на арсен в почвата. Грунтовите води в този тип морфоложки елемент на терасата се отличават с
най-висока степен на уязвимост от замърсяване с арсен (Стоянова, 2015).
Заливната тераса при P13 е изградена от пясъци и чакъли с глинесто-песъчлив до песъчлив механичен състав на ситнозема (фиг. 2А). Установените съдържания на арсен в зърнометричната фракция <2 mm се изменят в интервала
625-11450 mg/kg за отделните пластове на дълбочина от 0 до 170 cm. Максимал			

A						

Фиг. 2. Почвен профил при пиезометър Р13: (A) строеж;
(В) съдържание на арсен в почвата
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ните концентрации се установяват в повърхностните хоризонти и намаляват в
дълбочина (фиг. 2В). В близост до обичайното ниво на грунтовите води съдържанието на арсен е в порядъка 2000-3000 mg/kg.
МЕТОДИКА НА МОДЕЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
ПРОГРАМЕН КОД HYDRUS-1D

Софтуерният продукт HYDRUS-1D дава числови решения на конвективно-дисперсионните уравнения на базата на решението на частното диференциално уравнение на Richards, с което се описва влагопреноса в порова среда
с променлива степен на водонасищане, или т.нар. хидравличен модел (Šimůnek
et al., 2008). За тази задача се изисква да се познават двете нелинейни функционални зависимости: „обемно водно съдържание – напор на водата в порите на
почвата (смукателен потенциал)“ θ(h) и „коефициент на филтрация – напор на
водата в порите на почвата“ K(h). Един от най-утвърдените модели, описващ
тези функции и залегнал в HYDRUS, е разработен от van Genuchten (1980).
Този модел позволява да се получи пълно описание на двете зависимости θ(h)
и K (h), като се знаят пет хидравлични параметъра: водно съдържание при водонасищане (θs); остатъчно водно съдържание (θr); параметър α, характеризиращ началното проникване на въздуха във водонаситената почва; параметър n,
характеризиращ структурата на почвата; коефициент на филтрация (Ks). Тези
параметри се определят чрез подходящи полеви и лабораторни хидравлични
изпитвания или по налични зърнометрични и друг тип данни в библиотеката на
програмния продукт (Šimůnek et al., 2008).
За характеризиране на взаимодействието между арсена и почвената среда,
или т.нар. масопреносен модел, в прогнозните анализи и съответно в конвективно-дисперсионните уравнения на масопреноса, включени в HYDRUS-1D,
се използва коефициентът на разпределение (Kd). Концептуално, коефициентът отчита физичните, химичните и физикохимичните процеси, които забавят
или задържат разпространението на даден замърсител: механично задържане,
физическа филтрация, процеси на абсорбция и адсорбция в почвата, йонен обмен и др. Той се дефинира като достигнатото при равновесно състояние на системата отношение на количеството елемент, задържан от единица маса почва,
към количеството елемент, останал в разтвора (подземните или поровите води).
Стойностите на Kd с дименсия (l/kg) или (cm3/g) показват разпределението на
замърсителя между твърдата и течната фаза на земната среда. При определяне
на Kd се приема, че сорбцията на замърсителя от почвата не зависи от неговата
концентрация в разтвора, т.е. прилага се най-често сорбционен модел „линейна изотерма“. В зависимост от окислително-редукционните условия на средата, арсенът в почвата се намира в две степени на окисление – As (V) и As (III).
Химичните форми на As (V) се задържат в много по-голяма степен от почвата
в сравнение с формите на As (III). Приложеният модел отчита тези особености
чрез задаване на съответните стойности на коефициента на разпределение. В
настоящото изследване са използвани следните стойности на Kd за As (V) и As
(III), обобщаващи множество полеви изследвания: Kd As(V) = 2000 l/kg и Kd As(III)
= 5 l/kg (Ghosh et al., 2003; Jung et al., 2012). При така зададения модел цялото
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количество измерен арсен в почвения разтвор трябва да бъде считано или за
As (V), или за As (III).
ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И МОДЕЛНИ ДАННИ В HYDRUS-1D

С цел максимална достоверност на модела и оттам на изходните симулационни резултати в настоящото изследване е приложен иновативен по същността си стъпков подход. Данните, използвани на различните етапи от моделирането, са както реално измерени на терен, така и получени при независими
моделни изследвания.
В Приложението към статията се дават по-важните етапи и стъпки по въвеждане на входните данни в HYDRUS-1D за по-добро онагледяване на новостите
в представения подход. Това се прави с цел да се улесняват изследователите за
бъдеща валидация, както и при евентуални последващи промени на представения
подход (по-голям период на моделиране, различна височина на водния стълб на
разлива и т.н.).
Първият етап на моделирането включва изчислението на хидравличните параметри, необходими за симулацията на влагопреноса по дълбочина на изследвания профил. За тази цел са използвани данни от лабораторни зърнометрични
анализи на материала от четирите пласта на профил Р13. Стойностите на параметрите са валидирани в рамките на предходно изследване (Antonov et al., 2015).
За определяне на инфилтрацията в почвения профил на база формулата на Харгрийвс (Šimůnek et al., 2008), са използвани данни за валежите, както и за дневните максимални и минимални температури за 7-дневен период – от 24.04.1964 до
30.04.1964 г., за станция Монтана (табл. 1). През този период е документирано изразено прииждане на р. Огоста (Хидрологичен справочник, т. 4, 1984) в резултат
на интензивни валежи, довели до аварийно изтичане на част от минния отпадък с
високи съдържания на арсен, депониран в хвостохранилището на МОК „Христо
Михайлов“ в близост до гр. Чипровци. В изчисленията е включена и географската
ширина на местоположението на изследвания почвен профил. Проведените моделни изследвания показват, че при тези хидравлични и метеорологични данни,
един ден е достатъчен, за да се установи „квази-стабилизиран“ режим на филтрация през почвения профил. Резултатите от тези симулации не са представени тук.
Таблица 1
Метеорологични данни за периода 24.04.– 30.04.1964 г. за станция Монтана
1 ден
2 ден
3 ден
4 ден
5 ден
6 ден
7 ден
Дата
24.04.64 25.04.64 26.04.64 27.04.64 28.04.64 29.04.64 30.04.64
Валеж (mm)
0
10,5
23,7
0
0
0
0
Минимална
24,7
18,6
14
9,2
16,1
20,7
23,9
температура
на въздуха (°С)
Максимална
11,6
11,6
7
3,4
0,1
3,7
5,7
температура
на въздуха (°С)
Източник на информация: архив на НИГГГ – БАН по данни от НИМХ – БАН.
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Вторият етап обхваща операциите по имплементиране на информацията
за заливането в хидравличния модел. Разливът е представен като „събитие“ с
функцията “surface layer“. Височината на водния стълб в моделния участък по
време на заливането е преобразувана като постоянен валеж, който осигурява
същия воден стълб и съответно хидравличен напор върху земната повърхност,
както този на речния разлив. Симулирането на водните количества, обхватът и
дълбочината на разлива по време на прииждането на р. Огоста през м. април
1964 г. е извършено с помощта на програмните продукти SWAT и HEC-RAS. В
участъка на профил P13 симулираната дълбочина на разлива е 74 cm. С помощта на HYDRUS-1D опитно е установено, че такъв воден стълб би се формирал
при валеж със стойност 250 cm/day. Подобна процедура е възможна, тъй като
програмният код HYDRUS-1D и подобните програми се основават на т.нар.
„mass balance“ подход. При него за решаването на конвективно-дисперсивните
уравнения се изчислява баланс на постъпващите и съответно напускащите води
и разтворено вещество от изследвания почвен профил.
Третият етап включва операции по извършване на самите симулации на
влагопреноса и масопреноса по дълбочина на избрания почвен профил. Реализиран е 7-дневен сценарий със следните метеорологични характеристики:
първи ден – без валежи; втори и трети ден – с валежи без заливане; четвърти
ден – заливане вследствие на речно прииждане; пети, шести и седми ден – без
валежи и без заливане.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО
Симулациите на водопреноса и транспорта на As (V) през изследвания профил на Р13 при сценарий на заливане са показани на фиг. 3 и 4. При отчитането
на процеса на заливане се отбелязва, че водният поток от заливането преминава
за един ден по цялата дълбочина на профила, като се установява пълно водонасищане. След това, на седмия ден средата отново става ненаситена по цялата
дълбочина на профила, но влагата на места остава повишена (фиг. 3А). Делът
на постъпилия в почвения разтвор As (V) спрямо съдържанието му в почвата е
незначителен (фиг. 3В). Това се потвърждава и от данните за концентрациите
на разтворен арсен в основата на изследвания разрез при контакта с грунтовите
води, отчетени от модела (фиг. 4А). За период от 7 дни количеството на разтворения As (V), постъпил на дълбочина 170 cm, е 0,08 mg/cm2. По-голямата
част от него е инфилтрирала в периода на заливане (фиг. 4В). На площ от 1 m2
количеството на постъпилия As (V) на тази дълбочина е 800 mg за едноседмичния период на симулацията. Преминалото през профила количество вода за
същия период на същата площ е 2500 l със средна концентрация на As (V) 0,409
mg/l. Тя надвишава около 40 пъти стандарта за качество на подземните води от
0,01 mg/l (Наредба №1/2007) и е повече от 4 пъти над максимално допустимата
концентрация от 0,1 mg/l във водите, използвани за напояване на земеделските
култури (Наредба №18/2009).
При моделиране на придвижването на As (III), резултатите за водопреноса
не се променят (фиг. 5А), но при масопреноса картината е доста по-различна
(фиг. 5В). Наблюдава се намаляване на концентрацията на арсен в почвата по
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A

начало на симулацията

B

при заливане

..... край на симулацията

Фиг. 3. Водно съдържание на почвения профил (А) и изменение на концентрацията
на неразтворен As (V) в почвата (mg/cm3) (В) в периода на симулация
А

В

Фиг. 4. Количество на As (V), изходящ от профила на дълбочина 170 cm (mg/cm2/days):
A – по дни; В – с натрупване за периода на симулация
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начало на симулацията

В

при заливане

..... край на симулацията

Фиг. 5. Водно съдържание на почвения профил (А) и изменение на концентрацията
нa неразтворен As (III) в почвата (mg/cm3) (В) в периода на симулация
A

B

Фиг. 6. Количество на As (III), изходящ от профила на дълбочина 170 cm (mg/cm2/days):
A – по дни; В – с натрупване за периода на симулация
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дълбочина на целия профил в резултат на интензивното му постъпване в почвения разтвор и изнасянето му с инфилтриращите води. Това води до преминаването на значително количество арсен от почвата в подземните води (фиг. 6).
Резултатите от моделирането показват, че стойността на As (III), достигнал дълбочина 170 cm, е около 87 mg/cm2, или 870 g/m2, за период от 7 дни. Това е около
1000 пъти повече от симулацията за As (V). Трябва да се вземе под внимание, че
основната част от това количество инфилтрира по време на разлива и след това
постъпването на арсен намалява значително. При двете моделирания грешката
при изчисленията е значително по-малка от 1 %, съответно 0 % и 0,13 %, което
показва, че моделите са математически коректни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прогнозирането на водопреноса и масопреноса в наслагите на замърсени
крайречни тераси в условията на заливане е сложен процес поради динамично
променящата се хидроложка обстановка и комплекс от хидрогеохимични фактори, които влияят в различни направления. С помощта на кода HYDRUS-1D е
представен иновативен алгоритъм за оценка на вертикалното придвижване на
разтворения арсен в замърсени алувиални почви при специфичните геоложки и
геоморфоложки особености на ниска заливна речна тераса в условия на речен
разлив на примера на участък от долината на р. Огоста. Извършена е прогностична количествена оценка на придвижването на арсен в отделните алувиални
пластове и постъпването му във водоносния пласт. В допълнение, моделът дава
възможност за количествена оценка на уязвимостта на подземните води от замърсяване с арсен на определени участъци от заливните тераси при сценарии с
различна продължителност на заливането и различна дълбочина на залягане на
грунтовите води. Ограничения на моделната постановка са постоянното ниво
на подземните води в периода на симулация, използването на осреднен коефициент на разпределение Kd на арсена за по-широк набор от почвени различия,
както и условието за наличие само на As (V) или само на As (III) в почвата и в
почвения разтвор. Симулираният сценарий за транспортирането на As (III) по
дълбочина на почвения профил е малко вероятно да се прояви в реални условия. Индикатор за това е характерът на вертикалното разпределение на арсена в
почвата с максимум на неговата концентрация в повърхностните хоризонти. Такова разпределение, формирано и запазено в продължение на повече от половин
век след аварийния разлив от хвостохранилището на МОК „Христо Михайлов“
през 1964 г., отразява слабо изнасяне на арсена в дълбочина, което е по-близо до сценария на транспорт на слабоподвижния петвалентен арсен. Дори и в
този случай количеството на арсена, което инфилтрира до нивото на грунтовите
води, е значително и симулациите показват концентрации на елемента над нормативно определените стандарти за питейни и поливни води. Резултатите от
моделирането разкриват значимата роля на наводненията и речните разливи за
интензивен пренос на арсена от замърсените почвени пластове към грунтовите
води на заливната речна тераса.
Точността на използвания прогностичен модел би се увеличила при отчитане на процесите на трансформация на As (V) и As (III) в почвата и в инфил28

триращите разтвори, както и на динамиката на нивото на грунтовите води в
заливната речна тераса по време на наводнение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Основни стъпки по имплементиране на природните и моделните данни
в компютърния код HYDRUS-1D при съставяне на модел за събитие
„заливане на алувиална тераса“
Моделирането с компютърния код HYDRUS-1D предполага познаване на стъпките
по имплементиране на входните данни и условия. От друга страна, поради иновативния
характер на съставения стъпков модел за оценка на събитие „заливане“, по-долу са дадени основните етапи, с помощта на които се симулира този процес.
1. Избор на вида симулация – „основни процеси“ (Main Processes) (фиг. П-1).
2. Геометрична информация (Geometry Information) за строежа на почвения профил (фиг. П-2).

Фиг. П-1. Избор на вида симулация

Фиг. П-2. Въвеждане на информацията за строежа
на профила
3. Времева информация (Time Information) за симулацията (фиг. П-3).
4. Информация за отчета (фиг. П-4). Стъпката определя броя на периодите на създаване на отчетите, при които ще се показва подробна информация за водното съдържание, концентрацията на транспортираните вещества и др. В конкретния случай са
избрани 2 броя отчети (Number of Print Times) – по един за деня на заливане и за крайния ден на симулацията. Останалите опции са оставени по подразбиране, след което е
пристъпено към избор на времевите периоди на отчет (Select Print Times).
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Фиг. П-3. Времева информация и избор на вида
метеорологични данни

Фиг. П-4. Информация за отчетите

5. Времена на отчет (Print Times) (фиг. П-5). От този прозорец се избират времевите интервали, за които се генерират справките. В настоящото изследване отчетите
са генерирани за 4-ти и 7-ми ден от симулационния период, когато съответно е залят
профила и когато свършва периода на моделиране

3 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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Фиг. П-5. Времена на отчета
6. Хидравлични параметри на водния поток (Water Flow Parameters) (фиг. П-6). В
конкретния случай са използвани параметри, получени от лабораторни зърнометрични
анализи на почвите от четирите пласта на Р13 по методика, подробно дадена в Antonov
et al. (2015).

Фиг. П-6. Хидравлични параметри
(параметри определящи водния поток)
7. Информация за граничните условия на водния поток (Water Flow Boundary
Conditions) (фиг. П-7). Дефинират се граничните стойности на водния напор в профила, за който ще бъдат решени водещите уравнения за водопреноса. В противен случай
числената симулация ще бъде математически неопределена. Горното гранично условие
(Upper Boundary Condition) характеризира напора на повърхността на почвения профил, а долното гранично условие (Lower Boundary Condition) – в основата на профила.
За конкретния модел е избрано „атмосферно гранично условие с повърхностен воден
стълб“ (Atmospheric BC with Surface Layer) за горно гранично условие и „постоянен
напор“ (Constant Pressure Head) като долно гранично условие. За начално условие е
избран „напор“ (In Pressure Heads). В допълнение е дадено и разрешеното максимално
ниво на водния стълб над повърхността.
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Фиг. П-7. Гранични и начални условия
на водния поток
8. Транспорт на разтвореното вещество (Solute Transport) (фиг. П-8). В него се въвеждат единицата за маса (Mass Units), която ще бъде използвана, броят на веществата,
включени в симулацията (Number of Solutes), както и нейната продължителност (Pulse
Duration [days]). В представения пример е използвана единица за маса mg, симулацията
е за едно вещество – арсен, а продължителността й е седем дни. Останалите опции са
оставени по подразбиране, както е показано на фиг. П-8.

Фиг. П-8. Транспорт на разтвореното вещество
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9. Транспорт на разтвореното вещество и параметри на реакцията (Solute Transport
and Reaction Parameters) (фиг. П-9). В този прозорец се попълва коефициента на разпределение (Kd). В илюстрираната симулация Kd е равен на 2000 [l/kg], което е стойността
за As (V) по данни от Ghosh et al. (2003).

Фиг. П-9. Транспорт на разтвореното вещество
и параметри на реакцията
10. Избор на гранични и начални условия на транспорта на разтвореното вещество
на повърхността и в основата на моделирания почвен профил (фиг. П-10). В конкретната симулация е особено важно да се избере начално условие „Обща концентрация“
(In Total Concentrations), тъй като данните за арсена, с които разполагаме, са за концентрация в сухата маса, т.е. в [mg/kg], и предварително умножавайки тази концентрация
по обемната плътност на скелета на почвата (1,5 g/cm3), получаваме концентрация като
маса на веществото към обема на почвата.

Фиг. П-10. Гранични и начални условия на транспорт
на разтвореното вещество
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11. Време на променливите гранични условия (Time Variable Boundary Conditions)
(фиг. П-11). В полето „време“ (Time) е посочено времето от началото на симулацията
или от предходната стойност. „Входящ поток“ (FluxTop) е стойността на преминаващия
инфилтрационен поток. Отрицателният знак означава, че потокът постъпва в моделирания почвен профил от неговата повърхност. Всъщност това е процедурата, с която се
създава сценарий на заливане в изследвания модел. Тя включва 1-ви ден без дъжд, 2-ри
и 3-ти ден – с валежни данни от април 1964 г., 4-ти ден – дъжд с количество 250 mm,
гарантиращо разлив със 74 cm воден стълб (получено от втората стъпка на моделния
процес), и 5-ти, 6-ти и 7-ми ден – без валежи. Останалите полета в прозореца остават
със стойности по подразбиране.

Фиг. П-11. Време на променливите гранични условия
12. Метеорологичните данни по формулата на Харгрийвс се въвеждат в следващите два прозореца (фиг. П-12 и фиг. П-13).

Фиг. П-12. Метеорологични данни –
географска дължина
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Фиг. П-13. Метеорологични данни – ден, максимална
и минимална температура за деня
13. Чрез използване на модула „Профил“ (PROFILE) към програмата HYDRUS-1D
се имплементират дълбочините за отделните почвени пластове (фиг. П-14), както и дълбочините на хоризонтите със съответната концентрацията на арсен в тях (фиг. П-15).
Броят на слоевете с различна концентрация на арсен може да не отговарят на броя слоеве в профила, т.е. в един почвен слой концентрацията на арсен може да варира.
С тази последна стъпка завършва процеса на въвеждане на информация в модела,
след което се стартира извършването на самата симулация.
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Фиг. 1. Район на изследване (Изготвил: Велимира Стоянова)

Фиг. П-14. Информация за строежа на почвения профил

Фиг. П-15. Информация за съдържанието на арсен по профила
на почвата
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УВОД
Нарастващата антропогенизация е причина за разглеждането на актуални
въпроси, свързани с използването и управлението на териториите, в които живеем. В тази връзка целта на настоящото изследване е представяне на геоекологичното състояние на съвременните природни комплекси в един от най-техногенните райони на България – Девненския индустриален център (разгледан
през призмата на естествените природни граници) чрез ландшафтно-геохимични методи. Задачите за изпълнение са свързани с установяване на геохимичните
особености и условията на миграция и диференциация на тежки метали в дънните отложения и избрани растителни видове в района.
Ландшафтно-геохимичните и биогеохимичните изследвания у нас имат
над половинвековна история и дават добра представа и възможности за сравняване с други проучвания по света. Представените резултати в статията са сравнени с подобни изследвания за различни части от страната (Йонева, Еленов,
2000; Пенин, Желев, 2016а,б; Китев, 2017, и др.).
Разглежданата територия (обект на изследване) включва водосбора на долното течение на р. Провадийска (от края на пролома при гр. Правадия до заустването ѝ в Белославското езеро) и е с площ 481 km2. Настоящата статия е
продължение на изучаването на ландшафтната специфика на района (Пенин,
Семерджиева, 2018).
МЕТОДОЛОГИЯ
Водосборният басейн е най-разпространеният вид цялостна функционална геосистема, която притежава редица интегриращи фактори – дълговременност, движение на потоци вещество по склона и талвега на водните потоци.
Използването на басейновия подход е в основата на ландшафтно-геохимичните
изследвания, свързани с решаването на проблемите за постъпване и трансформация на техногенните вещества в геосистемите (Пенин, 1994). Границите на
изследвания водосбор са определени във връзка с използването на басейновия
подход.
За представяне на екологичното състояние на природните комплекси в разглежданото пространство е избран ландшафтно-геохимичният метод. В настоящото изследване са установени геохимичните особености и условията на миграция и диференциация на тежки метали в избрани растителни видове (горски,
храстови и тревни) и в дънни отложения във водосбора на долното течение на р.
Провадийска както в относително ненарушени (фонови), така и в силно антропогенизирани ландшафти. Пробите са събрани по време на полеви изследвания
през м. октомври 2016 г. Работата е извършена в съответствие с определена
методика, разработена и прилагана от специалисти в тази област (Глазовская,
1964; Перелман, 1975; Фортескью, 1985; Пенин, 1989 и др.). В пробите е установено общото съдържание (mg/kg, ppm) на елементите мед (Cu), цинк (Zn),
олово (Pb), манган (Mn), никел (Ni), кобалт (Co), хром (Cr) и кадмий (Cd).
За интерпретиране на получените резултати е използвана разработената в
приложната геохимия на ландшафтите система от коефициенти, които пред40

ставят отношението между средните съдържания на химичните елементи в определени сравними помежду си обекти. В резултат на миграцията химичните
елементи се проявяват чрез концентрация или разсейване и изучаването на тези
противоположни страни е една от важните особености в методологията на геохимията. Във връзка с това се използват редица коефициенти, най-важни от
които са коефициент на концентрация (КК) и коефициент на разсейване (КР).
КК представлява съотношението между съдържанието на елемента в даден
природен обект (почва, скала, утайка и др.) към неговия кларк в литосферата.
Ако КК е със стойности по-малки от единица, се изчислява обратната величина – КР, която показва отношението между кларка на елемента в литосферата
и неговото съдържание в даден природен обект (Пенин, 1997, по Гаврилова,
Касимов, 1989).
Важен момент в изследването е изясняването на съдържанието на химичните елементи в живото вещество. Друг коефициент, който е използван за анализ на резултатите от биопробите, е коефициентът на биологично поглъщане
Ax (Перелман, 1975) – отношението между количеството на химичните елементи в пепелния остатък на дадено растение (количеството минерални вещества,
съдържащи се в организма) и съдържанието им в почвата или скалата, която
растението обитава. Натрупването на елементите е променлива величина и зависи от редица фактори – среда на обитаване, стадий на развитие на организма
и пр. В един организъм концентрациите на химичните елементи в отделните
му тъкани и органи не са еднакви и се колебаят както от сезоните, така и от
възрастта на този организъм. В редица случаи концентрациите на даден микроелемент например може да превишава кларка му десетки и стотици пъти,
което е обяснимо от физиологична гледна точка, тъй като те играят важна роля
във функционирането на организма. Трябва да се отбележи, че това аномално
съдържание и тази особеност на организмите се използва и при търсенето на
полезни изкопаеми, както и при определянето на степента на замърсеност и антропогенно натоварване на ландшафтите в различни зони на силно техногенно
въздействие (Пенин, 2013, по Norrish, 1975; Bowen, 1979; Hughes, Lepp, Phipps,
1980; Фортескью, 1985; Глазовская, 1988; Биоиндикация..., 1988; Аржанова,
Ельпатевский, 1990; Перельман, Касимов, 1999; Техногенез..., 2003; Касимов,
2013, и др.). Това е особено важно при провеждането на теренни биогеохимични и ландшафтно-геохимични проучвания.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Част от радиалното преразпределение нa химичните елементи в ландшафтите са подвижните им форми, свързани с възходяща миграция от почвата към
растениятa. Представянето на биогеохимичната специализация на растителността във водосбора на долното течение на р. Провадийска е продължение
на разгледаните в друга публикация (Пенин, Семерджиева, 2018) геохимични
особености на почвената покривка от района. Местната литоложка обстановка,
представена предимно от карбонатни скали, предопределя алкалния характер
на почвите в границите на изследваната територия, което влияе върху по-ниските стойности на елементите. Резултатите потвърждават закономерността, че в
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карбонатните скали микроелементите са в по-ниски концентрации (Пенин,
1992, по Беус, 1981).
За целите на изследването са избрани представителни и широко разпространени в района растителни видове (табл. 1). От дървесните и храстовите видове за анализ е събрана листна маса. Биопробата от мъртва горска постеля е
събрана в парков ландшафт с интродуцирани видове: черна топола (Populus
nigra L.), източен чинар (Platanus orientalis L.), полски ясен (Fraxinus oxycarpa
Willd.) и др. Интегралната тревна проба (разнотревието), събрана от 1 m2 площ,
включва предимно калцифилни видове: плюскавиче (Silene ssp.), мащерка
(Thymus ssp.), карамфил (Dianthus ssp.) и др.
Манганът (Mn) е важен хранителен елемент за растенията, като природно
се съдържа в по-големи количества в сравнение с други елементи (Горбанов
и кол., 2005), което е причина за по-високите стойности на микроелемента в
пробите от района.
Скоростта на поглъщане на Pb се понижава при наличие на карбонати и в
райони с по-ниски температури (Пенин, Желев, 2016а, по Hughes, Lepp, Phipps,
1980), което обяснява ниските стойности на микроелемента в растителните
проби от изследваната територия.
Никелът (Ni) и кобалтът (Co) в неутрални и слабоалкални условия са трудно подвижни и само в редки случаи имат биогенно натрупване (Пенин, 1992, по
Перельман, 1966). За Ni от са значение почвено-киселинните условия (рН). При
Таблица 1
Съдържание на тежки метали в избрани растителни видове от изследваната
територия (mg/kg)
№
Вид
проба

Местоположение

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

1

Мъртва
горска
постеля
1-ви пласт,
тазгодишна

Псевдолонгоз
Девненски
карстови извори

46

110

5

208

15

0

11

2

Разнотревие

Южно от ПЗ
„Находище на
урумово лале“,
до кариера
„Люляка“

36

172

3

592

12

2

12

3

Келяв габър
(Carpinus
orientalis
Mill.)

Издънкова
габърова гора,
Добринско плато
СИ от с. Добрина

72

161

6

4795

15

2

5

Средно съдържание в растителните проби 51
на изследваната територия

148

5

1865

14

1

9
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Таблица 2
Съдържание на тежки метали в растителността в източната част
на Балканския полуостров (в ppm=mg/kg) (по Пенин, 2013)
Вид/елемент

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

Келяв габър

45

275

22

465

13

11

23

Опад – листна маса
(смесена шир.гора)

16

103

17

107

1,3

2,9

2,1

Тревни проби
(пасище)

56

380

160

1870

10

5

10

намаление на киселинността натрупването в редица случаи намалява видимо
(Berrow, Burridge, 1979).
На регионално ниво може да се направи сравнение със съдържанията на
микроелементи в дървесни, храстови и тревни видове от характерни ландшафти в източната част на Балканския полуостров (табл. 2).
Установената висока концентрация на елемента Mn в пробата от келяв габър във водосбора на р. Провадийска е в пъти повече от представената стойност
за Балканския полуостров. Според Гаврилова и Касимов (1989) Mn се натрупва
предимно във влаголюбиви видове, а келявият габър расте в по-сухи местообитания. Повечето растения се „повлияват“ от концентрации на Mn над 400-500
mg/kg, при отделни видове и над 1000 mg/kg (Greger, 1999, Kabata-Pendians,
2011). Може да се направи изводът, че тази висока стойност на микроелемента
се дължи на външна намеса, тъй като не се наблюдават превишени стойности в
почвата, върху която се развива растителният вид. Същото се отнася и за Cu и Ni
– те също са с по-високо съдържание, а останалите микроелементи са с по-малки концентрации. В пробата от мъртва горска постеля от района на изследване
ситуацията с Mn е идентична – отново е с по-високо съдържание, както и Cu,
Zn, Ni и Cr. Само Pb и Co са с по-малки стойности. В пробата от разнотревието
не се наблюдават завишените стойности на Mn, както при предишните проби.
Всички елементи са с по-ниско съдържание, с изключение на Ni и Cr, които
минимално завишават стойностите в пробите от растителността в Балканския
полуостров. Това се обяснява с натрупването на последните елементи изключително в сухолюбиви видове (Гаврилова, Касимов, 1989).
Тези съпоставки трябва да се разглеждат с известна условност, тъй като
сравняваните проби са събирани в различни природни условия и ландшафтни
единици, влияещи по различен начин върху миграцията на химичните елементи
в растенията.
Връзката жива–нежива природа се изследва на базата на получените конкретни резултати за съдържанието на тежките метали в системата скала–почва–растителност (Пенин, 1992). Геохимичният спектър от фиг. 1 представя
връзката почва–растителност в изследвания район чрез КК и КР на химичните
елементи като средно съдържание на растителните проби спрямо средното съдържание в почвите на територията. Отличава се високата концентрация на Mn
и ниските стойности на Ni, Cr и Co.
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Фиг. 1. Геохимичен спектър на почвите и растителността във водосбора на долното
течение на р. Провадийска

Co, Ni и Cr са условно необходими хранителни елементи за растенията, съдържат се в малки количества (Горбанов и кол., 2005). Почвите в изследваната
територия са бедни на подвижни форми на Co, което е и причината за наблюдаваното ниско съдържание на елемента в растителните проби. Ниското съдържание на Ni в растенията се дължи на ниската концентрация на този елемент в
почвата, слабата биологична акумулация от корените и слабото му придвижване от корените към надземните органи на повечето растителни видове. Същото
се отнася и за Cr – веднъж постъпил в корените, той трудно се придвижва към
надземните части на растението (Горбанов и кол., 2005).
Изчислен е коефициент на биологично поглъщане (Ax) на микроелементите в растителните проби, представен на фиг. 2, като за съпоставка е използван
кларкът на химичните елементи в литосферата.
Според Перелман (1975) елементи с Ax>1 се „натрупват“ в живото вещество, а останалите, за които Ax<1, само се „захващат“ в различна степен. От
геохимичния спектър отново ясно личи интензивното натрупване на Mn и в
по-малка степен на Cu и Zn в пробата от келяв габър. И в другите две растителни проби Zn се натрупва в малка степен, а всички останали елементи слабо се
захващат спрямо кларките на химичните елементи в литосферата.
За разкриване особеностите на връзката между растенията и скалата, от
една страна, и растенията и почвата, от друга, Ax е изчислен на локално ниво
като отношение между количеството на елемента в пепелния остатък на растителната проба от разнотревието и съдържанието му в почвата, която обитава (средно съдържание на елементите от почвен профил на плитки черноземи
(Calcic Chernozem) (Почвена характеристика Девня...), и съдържанието му в
скалата, върху която се развива (средно съдържание на елементите в карбонатните скали в България, по Куйкин и кол., 2001).
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Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементи в литосферата и растителността
в изследваната територия

Изчислен е още Ax като отношение между количеството на елемента в
пепелния остатък на растителната проба от келяв габър и съдържанието му в
почвата, която обитава (средно съдържание на елементите от почвен профил на
плитки карбонатни черноземи (Calcic Chernozem) (Почвено-агрохимическа характеристика...,1966), и съдържанието му в скалата, върху която расте (средно
съдържание на елементите в карбонатните скали в България, по Куйкин и кол.,
2001). Стойностите са представени в табл. 3 и 4, като разкриват биогенната
миграция на тежките метали в избраните растителни видове.
Таблица 3
Коефициент на биологично поглъщане (Ax) на растителните видове
спрямо почвата, която обитават
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

Разнотревие

1,63

1,84

0,14

1,49

0,20

0,22

0,46

Келяв габър

6,54

7,66

0,37

17,1

2,14

0,66

0,15

Таблица 4
Коефициент на биологично поглъщане (Ax) на растителните видове
спрямо скалната основа, която обитават
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

Рзнотревие

2

4,3

0,12

2,55

0,41

0,4

1,2

Келяв габър

4

4,02

0,24

20,6

0,51

0,4

0,5
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По отношение поглъщането на отделни химични елементи в растителните
видове от скалната основа се наблюдава силно натрупване на Mn, Zn и Cu и средно на Ni, Cr, Co и Pb. Почти идентична е ситуацията и при поглъщането от почвената покривка, като разликата се състои в по-силното натрупване и на Ni. И в
двата случая биологичното поглъщане е представено в тесни граници. Анализът
на резултатите по отношение на микроелементите показва по-добра взаимовръзка между келявия габър и почвата, а при разнотревието се наблюдава обратната
зависимост – доминира връзката варовикова основа–калцифилни видове.
Получените резултати за съдържанието на микроелементите в растенията, както и стойностите на коефициента на биологично поглъщане, са сравними с други данни от България. Съпоставяйки резултатите от изследвания в
Южен Пирин (Китев, 2017), Огражден (Пенин, Желев, 2016б) и басейна на р.
Сазлийка (Пенин, Желев, 2016а) и тези от изследваната територия, могат да
се направят подобни заключения – асоциацията от концентриращи се тежки
метали в растителността е Mn, Zn и Cu (в Огражден и басейна на р. Сазлийка и други микроелементи). По-близки са резултатите от изследвания район и
тези от Южен Пирин и Огражден (територии, слабо засегнати от антропогенно
въздействие, за разлика от водосбора на Провадийска). Стойностите на микроелементите, получени от пробите в басейна на р. Сазлийка (в значителна част
антропогенизирана територия), са в пъти по-високи от тези в района на изследване. Следователно може да се направи изводът, че се наблюдава слабо техногеохимично въздействие върху растителността. Това заключение съвпада с
изводите на Йонева и Еленов (2000), изследвали биогеохимичните особености
в Девненската индустриална зона, че в района не се установява натрупване на
тежки метали в растенията.
Един от най-информативните обекти, позволяващи установяване особеностите на миграция и концентрация на химичните елементи и съединения в природните комплекси, са дънните отложения (седименти, утайки). По аналогия с
почвите често ги наричат „огледалото“ на аквалните ландшафти (Глазовская,
Касимов, 1987; Касимов, 2013). Актуалността от изучаване на дънните отложения в реките се определя от забелязващия се през последните години преход на
ландшафтно-геохимични изследвания от локално на регионално ниво, където
тези отложения са не само най-информативните, но може би са и единственият
индикатор, в който се отразяват особеностите на миграция на веществата в границите на водосборните басейни (Пенин, 1994).
Във връзка с поставената задача са опробвани дънните отложения от речната система на р. Провадийска, на р. Девня и Белославското езеро (табл. 5).
Пробите от р. Провадийска са събрани по методиката за изследване влиянието на техногенен източник – преди и след неговото въздействие. Опробвани
са и речни седименти в район, в непосредствена близост до Девненските карстови извори. Територията му е силно уязвима на замърсяване, тъй като местата, където подземните води излизат на повърхността, са най-чувствителни към
антропогенни влияния.
Общото съдържание на елементите в дънните отложения в изследваната
територия е сравнено със съдържанията им в Европа и България (табл. 6). Стойностите са представени в геохимичен спектър чрез коефициентите КК и КР
(фиг. 3).
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Таблица 5
Съдържание на тежки метали (в ppm=mg/kg) в дънните отложения в района
№
Местоположение
pH
проба
1
Дере, шосеен път
7,86
за Вълшебния извор
2
Приток на р. Девня, моста
7,58
при отбивката за Palinko
3
Дере – началото на р. Девня, 7,53
североизточно от Суворово
4
Р. Провадийска – преди града, 7,55
срещу местност Шашкъните
5
Р. Провадийска – след града, 7,48
северно от Солна мина,
до жп линията
6
Р. Провадийска при моста
7,37
на с. Разделна
7
Белославско езеро, срещу
6,90
фериботния комплекс
Средно съдържание в дънните отложения
на изследваната територия
Максимално съдържание в дънните
отложения на изследваната територия
Минимално съдържание в дънните
отложения на изследваната територия
Медиана

Cu Zn

Pb Mn Ni

Co

Cr

29 136 16 223 10

3

36

33

96

28 240 30

4

45

4

13

12 129

6

1

9

17 203 12 253 18

4

34

1

29 169 29

19

3

37

1

38 134 23 565 66

4

53

311

38

10

24

113

18 256 21

3

32

1

38 203 29 565 66

4

53

1

4

1

1

7

1

29 134 16 240 18

3

36

1

10

74

1

1

17

13

74

Cd

7

Таблица 6
Съдържание на тежки метали (в ppm=mg/kg) в дънните отложения на Европа,
България и изследваната територия
Литосфера (по Виноградов, 1962)
Дънни отложения на Европа
(по Salminen, 2005)
Дънни отложения на България – фон
(по Пенин, 2003)
Дънни отложения на България –
техногенни територии (по Пенин, 2003)
Средно съдържание в дънните
отложения на изследваната територия
Средно съдържание в дънните
отложения на р. Девня
Средно съдържание в дънните
отложения на р. Провадийска

Cu
47

Zn
83

Pb Mn Ni
16 1000 58

Co
18

Cr Cd
83 0,13

22

120

39 1120 35

11

93 0,53

45

94

25

777

28

17

64

1

217 155 102 972

35

37

74

1,9

24

113

18

256

21

3

32

1

22

81

18

197

15

3

30

1

28

169

21

376

34

4

42

1

47

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементи в дънните отложения в Европа,
България и водосбора на долното течение на р. Провадийска

Фиг. 4. Геохимичен спектър на микроелементи в дънните отложения в България
и водосбора на р. Девня
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Фиг. 5. Геохимичен спектър на микроелементи в дънните отложения в България
и по течението на р. Провадийска

Спрямо кларките на химичните елементи в дънните отложения в Европа
са сравнени останалите стойности от речните седименти в България и в изследваната територия. Ясно се вижда, че концентрации на микроелементите
в отложенията във фоновите територии в страната и тези в Европа са почти
идентични, докато техногенните теритоии на национално ниво излъчват висока концентрация с Pb, Co и Cu. В геохимичния спектър особено се отличава
КР на микроелементи в дънните отложения в района, и в частност на Mn, Cr,
Co и Ni.
Геохимичните спектри, показани на фиг. 4 и 5, представят КК и КР на химични елементи в дънните отложения на национално ниво и тези в разглежданата територия. Водещи в графиките са фоновите стойности на тези елементи в
речните седименти в България. Спрямо тях са сравнени стойностите на елементите в техногенните територии и отложенията от реките Девня и Провадийска,
които аналогично с предишната графика, се отличават с висок КР, най-добре
обособен при Co и Mn.
На фиг. 6 е представено сравнение на геохимичните спектри на дънните
отложения на главната речна артерия – р. Провадийска, и най-големия ѝ приток в изследваната територия – р. Девня. Ясно се отличава КР на елементите
на р. Девня спрямо тези на р. Провадийска. Причината вероятно е по-силно
изразеното карстово подхранване на р. Девня и свързаният с него специфичен
химичен състав, който не позволява „свързване“ с подвижните форми на тежките метали.
4 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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Фиг. 6. Геохимичен спектър на микроелементи в дънните отложения по течението
на р. Провадийска и р. Девня

На фиг. 7 е представено съпоставяне на спектрите на дънните отложения
по течението на р. Провадийска преди и след гр. Провадия и преди вливането ѝ
в Белославското езеро.

Фиг. 7. Геохимичен спектър на микроелементи в дънните отложения по течението
на р. Провадийска
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Водещи във фигурата са стойностите на химичните елементи от дънните
отложения преди гр. Провадия, спрямо които са сравнени тези след населеното
място и преди вливането на реката в местния ерозионен базис. Като асоциация
от замърсяващи елементи с градски произход се отличават Pb, Cu и Mn.
След като изследваната територия е долното течение в системата на водосборния басейн на р. Провадийска, съдържанията на микроелементите на опробваните отложения са резултат от общото й замърсяване в горните ѝ части.
В зависимост от характера на замърсяването поречието на основната речна
артерия се разделя на четири зони – първата, от гара Хитрино до Провадия, е
със замърсяване от земеделието и битовите води от Каспичан и Нови пазар; във
втората зона водите на р. Провадийска са подложени на замърсяване от промишлеността и битовите води от Провадия; третата зона няма значителни замърсители; четвъртата се простира в последните километри от долното течение
на реката, като се характеризира със замърсяване от Девненските химически
заводи (Йонева, Еленов, 2000).
Според законодателството в областта на околната среда както в България, така и в Европейския съюз, до момента няма въведени единни нормирани стойности за неорганични и органични замърсители на седименти. Поради
тази причина стойностите на дънните отложения от изследваната територия
са съпоставени с тези, утвърдени от Агенцията за защита на околната среда в
САЩ (Чолакова, Пенин, 2016, по МacDonald, Ingersoll, 2002) и тези за качеството на седиментите в провинция Онтарио, Канада (Чолакова, Пенин, 2016, по
Guidelines…, 2008). При сравнението единствено съдържанията на Zn и Ni в
дънните отложения на р. Провадийска превишават определените прагови концентрации (Thereshold Effect Concentrations) в САЩ (за Zn – 121 mg/kg, и за Ni
– 23 mg/kg). При установените норми за вероятни концентрации с вреден ефект
(Probable effect concentration) не се наблюдават превишения за разглежданото
пространство.
На база разгледаните досега резултати от съдържанието на тежки метали
в дънните отложения на реките от изследваната територия може да се направи
извод, че единственият елемент с превишаваща концентрация (Zn) в сравнение с тази на речните седименти от фоновите райони за страната се внася техногенно с отпадъчните води и продукти, изхвърляни от големите промишлени
предприятия в района и някои специфични стопански дейности в селищата от
проучената територия.
ИЗВОДИ
Ниските стойности на микроелементите в дънните отложения и растителността са резултат от алкалната среда на територията и по-слабата подвижност
на тежките метали в нея. Местните литогеохимични особености възпрепятстват
натрупването в големи количества на тежки метали в природните компоненти.
Получените резултати от геохимичното изследване на територията съвпадат с подобно проучване на района преди почти 20 години – не се отчита
съществена промяна в стойностите на микроелементите в ландшафтните компоненти. По всяка вероятност това се дължи, от една страна, на малки промени
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в производствените мощности на някои замърсяващи околната среда предприятия, а от друга, евентуална промяна с екологосъобразни технологии, които намаляват техногенното въздействие върху територията.
В изследваните растителни видове не се наблюдава натрупването на тежки
метали и по-високи стойности имат само важните хранителни елементи за растенията - Mn, Cu, Zn и др.
Във връзка с изследванията на дънните отложения на реките в района се
препоръчва установяването на пунктове за наблюдение по главната речна артерия преди гр. Провадия, след него и преди вливането в Белославското езеро,
където реката е „усвоила“ в седиментите влиянието на всички антропогенни
дейности от началото до края на своето течение. Повечето изследвания в района са с акцент върху хидробиологичния мониторинг на повърхностните водни
тела, по-малко е физикохимичния, в частност замърсяването с тежки метали. В
границите на района съществуват значителен брой пунктове за мониторинг на
водите. Необходимо е да се организира такъв и при Девненските карстови извори, тъй като териториите, при които подземните води излизат на повърхността
са най-уязвими към замърсяване.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
Кристина Гърциянова1
Подземните води играят важна роля както за околната среда, така и в живота на
човека. Те са неразделна част от цикъла на водата, тъй като са тясно свързани с повърхностните водни системи. В настоящата статия се прави преглед на извършените до днес
изследвания на подземните води в България, като е установено, че през целия некратък
период постепенно са формирани няколко направления на научноизследователски интерес – хидрогеология и режим, минерални и карстови води, хидрохимия и замърсяване, моделиране, а напоследък някои автори се занимават с въпроса за европейското и
национално законодателство по отношение на подземните води.
Ключови думи: изследвания, подземни води в България

GROUNDWATER STUDIES IN BULGARIA
Kristina Gartsiyanova
Abstract: Groundwater systems have been the subject of research since ancient times.
This article reviews the groundwater studies carried out to date in Bulgaria. It has been
established that in the course of the researches carried out from ancient times to the present
day, the following directions of scientific research interest have been gradually formed hydrogeology and groundwater regime, mineral waters, karst groundwater, hydrochemistry
and ground water pollution, groundwater modeling, some authors have recently dealt with the
issue of European and national legislation.
Keywords: studies, groundwater in Bulgaria
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УВОД
Подземните води в България имат повсеместно разпространение и са съществена част от речния отток на страната и имат изключително значение особено през периода на маловодието, когато представляват основен източник за
подхранване на речната мрежа. Те играят важна роля както за формиране на
природната среда, така и като воден ресурс за задоволяване на различни потребности на човека и неговата стопанска дейност. Подземните води имат инфилтрационен, седиментогенен и смесен произход, което определя и различните им физикохимични свойства и състав. Тези водни ресурси се характеризират със специфично разпространение, в което протичат хидродинамичните
и хидрохимичните процеси на тяхното количествено и качествено формиране.
Различни са процесите и динамиката на замърсяване и самопречистване. В исторически апект много учени в своите изследвания оценяват ролята, мястото и
значението на подземните води като воден ресурс и екологичен фактор.
Основна цел на разработката е да се направи преглед на изследванията на
подземните води в България и да се проследят тенденциите в направленията на
тези изследвания. Прегледът е извършен, като изследванията са разгледани в
два основни периода – от края на ХІХ в. до средата ХХ в. и от втората половина
на века досега. Причина за поделянето е липсата на целенасоченост и мащабност на проучванията, както и на специализирани учени.
Подземните води трябва да бъдат опазвани, тъй като представляват ценен
ресурс, и затова е необходимо цялостно планиране, специални инструменти и
съгласувани законодателни действия не само в Европейски съюз, но и в нашата
страна. Необходимостта от дългосрочна програма за действие с цел предотвратяване на количественото изчерпване и качественото изтощаване на подземните води в целия Европейски съюз, е отразена за първи път в Директива 2000/60/
EC, известна като Рамкова Директива за водите (РДВ), (Directive 2000/60/EC of
the European Parliament and of the Council of 23). За първи път подземните води
са включени в цялостна система за управление на водите. Посоченият документ е допълнен от приетата през 2006 г. „дъщерна“ Директива 2006/118/ЕО
за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието
им (Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12
December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration).
Новата Директива за подземните води (ДПВ) регламентира стандарти за тяхното качество и въвежда мерки за ограничаване на замърсяването им. Нейните
основни изисквания и критерии са залегнали в приетата у нас Наредба № 1 от
10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Успешното прилагане на европейското и националното законодателство
в областта на водната политика и конкретно на подземните води е резултат от
подобряването на връзките между държавите-членки и между научните дисциплини. На практика провежданите политики представляват научнообосновано отражение на съвременните изисквания за наличието на достатъчно
количество подземни води в „добро“ химично състояние. Това определя актуалността на темата за изследванията на подземните водни системи не само в
ЕС, но и у нас.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В СТРАНАТА
ОТ КРАЯ НА ХІХ В. ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК
Подземните водни системи са обект на проучване и ползване още от дълбока древност. Така например във връзка със задоволяване нуждите от битови и питейни води по време на Римската империя е проучена голяма част от
пресните термоминерални води в Средногорската и Рило-Родопската област, в
резултат на което някои от изворите на тези води са каптирани и използвани за
лечение и пиене. Останки от римски каптажи са запазени и до наши дни.
В по-късно време, преди и непосредствено след Освобождението от турско
робство, оскъдни данни за подземните води се откриват в трудовете на чуждестранни учени като Ами Буе, Аугуст Викенел, Франц Тула и др., които по
различни поводи са посещавали страната. Бегло е отбелязана тази тематика и в
трудовете на първия български геолог проф. Г.Н. Златарски.
Първоначалното изучаване на подземните води в България е фрагментарно,
обхващащо отделни територии и обикновено съпътстващо други проучвания.
През 1895 г. проф. Л. Ванков публикува резултатите от геоложките изследвания в околностите на с. Меричлери и дава някои данни за минералните води,
намиращи се там. През 1901 г. същият автор публикува научна работа за геологията и хидрогеологията в района на термалните извори при Вършец и Сливенските минерални бани (тогава с. Джиново).
През 1905 г. във връзка с водоснабдяването на Добруджа българското правителство кани професор Де Лоне от Минната академия в Париж да извърши
хидрогеоложко проучване на тази безводна част от страната. Придружен от геолога Л. Ванков и минния инженер Т. Михайловски, Де Лоне извършва геоложко
и хидрогеоложко картиране, изучава кладенците и изворите, съставя карта с
хидроизохипси. Мнението си за водоснабдяването на Добруджа той дава в статията „Подземна хидрология на Добруджа“. Работата на Де Лоне е оригинална
и въпросите са разгледани на нивото на развитие на хидрогеоложката наука в
началото на ХХ в.
След Де Лоне проучването на подземните води на отделни участъци в
Добруджа продължава Т. Михайловски, който през 1912 г. публикува статията
„Хидрогеологическо изучаване на терена в околността на гр. Добрич“. Въпроса
за водоснабдяването на Добруджа разглежда и проф. Г. Бончев, във връзка с
който през 1923 г. отпечатва материала „Геологично-хидрологични проучвания
на Делиормана“.
След Първата световна война геоложката наука у нас бележи значителен напредък. Броят на българските геолози се увеличава и те започват по-системно и
комплексно да изучават геологията на страната. На хидрогеологията е отделено
съвсем скромно място. През периода от 1926 до 1932 г. Н. Николов и В. Г. Радев извършват регионални геолого-хидрогеоложки проучвания в района на термалните
извори в Карловско, а д-р Ел Коен изучава водоносността на скалите в Шуменското плоскогорие с оглед водоснабдяването на гр. Шумен. Проф. В. Цанков и д-р Ел
Коен описват водоносността на скалите в обсега на солния щок на Провадийската
синклинала и правят известна оценка за водоносността на солния залеж.
През 1939 г. д-р Р. Берегов публикува резултатите от изследванията на плиоцена в Ломско. В работата си той прави кратко описание на понтийския напо58

рен водоносен хоризонт, който оводнява въглищния залеж и е сериозна пречка
за експлоатацията на въглищата. Изяснява се и хидравличната връзка на понтийския напорен хоризонт с р. Дунав.
През 1940–1941 г. В. Цанков, Р. Берегов и Ел Коен публикуват резултатите
от сондажните и геоложките проучвания за нефт във Варненско. В работата си
те поместват данни за минерализираните и съдържащите газ води. През 1942
г. д-р П. Мандев публикува резултатите от геоложките и хидрогеоложките проучвания в Тузлука, като описват изворите на солени води и правят тълкуване за
произхода им.
На термоминералните води в България е посветен значителен брой литературни източници. Един от значимите сред тях е трудът на проф. Ас. Азманов
„Българските минерални извори“ (1940 г.), в който авторът дава хидрохимична
характеристика на тези води и кратки данни за геоложкия строеж на местата на
техните извори. Този труд може да се приеме като един от първите, чийто обект
на изследване е цялата територия на страната.
Периодът до началото на 50-те години се характеризира с отсъствие на системност в търсенето и проучването на подземните води, липса на специалисти
в областта на хидрогеологията и на организирани служби за ръководство и провеждане на хидрогеоложки изследвания. Проучванията са свързани главно с
извори във връзка с каптирането им.
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В СТРАНАТА
СЛЕД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ В.
Периодът от началото на 50-те до края на 80-те години се характеризира
с рязък скок в развитието както на хидрогеоложката практика, така и на хидрогеоложката наука. За нуждите на хидромелиоративното, хидроенергийното,
промишленото и гражданското строителство, на минното и водоснабдителното
дело се налага извършване на детайлни хидрогеоложки и инженерно-геоложки
проучвания в много райони на страната. За целта се създават специализирани
ведомства, организации и институции. За подготовка на кадри с висше образование в Софийския университет е създадена катедра и открита специалност
Хидрогеология и инженерна геология, която през 1953 г. е прехвърлена към
новосъздадения Висш минногеоложки институт.
В организацията „Водоканлпроект“ е създаден хидрогеоложки отдел, който започва по-системни проучвания на подземните води за нуждите на водоснабдяването, а към „Енергопроект“ е сформирана Дирекция за хидрогеоложки
и инженерно-геоложки проучвания. С помощта на чуждестранни специалисти
се създава Правилник за обема и съдържанието на видовете дейности в различните стадии на проучване и проектиране. Разработва се и първото методично
ръководство за изпълнение на полско-оперативните хидрогеоложки и инженерно-геоложки изследвания. Създава се и съответна метериално-техническа база
и лаборатории за извършване на проучванията.
В продължение на няколко години хидрогеолозите към „Енергопроект“ провеждат хидрогеоложки проучвания в района на Димитровград, Горнотракийската
низина, Казанлъшката и Софийската котловина, Крайдунавските низини и други
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с цел изясняване ресурсите на пресните подземни води и условията на тяхното използване за питейно-битово и промишлено водоснабдяване и напояване. С
постановление на Министерския съвет от 1951 г. е възложена задача за търсене и
проучване на подземните води в Добруджа за водоснабдяване. В резултат на извършените дейности са доказани подземни води в количества, които задоволяват
нуждите не само за водоснабдяване, но в значителна степен и за напояване. В района на Шабла и Дуранкулак се изгражда първата напоителна система с подземни води с капацитет 1,5 m3/s. Успешно се извършват хидрогеоложки проучвания
в района на солния щок и Провадийската синклинала, Маришкия каменовъглен
басейн, Сливенската котловина, Долното течение на р. Тунджа и др.
През 1951 г. към „Водоканалпроект“ се създава Дирекция за хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания във връзка с хидромелиоративното проектиране и строителство, за водоснабдяване с подземни води за напояване и др.
От 1956 г. се поставя началото на опорната наблюдателна мрежа за изучаване режима и баланса на подземните води при естествени условия и нарушен
режим (напоителните системи), създава се Секция по хидрогеология към Института по хидрология и метеорология, а по-късно и Секция по хидрогеология
и инженерна геология към Геологическия институт – БАН. Впоследствие почти във всички проектантски организации са създадени звена за хидрогеоложки
проучвания. Провежданите проучвания са с локален характер и имат конкретно
предназначение –изследване на подземните води с цел водоснабдяване и напояване на конкретни обекти или рисковете с тези води при проектирането и
изграждането на съответни инженерни съоръжения. Основните организации
и научни институти, които в по-широк аспект се занимават с проблемите на
проучване и експлоатация на подземните води в България, са: Водоканалпроект, Енергопроект, Водпроект, Комитетът по геология, катедра Хидрогеология
и инженерна геология на МГУ, секция Хидрогеология към ГИ на БАН и секция
Хидрогеология при Института по хидрология и метеорология.
Към Комитета по геология се създава хидрогеоложки отдел за проучване
на подземните води в районите на находищата на полезните изкопаеми. През
1964 г. на Комитета по геология се възлага задачата за по-нататъшното проучване на термоминералните води, в резултат на което са разкрити нови находища и
общият експлоатационен ресурс на тези води се увеличава приблизително два
пъти. В хода на търсене и проучване на нефт и газ се изследват и високоминерализираните води (главно нефтените), които от гледна точка на тяхната експлоатация са най-слабо изучени в количествено и качествено отношение.
По изготвена от катедра Хидрогеология и инженерна геология методика на
МГУ, съгласувана и утвърдена от по-висшестоящи органи, от 1968 г. специализирани групи на Енергопроект, Водпроект, Водоканалпроект започват съвместни детайлни регионални хидрогеоложки изследвания на пресните подземни
води и съставяне на хидрогеоложка карта на България в М 1:25 000. Съставят се
няколко хидрогеоложки карти – Карта на фактическия материал, Карта с райониране по водообилност, Карта с райониране по степен на замърсеност и пригодност на пресните подземни води, Карта по дълбочина на залягане на водите,
мощност и филтрационни свойства на скалите в зоната на ареация.
В резултат на постепенно увеличаващия се фактически материал и данни
за подземните водни ресурси от началото на 50-те години до днес се разработ60

ват много научни трудове, по-важни от които са: „Търсене и проучване на подземни води“ (1957), „Състав на българските минерални води“ (1958), „Обща
хидрогеология и минерални води“ (1959), „Карстовите подземни води в България“ (1959), „Българските минерални извори“ 1960, „Хидрогеология“ (1960),
„Хидрогеоложко райониране на България“ (1962), „Основни типове подземни
води в България“ (1964), „Минерални води в България“ (1964), „Хидрогеоложни проучвания на минералните води в България“ (1970), „Регулиране режима на
подпочвените води в напоителни системи“ (1971), „Ръководство за изучаване
режима на подземните води в напоителните системи и други хидротехнически
обекти“ (1972), „Опазване на подземните води от замърсяване и изтощаване“
(1976), „Подземни води в НРБ“ (1980), „Прогнозиране режима и баланса на
подземните води в напоителните системи“ (1980), „Опазване на подземните
води от замърсяване вследствие химизацията и интензификацията на селското
стопанство“ (1981), „Динамика на подземните води“ (1983).
В началото на 90-те години във връзка с прехода на страната от планово
централизирана към пазарна икономика се наблюдава спад в интереса към изследванията на подземните води, ограничени са проучванията и експлоатацията им, закрити са специализирани служби и ведомства поради нестабилната
финансова система в страната. Постепенно обаче, особено към края на десетилетието, научните проучвания в някои направления на подземните води започват да се възраждат, в резултат на което се издават макар и немного колективни
и авторски научни трудове като: „Лечебен справочник за българските минерални води“ (1990), „България, страна на минерални извори“ (1994), „Български
питейни минерални води“ (1996), „Български питейни минерални води“ (1996).
Поради рязкото нарастване на броя на научните публикации след 2000 г.
авторът на настоящата разработка няма претенции за пълна изчерпателност
при прегледа им. Споменати са ключови автори и избрани научни трудове, които биха могли да се проследят в различни електронни бази данни (например
https://www.researchgate.net/).
През последните две десетилетия активна научна дейност относно различни аспекти на подземните води развиват основно учените от секция „Хидрогеология“ към Геологическия институт „Ст. Димитров“ – БАН (ГИ-БАН).
Друго научно звено е катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ към
Минно-геоложкия университет, чиито специалисти са ориентирали своята дейност към сравнително нови направления, като например математическо моделиране на филтрационни и миграционни процеси в подповърхностното пространство, оценка и управление на ресурсите на подземни води, хидрохимични
процеси и явления, защита на околната среда, геофизични изследвания в областта на хидрогеологията, инженерната геология и екологията.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПОДЗЕМНИТЕ
ВОДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ПУБЛИКАЦИИ
В настоящата разработка прегледът на извършените изследвания и свързаните с тях публикации е извършен във връзка със следните направления: хидрогеология и режим на подземните води, минерални води, карстови подземни
води, хидрохимия и замърсяване, моделиране на подземните води.
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От началото на 50-те години до края на 80-те години на ХХ век значително нараства броят на изследванията на подземните води във връзка с техните
експлоатационни възможности с цел използването им за различни стопански
нужди, водоснабдяване и напояване. Многобройни са проучванията в областта
на регионалната хидрогеология, режима и баланса на подземните води и термоминералните води, които се разглеждат като балнеоложки ресурси. Недостатъчни обаче са научните разработки относно високоминерализираните води,
разглеждани като перспективен воден ресурс с потенциално приложение в химическата промишленост.
Въпросът, свързан със закономерностите на режима на подземните води в
България, е обект на изследване още от края на 60-те и началото на 70-те години. Първоначално изследванията на учените са насочени към изучаване режима
на подземните водни системи в отделни региони и тук трябва да посочим автори като Антонов (1957, 1959, 1960, 1962, 1966, 1969, 1973) Америков, Рашков
(1973), Беров (1959), Ганчев (1973), Данчев (1965, 1966, 1967, 1978), Данчев,
Манолов (1973), Лилов (1973), Моев, Лимонадов (1956-1960), Моллов (1961),
Петров (1960), Певтичев, Илиев (1973). Впоследствие проучванията стават
по-широкообхватни и мащабни, в резултат на което се издават колективни или
авторски трудове за цялата територия на страната. Така например Антонов публикува през 1957 г. научния си труд „Търсене и проучване на подземни води“, а
три години по-късно съвместно с Ганчев (1960) систематизират всички натрупани до този момент хидрогеоложки знания и издават научната разработка „Хидрогеология“. Със задълбочаването и нарастването на изследванията на подземните води у нас Антонов, Данчев (1964) правят опит да ги типизират. През
70-те години проучванията имат подчертано практическа ориентация и доказателство за това са издадените научни разработки от Петров (1971) и Бецински,
Райкова, Ботева, Петров (1972). В тях авторите предлагат методи за регулиране
на режима на подземните води.
Съществен принос в развитието на изследователската дейност за подземните водни системи в страната има издаденият от Антонов, Данчев (1980) научен труд „Подземни води в НРБ“. В него се обобщават направените дотогава
проучвания и се разискват основните въпроси за разпространението, факторите
за формиране, количеството и качеството на подземните води, както и възможностите за тяхната експлоатация. В нея съществено място е отделено на пресните подземни води и хидрогеоложката подялба на страната. Съществено значение има и публикуваният само три години по-късно научен труд „Динамика
на подземните води“ (Гълъбов, 1983).
Принос при изучаването на подземния отток в страната има и дисертационният труд на Бецински (1985). Подчертано научна и научно-приложна значимост както за условията на нашата страна, така и за регионалната хидрология
като наука, имат неговите резултати в статията „Определяне закономерностите
на изменение на модулния коефициент при регионална оценка на експлоатационните ресурси на подземните води“ (1987).
Научно-методическата основа за количествена оценка на подземния отток
в България и особеностите на неговото разпределение е представена от Спасов
(1987).
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През този период, както и след него, особен интерес представляват изследванията на подземните води в отделни региони от страната. В областта на
регионалната хидрохимия, подземната хидродинамика и режима и баланса на
подземните води сериозно внимание е обърнато в проучванията на Софийското поле. Така например Петров (1979) разглежда и анализира хидрогеоложките
условия и режима на нивото на грунтовите води в него, като отбелязва, че нивото на тези води почти не се влияе пряко от хидрометеорологичните и поливните фактори, а е налице подхранване от долулежащите напорни водоносни
хоризонти на плиоцена. Бояджиев, Бецински, Стоянов (1961) акцентират върху
изследването на грунтовите води в Източното Софийско поле и възможностите
за тяхното използване. През следващите години Бецински (1963), Петров (1967,
1968, 1970), Ботева, Бецински (1973), Райкова (1976) и др. работят по въпросите
за режима и баланса на грунтовите води в тази територия от страната. По-късно
Райкова, Ботева (1985, 1986) правят оценка на качествения състав на подземните води в Източното и Западното Софийско поле за питейно, промишлено водоснабдяване и напояване. Един по-дълъг период на изследване – 1959–1985 г., е
в основата на разработката на Ботева, Райкова (1987), в заключението на която
авторите правят изводите, че грунтовите води в Софийското поле успешно могат да се използват за различни стопански и битови цели и че опорната хидрогеоложка мрежа се нуждае от допълнително разширяване и актуалицазия. През
следващите години Софийското поле продължава да бъде обект на изследване и
доказателство за това е изнесеният научен доклад от Трошанов (1993), в който
авторът представя миграционни модели на замърсяване на подземните води в
района на предприятие Кремиковци.
Споменатите дотук автори, както и други, освен за Софийското поле правят и детайлни проучвания по отношение на режима и баланса на подземните
води в различни райони на страната. Интерес представлява районът на АЕЦ
„Козлодуй“ и темата за подземните водни ресурси в близост до атомната централа продължава да бъде обект на изследване и до наши дни. Спасов, Моллов
и др. (1980) представят доклад за определяне на балансовите елементи на подземните води и филтрационните свойства в Крайдунавските низини. В своето
научно изследване Стоянов (2012) отново засяга темата за района на атомната
централа, изследван преди него от други автори, и обобщава, че въз основа на
резултатите от моделните изследвания площадката край АЕЦ „Козлодуй“ е подходяща за изграждане на хранилища за радиоактивни отпадъци от гледна точка
на възможното разпространение на радионуклиди. Авторът изказва твърдение,
че на практика не съществува никаква опасност от радиоактивно замърсяване
на повърхностните и подземните водоизточници в района. Дълбочинните водоносни хоризонти в частта, в която е разположен АЕЦ „Козлодуй“, са проучени
от Бендерев (2012), а Гергинов (2015) прави съпоставка с естествените условия
в централната част на Козлодуйската низина преди изграждане на дренажната
система и разглежда връзката между колебанията на нивата на подземните води
в низината и функциониращата дренажна система.
Основните закономерности при формирането на химическия състав на
пресните подземни води между реките Осъм и Янтра, както и режима и баланса на подземните води в Павликенската напоителна система, изследват Ботева
(1980), Райкова, Ботева (1987).
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Локално проучване на района на с. Емен, Великотърновско, извършват Петров, Йорданова (1997), като изследват подземните води с оглед водоснабдяване на животновъдните комплекси.
През 80-те години изследвания относно подземните води, макар и в по-различен аспект, са правени и от някои учени, представители на Иститута по водни проблеми, БАН, като Кочев (1982, 1985, 1987), Йовков (1987). Кочев установява, че изграждането на дренажни системи в заблатените и преовлажнени
площи води до значително намаляване на използваните запаси на подземните
води. Йовков от своя страна представя математически модел, предназначен за
регоинални изследвания на напорни и безнапорни водоносни пластове с цел
изясняване на филтрационната ситуация при проектирането на водовземни и
водозапасяващи съоръжения, отводнителни и напоителни системи, корекции на
реки и др.
Изследвания на подземните води у нас са правени и в защитени природни обекти. Пример за това е публикацията „Ролята на подземните води в развитието на Дуранкулашкото езеро“ с автори Пенчев, Спасов, Шопова (2008).
Съществен принос на научния материал е изготвянето на съвременна хидрогеоложка карта, изясняваща хидродинамиката на подземните води в района на
Дуранкулашкото езеро.
Постепенно извършените локални хидрохимични изследвания в различни
райони на страната служат като основа за издаването на научния труд „Хидрохимия на подземните води“ на Великов (1986), в който той разглежда условията
и факторите за формиране и изменение на хидрохимичното състояние на подземните води.
Изучаването на минералните води у нас е проблематика, която се развива
динамично успоредно с тази, свързана с режима и баланса на подземните води.
Тъй като минералните води имат съществено значение за здравето на хората,
още в края на 50-те години Куситасева, Меламед (1958) публикуват своя научен
труд „Състав на българските минерални води“. В разработката си „Обща хидрогеология и минерални води“ Антонов, Стоянов (1959) разглеждат въпросите за
физичните свойства, химичния и газовия състав и температурата на подземните минерални води, геоложките закономерности при разпространението и формирането им, както и класовете минерални води. Значимостта на българските
минерални водни ресурси се доказва и от продължилия интерес на учените към
тях и издаването на монографиите на Азманов (1960) – „Българските минерални извори“, и Щерев (1964) – „Минералните води в България“. Обобщен научен
труд за проучването на минералните води в България, в който се разглеждат
закономерностите в разпространението и формирането им, данни за дебитите и
температурите, за макро-, и микрохимическия и газовия им състав, е книгата на
Петров, Мартинов, Лимонадов, Страка (1970) „Хидрогеоложки проучвания на
минералните води в България“. В нея авторите предлагат методи за каптиране
на водите и посочват перспективи за нарастване на водните запаси и търсене на
нови находища.
През последното десетилетие на ХХ в. и в началните години на ХХІ в. у
нас се издават както споменатите преди това в разработката книги, посветени на
минералните води в България, също и „Лечебните минерални води в България“
(2002), „Български питейни минерални води. Част 2.“ (2007).
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Паралелно с издаването на изброените по-горе и други монографични научни трудове, посветени на темата за минералните води, се публикуват и много статии, които най-често представляват изследване за конкретен район или
обект. Така например още в края на 50-те години Мундров (1958) прави изследване на термоминералното находище в с. Сапарева баня. През 60-те години
се извършват множество изследвания на термалните води в Южна България, в
югоизточната част на Маданския руден район, на термоминералното находище
при Вършец и Велинградската котловина, находищата на топли води в поречието на р. Струма, с. Баня (Разложко), на съдържанието на редки и разсеяни
елементи в българските минерални води и разпространението и формирането на сероводородните води в България. С тези въпроси се занимават учени
като Петров, Мартинов (1962), Петров, Пенчева (1962), Михнев, Петров (1962),
Мартинов (1963), Петров, Пенчева, Павлова (1963), Страка (1963), Щерев, Беров (1963), Лимонадов (1964), Мартинов, Лимонадов, Страка (1964).
Не по-малък интерес за учените представляват и карстовите подземни
води, за опознаването на които съществен принос има публикуваният още през
1959 г. сборник „Карстовите подземни води в България“. В него се изясняват
същността, условията и факторите за тяхното формиране и се излагат общите
закономерности в разпределението им. Бояджиев (1964) изследва карстовите
системи в България и подземните им води. Детайлно проучване на карстовите
води в западната част на Софийска Стара планина прави Антонов (1961). Морфологията и хидрологията на карста в северната част на Предбалкана, между
реките Янтра и Осъм, е разгледана в разработка с автори Попов, Пенчев, Зяпков
(1965). Друго детайлно проучване на карста и карстовите води по течението на
р. Черни Лом между селата Широково и Иваново правят Данчев, Дамянов, Бендерев (1979). Особено активна е дейността на Бендерев (1981, 1988, 1989, 1992,
1997, 1998, 1999) от ГИ – БАН, който обикновено работи в колектив от автори
по различни теми за карстовите води.
След 2000 г. до наши дни изследванията по отношение на различни аспекти на карстовите води продължават да се увеличават. Обикновено проучванията са регионални и разглеждат карстовите системи в страната от гледна точка
на тяхното разпространение, моделиране, замърсяване и опазване. Карстовите геосистеми са обект на изследване от Паскалев, Стефанов (1994), Михова,
Стефанов (1995), Кехайов, Бендерев, Христов (2002), Спасов, Стефанов, Йотов, Кехайов, Петров, Велковски, Славейков, Власковски, Бендерев, Андреев,
Мачкова. (2003), Андрейчук, Стефанов (2006). Влиянието на сухите и влажните
периоди върху режима на подземните води в подбрани карстови извори и наблюдателни кладенци е изследван от Орехова, Андреева (2003). Гачева (2006)
установява разнообразието от карстови хидроложки системи в Западните Родопи и тяхната специфика, изразена чрез генезиса и циркулацията на карстовите
води в района.
Значителна част от изследванията на подземните води в България са насочени към динамиката на тяхното замърсяване, източниците и видовете замърсявания и замърсители, самопречиствателната способност на подземните води,
категоризирането им по степен на замърсяване, управлението и контрола на замърсяването, използването на подземните води, контролирането на експлоатацията и регулирането на запасите и др. Тези въпроси са засегнати в издадените
5 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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научни трудове „Опазване на подземните води от замърсяване и изтощаване“
(Петров, Стоева, Мирчев, 1976) и „Опазване на подземните води от замърсяване вследствие химизацията и интензификацията на селското стопанство“ (Стоева, Райкова, 1981). През 1993 г. научен колектив, съставен от Цанков, Мачкова,
Димитров, Личев, Милушев, Бурмов, изготвя „Хидрохимичен справочник на
подземните води в Република България“. Той съдържа обработена и систематизирана информация за статистически оценки на качествените и количествените показатели за периода 1980–1991 г. Издаването на справочника е опит за
запълване на липсата на хидрогеоложки годишници след 1979 г. Приемането
на новия Закон за водите през 1999 г. налага разработването на т.нар. „Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление“. Те са
необходими за издаване на разрешителни за водоползване и ползване на водни
обекти. Хидрогеоложкото описание и оценката на подземните води ресурси в
„Генералните схеми“ е разработена от учени, представители на редица институти на БАН – ГИ, НИМХ, ИВП, като и от отделни експерти и консултанти.
Качеството на подземните водни ресурси е тясно свързано с тяхното рационално използване, което се явява важен аспект на изследователски интерес.
Например Петров (1987) предлага класификация на пресните подземни води
по степен на замърсяване и възможност за използване. Според автора предложената от него класификация може да бъде използвана при съставянето на
проекти за категоризация на находищата на пресни подземни води. Проблемът
за хидроложките процеси, протичащи в повърхностните води, и замърсяването
на подземните под влияние на силно урбанизираната територия на гр. София, е
разгледан от Цанков, Нинов и др. (1994). Антропогенното въздействие – урбанизация, промишленост, селско стопанство и др., върху качеството на подземните води в Софийската котловина е анализирано от авторския колектив Kирова, Нинов, Блъскова, Райнова (2003).
Разработени са достатъчно научни материали, в които е оценено качественото състояние на подземните води в райони на изоставени въглищни мини,
райони на добив на цветни метали и други промишлени райони – Бояджиева,
Бендерев, Христов, Кехайов, Христов (2008), Бендерев, Михайлова, Митев,
Пандурски, Петров (2008), Бендерев, Спасов, Михайлова, Василева (2010),
Бендерев, Михайлова, Гергинов, Христов, Сингх (2012), Христов, Бендерев,
Василев, Михайлова, Кръстанов (2012).
Немалко учени извършват детайлни проучвания на подземните води и въздействието на антропогенната дейност върху тях в различни речни басейни.
През 2008 г. Василева, Гергинов, Орехова фокусират изследванията си върху
подземните води и въздействието на човешката дейност в басейна на р. Огоста. Те установяват, че за това поречие има индикации за намаляване на нивата
на подпочвените води, най-вероятно в резултат на подземното водочерпене, и,
че човешкият натиск, свързан предимно с използването на земята, води до влошаване на качеството им. Други учени (Коцев, Младенова, Чолакова (2006),
изследвайки също подземните води на заливните тераси на р. Огоста, правят
оценка на съдържанията на арсен и тежки метали в тях. Авторите анализират
предпоставките за постъпването на замърсителите в подземните води, като
очертават най-рисковите участъци от заливните тераси. Здравков и Христова
(2014) представят подробна характеристика на основните генетични видове
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подземни води в басейна на р. Русенски Лом, като обръщат специално внимание на тяхното замърсяване от различни повърхностни антропогенни източници.
От началото на 2000 г. започна да се обособява ново направление в изследванията на подземните води. Създават се и се прилагат нови методи и математически модели за установяване на замърсяването на подземните води.
Изследоветелите правят все повече опити за регионализация на територията на
страната по степен на замърсеност и възможности за използване на подземните
водни ресурси. Според Стоянов, Айданлийски (2002) съставянето на подходящ
математически модел може успешно да служи за прогнозиране на процесите
на замърсяване. Те създават сравнително точен 3D модел на подповърхностното пространство в района на депото за твърди битови отпадъци на Пловдив.
Тези автори предлагат начин за управление на процесите на замърсяване на
подземните води в резултат на природни и техногенни фактори (миннодобивна
дейност, промишлени производства, селско стопанство, депа за отпадъци и др.).
Две години по-късно Стоянов, Гюров (2004) оценяват качеството на подземните
води, като прилагат геоелектричен модел, който впоследствие трансформират
в модел на замърсяването, определящ връзката между съпротивлението на средата и промените в състава на подземните води. Важно е да се отбележи, че
достоверността на направените интерпретации от Стоянов и Гюров е потвърдена чрез химически анализи на водни проби от различни точки на водоносния
комплекс, който изследват. Друг автор, който прави оценка на замърсяването на
подземните води чрез математически модели, е Ничева (2007). Тя установява,
че приложеният от нея модел Water and Agrochemicals in soil, crop and Vadose
Environment (WAVE) е надеждно средство за практически прогнози за нитратно
замърсяване на подземните води при различни реалистични сценарии за климатичните данни и земеделски практики и може да служи за управление на
земеползването и чистотата на подземните води. По въпросите на изследваната
проблематика Ничева има още няколко научни публикации, някои от които в
колектив: Diankov, Velkovski, Marinov, Radoslavov, Nitcheva, Slaveikov, Petrov
(2002), Diаnkov, Velkovski, Marinov, Radoslavov, Nitcheva, Slaveikov (2003), Ничева (2003), Diankov, Nitcheva. (2006).
Проблемът със замърсяването, опазването и използването на подземните
води продължава да бъде изключително актуален. Това е причина някои учени
да се ангажират приоритетно със законодателната основа и институционалната организация при управлението на подземните води. Така например Кирова (2004) изразява мнение, че поради липсата на координация между научноизследователските институти, университети и частни фирми е невъзможно
създаването на обща национална програма, както и прилагането на развитите
западни законодателства, насочени към опазване на подземните води от замърсяване. След направения обзор на европейското и българското водно законодателство Гърциянова (2018) извежда и посочва основните проблеми и
предизвикателства, свързани с използването и опазването на подземните води
в страната.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обобщение може да се направи изводът, че по-детайлни научни изследвания върху подземните води у нас се извършват след средата на ХХ в. Първоначално проучванията са подчертано регионални, отнасяши се за конкретен
район или обект, и едва след натрупването на достатъчно данни и информация
се публикуват научни трудове за цялата територия на страната. До края на 80-те
години се установява значително увеличаване на проучванията, като постепенно се оформят няколко основни направления на научен интерес. Впоследствие
с цел използването на подземните водни ресурси за различни стопански нужди,
водоснабдяване и напояване учените насочват своето внимание към проучване
на хидрогеоложките условия и режима на подземните води. Успоредно с това
много автори се фокусират върху изследване на разпространението и състава
на минералните води от гледна точка на тяхното приложение при лечението на
различни болести.
Карстовите подземни води са обект на задълбочени и многобройни научни
изследвания след 60-те години.
През 90-те години изследванията на подземните води са насочени основно
към минералните води и тяхното използване за лечебни и рекреационни цели.
След 2000 г. особена актуалност придобиват аспекти като хидрохимия и
замърсяване на подземните води, а през последните години тестването и прилагането на нови методи и математически модели за изучаване и установяване
на уязвимостта и степента на замърсяване на подземните водни системи. В последно време в синхрон с изискванията на европейското и националното водно
законодателство някои автори насочват своя интерес към анализ и оценка на
провежданите политики както в ЕС, така и у нас в областта на подземните води.
Днес учените, които работят в различни аспекти от проблематиката на подземните води, са специализирани кадри основно от ГИ – БАН, и МГУ – София.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
УКРАИНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ
Володимир Воровка1
Аннотация. В статье проанализированы особенности региональных изменений
климата и его последствия на примере примыкающей к побережью Азовского моря
юго-восточной части Украины. Показаны изменения таких климатических показателей
как температура воздуха (среднегодовая, по сезонам года и др.), сумма активных температур, количество атмосферных осадков и режим их выпадения, частота проявлений засух. Доказана сходность тенденций изменений климата в мире, в Украине и в юго-восточном ее регионе. Сделан анализ динамики повышения среднегодовой температуры
воздуха, увеличения количества атмосферных осадков в зимний период и уменьшения в летний, увеличения интенсивности проявления неблагоприятных природных
процессов и природных катаклизмов. С помощью розы ветров показано изменение
ветроциркуляционных процессов над территорией, ее значение в повышении количества атмосферных осадков и их перераспределении по сезонам года. Спрогнозировано
постепенное изменение естественного растительного покрова и почвенного плодородия. Проанализированы возможные последствия региональных изменений климата и
сделан вывод о высокой скорости региональных климатических изменений, к которым
человеку и его хозяйственной деятельности приспособиться будет сложно.
Ключевые слова: климатические изменения, сумма активных температур, ветровая циркуляция, количество осадков, изменения ветровой циркуляции, последствия изменений климата, адаптация человека к потеплению климата.

CLIMATE CHANGE AND ITS EFFECTS FOR THE UKRAINIAN PART
OF THE AZOV SEA COAST
Vоlоdimir Vorovka
Abstract. The purpose of this paper is to study indices of the regional climate change,
its impact on environment and possible future effects. The results were obtained by analysing
data of long-term observations of climate indices at the Melitopol meteostation and
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hydrometeostations of Henichesk, Botievo, Berdiansk. Among climate indices, dynamics of
the average annual, maximum and minimum air temperatures, sum of active temperatures
above +15°C, precipitation amount and its patterns, changes in wind speed, and changes
in wind circulation processes are analyzed. It is established that the increase in the average
annual air temperature is accelerating: in the second half of the 20th century the increase
constituted 0.8 ºС, and from the beginning of the 21st century, the growth rate is estimated
as 1.95 ºС for 100 years. In the period from 1951 to 2014, an increasing trend of the average
annual air temperature at the Melitopol meteorological station was 1.7 °C, thus reaching the
value of +11.5 °C. Most of the increase was observed in the period since 1990. The last two
decades were the hottest in the history of climate observations. The rise of the average annual
air temperature up to 12.3-12.5 °С by 2050 is predicted. An analysis of long-term values of
the sum of positive temperatures above +15°C shows an increase of 40 ºС per year, with a
rapid growth of this index in 2008-2012 – to 80 ºС per year. During 2005-2017, compared
with the period before 2005, the minimum and maximum air temperatures at the Melitopol
meteorological station increased: the minimum temperature ranged from -33 ºС to -26.3 ºС
(23.01.2006), and the maximum was from +40 ºС to +41 ºС (07.08.2010). A gradual increase
in the amount of precipitation occurs against rising extremes of their patterns between years.
According to the trend line, the increase in the amount of precipitation to 550-560 mm is
predicted by 2050, thus being 100 mm higher than the long-term climate norm for Melitopol
(460 mm). Redistribution of the precipitation amount towards the cold season is associated
with changes in wind circulation processes over the territory with a gradual increase in the
western component of the flow. The warm season is becoming hotter and drier. Tendencies
to a significant decrease in wind speed are revealed. Compiled wind roses indicate further
rearrangement of atmospheric circulation over south-eastern Ukraine towards the western
component. An analysis of possible effects of climate change and their high intensity on the
soil and vegetation cover, landscapes and agrarian sphere of human activity is given.
Keywords: climate change, sum of active temperatures, wind circulation, precipitation
amount, changes in wind circulation, effects of climate change, human adaptation to climate
warming.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее острых проблем современности является потепление
климата. Об этом говорят многие ученые и практики, подтверждая свои мысли
данными исследований и наблюдений. Анализ множества научных публикаций
на эту тему показал, что мнения ученых разделились. Одни утверждают, что
это устойчивый во времени и пространстве процесс, который и в далекой перспективе будет сохраняться. Другие доказывают кратковременность процесса
потепления, объясняя его флуктуацией климата. Однако в обоих случаях подтверждается процесс роста среднегодовой температуры воздуха с соответствующими ему изменениями в окружающей среде.
Выдвигается много гипотез причин мирового потепления климата – от изменений солнечной активности и самопроизвольного изменения температуры
до особых океанических влияний на сушу и неизвестных человеку взаимодействиях между Солнцем и планетами Солнечной системы. Самая популярная
из гипотез – существенно возросшее влияние человека на атмосферу путем
выбросов так называемых парниковых газов. Эта гипотеза положена в основу большинства научных исследований и подтверждается многими реальными
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фактами. С ростом человечества его потребностей, особенно со второй половины ХХ века, рост среднегодовой температуры происходит все быстрее. Так,
например, за последние 100 лет среднегодовая температура приземного воздуха
увеличилась на 0,8-1,05ºС, из которых на 0,3-0,4 ºС – только за последние 15 лет.
Такие повышения в геологическом прошлом происходили на планете и раньше,
но гораздо медленнее – в течении тысячелетий. Климатические изменения стали особенно заметными и явными на протяжении последних 25-30 лет.
В разных регионах мира из-за различия природных условий и факторов
окружающей среды процесс потепления существенно отличается. Это подтверждается многими картами, составленными на основе как реальных, так и
прогнозных данных. В северном полушарии наиболее заметно изменение климата в умеренных широтах, где расположена и Украина. Наибольший интерес
для исследования интенсивности процесса потепления климата у нас вызывает
юго-восточная ее часть, примыкающая к побережью Азовского моря. Ту потепление сопровождается существенным сокращением холодного периода года
и увеличением длительности теплого. Зимы стают все более мягкими и влажными, а лето – более жарким и сухим. Все чаще это сопровождается засухами, катастрофическими ливнями и другими погодными явлениями. Вероятные
изменения климатических условий могут существенно отразиться на агропродуктивности сельскохозяйственных угодий, условиях приморского отдыха и
лечения, на биопродуктивности Азовского моря и прибрежной суши. Поэтому
цель статьи заключается в исследовании параметров региональных климатических изменений, их влияния на окружающую среду и возможные последствия
в будущем.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основой материалов для исследования стали результаты наблюдений за
климатическими изменениями в мире и данные многолетних метеорологических наблюдений на метеостанциях юго-востока Украины, в частности по
метеостанции Мелитополь. Для обработки данных использовано програмное
обеспечение Microsoft Exel 2010.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Под потеплением климата подразумевается устойчивый во времени процесс повышения среднегодовой температуры воздуха в целом в мире или его
отдельных регионах. Процесс потепления вызван повышением концентрации
в воздухе водяного пара и так назывемых парниковых газов, клавными среди
которых являються углекислый газ (СО2), метан (СН4), закись азота (N2О) и тропосферный озон (О3). Увеличение их концентрации в воздухе сопровождается
удерживанием инфракрасного (физического) тепла, образуемого на земной поверхности ее нагреванием солнечными лучами. При этом проявляется парниковый эффект с повышением приземной температуры воздуха. Установлено, что
около 75% приземного тепла удерживается водяным паром, а 25% – парниковыми газами.
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Водяной пар и парниковые газы продуцируются как вследствие природных
процессов (в большей степени), так и деятельностью человека (в меньшей степени). Главный природный поставщик водяного пара в атмосферу – испарение
с поверхности Мирового океана и вулканические извержения. Антропогенные
его источники – производственный процесс, испарение с поверхности водохранилищ, в процессе дыхания и др. Главные естественные источники парниковых
газов – извержения вулканов и процессы дыхания в биосфере. Антропогенные
источники – сжигание органического топлива и биомассы, сведение лесов и ряд
химических процессов.
Закись азота – сильнейший из парниковых газов и самый опасный для стабильности климата Земли. Он влияет на климат примерно в 300 раз сильнее,
чем углекислый газ. Главный источник его в атмосфере – процессы разложения
листьев в почве (Kravchenko et al., 2017). Второй по значимости – метан. Парниковый эффект от метана в 25 раз, а за последними исследованиями (IPCC,
2014) – до 84 раз выше углекислого газа. Основной антропогенный источник
метана – горение биомассы, сведение лесов, рисоводство, а также пищеварительная ферментация животных. Значительную эмиссию метана осуществляют
болота. Третий по значимости – углекислый газ. Вследствие сжигания нефти,
газа, угля и биомассы эмиссия углекислого газа в атмосферу составляет около
65%, а вырубка лесов привела к сокращению объемов его усвоения деревьями
во время фотосинтеза на 35%. Большая часть тропосферного озона образуется
при химических реакциях оксидов азота (NOx), окиси углерода (СО) и летучих
органических соединений в присутствии кислорода, водяных паров и солнечного света. Вклад озона составляет около 25 % от вклада СО2.
Несмотря на относительно низкую значимость углекислого газа в процессе потепления климата, сравнительно высокое содержание в воздухе делает его
ведущим по значимости вместе с водяным паром. Колличество помышленной
эмиссии углекислого газа разными странами мира наочно демонстрирует рисунок 1. Он свидетельствует, что крупнейшими производителями углекислого газа
являются страны ЕЭС, США и Китай. На водяной пар и СО2 приходится более
95% парникового эффекта, на озон – около 2,5%, закись азота – около 1,7% и
метан – около 0,8%. Учеными высказано предположение, что именно интенсификация производства и жизнедеятельности человечества способствуют изменению климата в 170 раз быстрее по сравнению с природными его изменениями.
Процесс потепления климата подтверждается очевидностью изменений таких климатических показателей как температура воздуха (среднегодовая, по сезонам года и др.), сумма активных температур, колличество атмосферных осадков и режим их выпадения, частота проявлений засух, сильных ливней, штормовых ветров и ураганов и т.д. Доказательная база изменений в виде трендов
этих показателей способствует активному обсуждению проблемы потепления
в мировых научных кругах и на региональном уровне. Повышенный интерес
к ней со стороны аграриев-практиков, гражданского общества и журналистов.
Климатические изменения в Украине четко свидетельствуют об изменениях климатической обстановки. Уже на протяжении нескольких последних десятилетий условия вегетации растений в пределах северостепной подзоны соответствовали условиям южной степи, а в сложившихся условиях южной степи
все четче начали проявляться признаки опустынивания. В дальнейшем могут
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Рис. 1. Колличество выброшенного СО2 странами и содружествами мира
(Boden et al., 2016)

произойти изменения в ландшафтах Украины вплоть до смещения их границ
на северо-запад по разным оценкам от 100-150 до 250-400 km: сухостепные – в
пределы степной зоны, степные – в границы лесостепи, а лесостепные ландшафты сместятся далее на север.
В условиях сокращения количества летних осадков наметилась четкая тенденция ксерофитизации растительного покрова. Уже сейчас ландшафты Украины по климатическому режиму приближаются к условиям сухих субтропиков. В таких условиях выращивать традиционный набор сельскохозяйственных
культур через 30-40 лет станет невозможным.
Составленные на основе многолетнего анализа прогнозы климатологов
(Іващенко, 2011) свидетельствуют о том, что уже к 2050 году среднегодовая
температура воздуха в Украине понимется на 2,0 ºС. Рост среднегодовой температуры воздуха ускоряется: если на протяжении второй половины ХХ столетия
среднегодовая температура воздуха поднялась на 0,8 ºС, то уже с начала ХХІ
века темпы роста оцениваются в 1,95 ºС за 100 лет. Это подтверждается тем,
что аномально теплые зимы и жаркие месяцы лета проявляються в 40% случаях
чаще сравнительно со второй половиной ХХ века.
В связи с общим потеплением климата зимний период станет короче и более мягким, возрастет интенсивность и колличество экстремальных погодных
явлений. Тенденция к этому наблюдается уже сейчас. Вместе с тем увеличится
количество экстремальных осадков с одновременным уменьшением их колличества в течении вегетационного периода. Со сменой циркуляции атмосферы
и увеличением западной составляющей переноса увеличится (на 20%) количество осадков в зимний и ранневесенний периоды, не связанные с вегетацией
растений. Сократится длительность весны и осени как переходных периодов
(Іващенко, 2011). Существенно (на 0,9–1,0 m) повысится уровень Мирового
океана, а вместе с ним – и уровень Азовского моря (+1,2…1,4 m). Это повле79
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чет подтопление значительных площадей низменных поверхностей побережья
Азовского моря.
Все охарактеризованные в целом для Украины изменения свойственны и
для территории Запорожской области и ее регионов, в том числе и южных приморских территорий. Но по многим показателям эти изменения носят более
экстремальный характер. Ключевыми тут есть изменения температурных показателей, режим выпадения осадков и их характер, изменение условий почвообразования, изменение ландшафтных границ. Это в конечном итоге сопровождается существенными изменениями в первую очередь в сельскохозяйственном
природопользовании региона.
Анализ динамики среднегодовых показателей температуры с 1951 по
2014 гг. по данным метеостанции Мелитополь показал существенный рост этого показателя. В период с 1951 по 1970 гг. показатель среднегодовой температуры воздуха составлял 9,8ºС. Позже (1970-2005 гг.) он вырос до 10,3°С, а в
период с 2005 по 2014 гг. – до 11,5°С (рис. 2). Рост составил 1,7°С. При этом
большая часть прироста произошла с 1990 года. Последние два десятилетия
были наиболее жаркими за всю историю климатических наблюдений. Начиная
с 1998 года отметки среднегодовой температуры воздуха не опускались ниже
9,9 °С, а линия тренда имеет четкий восходящий характер.
При условии сохраннения таких тенденций изменения температур на период до 2050 года, прогнозированное повышение среднегодовой температуры
воздуха достигнет 12,3-12,5°С со значитедльными колебаниями максимальных
и минимальных температур по отдельным годам. Последнее подтверждается
динамикой среднегодовых температур воздухав период с 2005 по 2017 гг. включительно (рис. 3).
Кроме повышения среднегодовых температур, потепление климата сопровождается ростом суммы активных температур, минимальных и максимальных
температур приземного воздуха, повышением колличества атмосферных осадков и их перераспределением по сезонам года, снижением скорости ветра и изменением характера ветроциркуляционных процессов.

Годы

Рис. 2. Динамика среднегодовых показателей температуры воздуха по метеостанции
Мелитополь
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Рис. 3. Динамика среднегодовой температуры воздуха
по метеостанции Мелитополь за период 2005-2017 рр.
(по данным интернет-ресурса рп-5)

Температура, С

Характерным примером служит рост суммы положительных температур
выше +15ºС. Анализ этого показателя по метеостанции Мелитополь за период
с 1969 по 2012 гг. показал в среднем многолетнее возрастание суммы положительных температур на 40 ºС за год. Вместе с тем, в период 2008-2012 гг.
произошел стремительный рост этого показателя – до 80 ºС/год (рис. 4). Это
подтверждается общими тенденциями изменений климатических показателей,

Сумма положительных температур
Линия тренда

Годы

Рис. 4. Динамика суммы активных температур више +15 ºС по метеостанции Мелитополь (Demchenko et al., 2015)
6 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.

81

Количество осадков , мм

в частности температуры воздуха (Черченко, 2016). Сравнительно со стандартной климатической нормой за период 1961-1990 гг., кривые хода температуры
по метеостанциях приморской части Азовского моря (Бердянск, Ботиево, Геническ, Мелитополь) отражают процесс наибольших изменений в период 19912010 гг. с соответствующим трендом изменений до 2021 г.
Потепление климата подтверждается также ростом показателей минимальной и максимальной температур воздуха. Так, на протяжении 2005-2017 гг. по
метеостанции Мелитополь возросли показатели минимальной и максимальной
температур воздуха сравнительно с периодом до 2005 года: минимальная – с -33
ºС до -26,3 ºС (23.01.2006 г.), а максимальная – с +40 ºС до +41 ºС (07.08.2010 г.).
Колличество осадков увеличивается и на перспективу такая тенденция
сохранится. Но происходит и в в дальнейшем прогнозируется перераспределение количества осадков по сезонам года с увеличением в зимний период и
существенным уменьшением в летний. Аномально теплые зимы с большим количеством осадков и относительно высокими температурами свидетельствуют
о значительном влияниии умеренного типа, обусловленном изменчивостью в
пространстве и во времени атмосферной циркуляции. Подтверждением этому
служат многочисленные наблюдения за ходом изменений скорости и направления ветра (Ильин и др., 2009).
Многочисленные прогнозы изменения колличества атмосферных осадков
в южных регионах Украины подтверждаются статистической информацией
по метеостанции Мелитополь (рис. 5). Поанализированная информация свидетельствует о постепенном повишении колличества атмосферных осадков на
фоне роста экстремальности их выпадения по годам.
Выявленный тренд колличества атмосферных осадков дает право спрогнозировать рост колличества атмосферных осадков к 2050 году до показателя
550-560 mm, что превышает многолетнюю климатическую норму для г. Мелитополя (460 mm) на 100 mm. Но осадки будут выпадать преимущественно
в холодный период года. Вместе с тем, в летний период ксерофитизация будет
возрастать не столько от повышения температуры, как от снижения колличества атмосферных осадков.

Годы

Рис. 5. Динамика середнегодовых значений осадков по метеостанции Мелитополь
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Рис. 6. Роза ветров по метеостанции
свидетельствует об изменениях ветроМелитополь за период 1951-1997 рр.
циркуляционных процессов над терри(Атлас Запорізької області, 1997)
торией юго-востока Украины в сторону
увеличения западной и северной составляющих. Исследования поледних десятилетий (Гаргопа, 2003) указывают на наличие общей тенденции к увеличению
влияния западной формы циркуляции атмосферы вследствие смещения на восток на величину около 30º центра Азорского антициклона и Исландского циклона с отступанием на ту же величину Сибирского антициклона (Свердлик, 1999).
В таких условиях буде преобладать влияние теплых и сухих воздушных масс
Азорского масимума с соответствующим смягчением климатических условий

Рис. 7. Роза ветров по метеостанции Мелитополь
(2004-2017 рр.) (По данным интернет-ресурса рп-5)
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Рис. 8. Изменение скорости ветра по метеостанции Мелитополь

в зимний период. Такая тенденция сохраняется и прогнозиркется климатологами на перспективу до 2100 года. Именно в связи со сменой циркуляционных
процессов в сторону западной составляющей связан рост колличества атмосферных осадков в зимний период, поскольку их большая часть приносится западными ветрами.
На протяжении последних нескольких десятилетий, как и в многолетнем
ходе средней скорости ветра за 1966-2013 гг., наблюдается характерое снижение скорости ветра. Рассчитанные линейные тренды этого показателя показали тенденции к значительному ослаблению скорости ветра по всем сезонам
(рис. 8). Последние работы по исследованию ветрового режима (Решетченко,
2010) свидетельствуют об уменьшении скорости ветра и указывают на дальнейшую перестройку атмосферной циркуляции над юго-восточной Украиной.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изменение климатических показателей, вероятнее всего, будет сопровождаться изменениями в почвенном профиле. В условиях увеличения засушливости летнего сезона показатель величины биомассы будет неуклонно сокращаться, что вызовет уменьшение мощности гумусового горизонта и содержание в нем гумуса. Увеличение влажности зимнего сезона будет сопровождаться
повышеним промывного режима почв с соответствующим уменьшением в них
доли гумусовых веществ. Постепенно почва будет терять свое плодородие.
Увеличение интенсивности и колличества выпадения атмосферных осадков в холодный период года на незащищенных растительностью полях вызовет
активизацию процессов площадного и линейного смыва и размыва с физическим выносом части гумусовых и минеральных веществ с поверхности водоразделов и приводораздельных склонов к их подножию с соответствующим
снижением почевнного плодородия.
Важным показателем характеристик природной среды является интенсивность их изменений. Природа и человек вместе с его хозяйственной деятельностью могут адаптироваться к медленным изменениям, но в данном случае речь
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идет о достаточно быстрых климатических изменениях. А к ним адаптироваться гораздо сложнее, особенно к изменениям температуры и влажности, важных
для аграрного производства. Такие изменения уже сейчас сопровождаются сокращением вегетационного периода у растений (в том числе культивированных), изменением терминов посева и сбора урожая, ассортимента культур, увеличением объемов использования воды на орошение и т.д.
В перспективе в связи с потеплением климата станет целесообразным внедрение в аграрное производство культур с низкими транспирационными коэффициентами и рациональным использованием запасов влаги в почве. Это как
традиционные для степной зоны кукуруза, просо, сорго, так и перспективные
средиземноморские – нут культурный (Cicer arietinum L.) и арахис культурный
(Arachis hipogaea L.) (Іващенко, 2011). Целесообразно уже теперь увеличить в
структуре посевов доли озимых и ранних яровых культур, способных закончить прохождение фаз органогенеза до наступления летней жары и острого дефицита влаги.
Общие изменения климатических условий найдут свое отражение и на частичной смене ландшафтных характеристик, хотя утверждать о полноценном
замещении ландшафтных комплексов еще рано. Это связано с такой их инерционной составляющей и определяющим фактором ландшафтообразования как
почва, которая ближайшее время существенно не изменится. Наибольшие изменения произойдут в температурных условиях, длительности вегетационного
периода, колличестве атмосферных осадков, растительном покрове.
Существенное снижение колличества атмосферных осадков на протяжении вегетационного периода вызовет смещение климатической границы сухостепных ландшафтов на северо-восток, в пределы южной степи. Уже теперь
смещение характерных для сухостепных ландшафтов климатических условий
наблюдается на север от Мелитополя на 25-30 km и подтверждается изменениями в изменении устойчивости снежного покрова, количества атмосферных
осадков, состоянием древесно-кустарниковой растительности, урожайностью
сельскохозяйственных культур. В связи с изменениями климатических условий
на месте сухостепных ландшафтов начали формироваться климатические условия с характерной мягкостью и повышенной влажностью в холодный период и
сухимипогодами – в теплый.
Вследствие роста среднегодовой температуры воздуха и снижения колличества атмосферных осадков в течении вегетационного периода закономерно
увеличивается частота проявления засух, особенно в ранневесенний и осенний
периоды. В отличие от других неблагоприятных природных процессов и явлений, засуха постепенно усугубляющийся процесс с длительными последствиями, связанными с длительным дефицитом или отсутствием осадков и повышенными температурами воздуха. Особо сильные засухи на юго-востоке Украины
проявлялись в 1891, 1901, 1906, 1911, 1921, 1922, 1938, 1939, 1946, 1957, 1959,
1963, 1965, 1968, 1972, 1975, 1979, 1983, 1992, 1996, 1999, 2003, 2007, 2009,
2012, 2015, 2017 годах с увеличением частоты их проявления в течении последних десятилетий. На протяжении 1956-2005 гг. зафиксировано 60 засух (Електронний …, 2015), то есть более одной засухи в год. По утверждению сотрудников отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины (Електронний…,
2017), на юге Украины уже через 15 лет земледелие станет нерентабельным
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из-за засух. Засухи сопровождаются угнетением и часто гибелью посевов на
больших площадях, выгоранием травостоя и дефицитом корма для животных,
проявлением ветровой эрозии, снижением уровня почвенных вод, высыханием
водоемов, увеличением частоты степных пожаров и т.д.
Одно из следствий глобальных изменений климата в сторону потепления
–повышение уровня Мирового океана. Согласно прогнозов ученых, полное таяние льдов Антарктиды, Гренландии и ледовых полей Северного ледовитого
океана вызовет подъем уровня Мирового океана на величину (по разным подсчетам) от 60 до 80-90 m. До 2050 года прогнозируется поднятие уровня на 0,91,0 m. Соответственно, но на еще большую величину (1,2-1,4 m) произойдет
повышение уровня Азовского моря, который и теперь выше уровня Мирового
океана. Этот процесс будет сопровождаться затоплением приморских понижений суши включительно с пляжами, солончаками, низменными лугами, большинства поверхностей аккумулятивных кос и пересыпей, инфильтрацией воды
в прибрежные водоемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменения климатических условий на юго-востоке Украины в сторону потепления будут сопровождаться определенными изменениями в окружающей
среде в сторону смягчения климатических показателей – повышения среднегодовой температуры воздуха, увеличения количества атмосферных осадков в
зимний период и уменьшения в летний. Увеличится интенсивность проявления
неблагоприятных природных процессов и природных катаклизмов, к скорости
изменений которых человеку и его хозяйственной деятельности приспособиться будет сложно. Кроме того, произойдет постепенное изменение природного
растительного покрова и соответствующая адаптация аграрной деятельности к
меняющимся условиям.
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Abstract. The paper is aimed at analysing the recent population development sensitive
areas, comparing two karst areas – one in the Czech Republic and one in the Republic of Bulgaria. Methodologically, crude data from population balances and population censuses were
used. The Moravian Karst is an area situated in the vicinity of Brno – the administrative center
of Moravia region, and, therefore, is subjected to suburbanisation processes, which puts the
Moravian Karst area under pressure by urbanisation and tourism on the one hand, “fighting”
with landscape protection on the other hand. Although this rural territory is unsuitable for intensive agricultural production, it does not really mean it is uninhabited, nor does it mean it is
depopulated. The Devetashko Plateau on the other hand is a plateau situated in the vicinity of
Lovech – a city ten times smaller than Brno in terms of population number. Commuting in that
area is more difficult, regarding the age and qualification structure of the population, as well
as the existing transport conditions. The micro-region is depopulated, while population aging
is extreme. The differences between the compared areas are the result of their geographical location, level of dependence on primary economic activities and socio-historical development.
The aging processes are highly likely to continue in the future. In the Moravian Karst area, the
population development is slow, which makes it easier to cope with. The drawdown of some
settlements in the Devetashko Plateau area was rapid and too deep, to a point where hardly
any remedies are possible. The following factors have been suggested to have the greatest
impact on the rural depopulation: the overall population development in the country, the vicinity of a regional center, the state of the urbanisation processes, the level of dependence on
the primary economic sector, the efficiency of the transport systems, the excessive cultural
diversity, as well as some other individual circumstances.
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СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЧУВСТВИТЕЛНИ
КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ: НА ПРИМЕРА НА МОРАВСКИ КАРСТ
(ЧЕШКА РЕПУБЛИКА) И ДЕВЕТАШКО ПЛАТО (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)
Антонин Вайсхар, Яна Заплеталова, Петър Дворжак,
Диляна Стефанова, Емилия Черкезова
Резюме. Целта на изследването е сравнителен анализ на съвременните промени в
развитието на населението в типични карстови територии, разположени в две държави
– Чешка република и Република България. Използвани са данни от текущата статистика и преброяванията на населението в двете страни. Моравски карст е разположен
в близост до регионалния център Бърно и частично е обект на субурбанизация, което
заедно с туризма оказват силно влияние върху опазването на ландшафта. Въпреки че
тази селска територия е неподходяща за интензивна селскостопанска дейност, не е обезлюдена. Застаряването на населението вероятно ще продължи и в бъдеще, въпреки че
в тази карстова територия процесът протича по-бавно, което позволява овладяването
му. Деветашкото плато е разположено в близост до Ловеч, който е 10 пъти по-малък по
население от Бърно. Обезлюдяването в някои от населени места е изключително напреднало, което ограничава възможностите за преодоляване на този негативен процес.
Застаряването е траен процес. Ежедневните пътувания са по-трудни от гледна точка на
възрастовата и квалификационната структура на населението и транспортните условия.
Различията в тези две сравнявани карстови територии се дължат на географското им
положение, социално-икономическото им развитие и техните специфични културно-исторически особености. Предложени са за анализ следните фактори, оказващи влияние
върху обезлюдяването на селското население: общо развитие на населението в страната, близост до регионален метрополис, стадий на процеса на урбанизация, степен на
зависимост от първичния сектор, ефективност на транспортната система, прекомерно
културно разнообразие и индивидуални обстоятелства.
Ключови думи: обезлюдяване, Моравски карст, Деветашко плато, Чешка република, Република България

INTRODUCTION
Environmentally sensitive territories in post-socialist countries oscillate between two main tendencies. The protection of landscape which belongs to European
priorities is confronted with market conditions which are directed to intensive utilisation of natural resources. The local administration has often to decide between the
environmental protection (promoted by the institutions of the landscape protection)
and local or micro-regional development (advocated by entrepreneurs). Local population writhe between the nostalgia for the home place and impossibility to find an
appropriate work. Such situation often results in depopulation tendencies. In European conditions, rural depopulation is connected usually with agricultural decline especially in mountain areas (e.g. McDonald et al., 2000). Although karst areas are not
often found in mountains, their natural conditions for intensive agriculture are quite
similar. The emigration which finished in Western Europe more or less was replaced
by the negative natural development as a consequence of rural aging (Pinilla et al.,
2008). By such a way the depopulation tendencies persist, balanced by immigration
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of foreigners in some areas (Bayona i Carrasco and Gil Alonso, 2011; Collantes et
al., 2013).
In the post-communist countries, the transition from the central planned to the
marked economy meets another transition – from the productive to the post-productive era – which is followed by the loss of jobs in productive sectors – agriculture,
forestry, fishery, and industry. The agrarian transformation had a different course in
Czechia and Bulgaria. In Czech Republic, former socialist cooperatives and state
farms were mostly transformed to owner´s co-operatives, joint stock companies, limited liability companies and other legal persons who rent the land from individual
owners. By such a way, the structure of large enterprises who employ agricultural
population has been kept. Small farmers make up the majority of enterprises but their
share in the market is unimportant. In Bulgaria, the land was also returned to individual owners but co-operatives and state farms were ceased. There is now a process of
ownership concentration through the acquisition of small plots. Additionally, many
entrepreneurs do not buy land for farming but as a property investment (Giordano
and Kostova, 2001).
Protected territories are often attractive for tourism. However, tourism could
hardly substitute the loss of jobs in productive branches. Moreover, in the case of
mass tourism development, just tourists could devalue original natural beauties. All
these factors increase the sensitivity of the protected territories in a natural, economic
and social sense.
To understand present population development in such kind of territories, the
population development in Moravian Karst and Devetashko Plateau was analysed.
The paper is aimed at understanding contemporary demographic processes, their
causes and consequences and an attempt for a prediction of future development in
environmentally sensitive areas. The research question is a part of a wider project
comparing the sensitivity of karst areas from different viewpoints. During the investigation, it was discovered that both the territories differ one from the other by
population trend and their conditionalities.
SECOND DEMOGRAPHIC TRANSITION, URBANISATION PROCESSES,
COUNTRYSIDE AND THE KARST AREA
Population development in the majority of European countries is impacted by the
second demographic transition. Increasing individualism, women´s empowerment in
terms of education and career building, developing of alternative life motivations,
general accessibility of contraception and some other factors caused the decrease
of the fertility rate deep under the level of natural reproduction (van de Kaa, 1987).
In combination with the improvement of living conditions and health care, it leads
to aging of the population (Lowe and Speakman, 2006). According to EUROSTAT,
total fertility rate was similar both in Bulgaria (1.53) and in Czech Republic (1.57) in
2015. From the long-time view, Czechia more or less keeps the population number
just above 10 million, whereas Bulgaria reached the top (almost 9 million) in 1988.
In general, in Bulgaria depopulation began in 1989 as a result of emigration and negative natural growth (Mladenov, 2005). Till this time, the country lost more than 20%
of inhabitants – mostly young people in the first half of the economic active age. By
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2015 the population is already 7.1 milion only. The changes in the dynamic of the
natural movement (births and deaths) have a serious negative influence on the number of the population in the last years. Till this time, the country lost more than 20%
of inhabitants – mostly young people in the first half of the economic active age. The
emigration (including the migration of ethnic Turks to Turkey) is the main reason of
this development (Mladenov et al., 2008).
The depopulation of the Bulgarian mountain and borderland countryside is characterised by Mladenov and Ilieva (2012, p.107): The continuation of these processes
will lead to the depopulation of large areas in the mountainous and the border regions of the country. The living rhythms of villages with a favourable economic-geographic location will be deteriorated permanently. This will be a cause of serious
obstacles of an organisational and production nature emerging as well as hampering,
or inferior use of their lands, residential and public fund. The closing of schools and
health care centres will continue because of the decreasing demographic potential.
Moreover, as Galindo-Pérez-de-Azpillaga et al. (2013) state, depopulation trends are
generally typical for protected areas which is also our case.
Because of the traditional conservatism of rural population, the mentioned
changes featured more slowly in the countryside. The fertility of rural population is
still higher than in the case of the urban one. It is connected with lower education
structure of rural women among others because women with tertiary education start
their reproduction process much later than less educated ones and that is why the
length of their reproduction period is shorter.
On the other side, predominantly young (and educated) people move from the
countryside to cities looking for prestigious and well-paid jobs, possibilities of cultural and social life and seeming freedom of urban life, whereas old people who have
closer relation to their homes and villages often stay – sometimes they even return
to the countryside after finishing their economic activities searching for more simple
life. Hypothetically, the higher fertility rate in the countryside improves the demographic structure of cities whilst villages get older.
Rural aging is one of phenomenon discussed (Berry, 2011). Aging is manifested
in Bulgaria more seriously than in Czech Republic. From the table 1 follows that the
age index3 in Bulgaria is 0.695 whereas in Czechia is 0.854. Similarly, the index of
economic dependence4 is 0.512 for Bulgaria and 0.418 for Czechia. Population aging will challenge health and social care systems in individual countries. Also, some
disproportion between old pension system and increasing number of seniors could
originate (Rechel et al., 2013).
Table 1
Shares of population in the main age population groups in 2015 (EUROSTAT)
Age group

0-14

15-64

65+

Republic of Bulgaria

13.9

66.2

20.0

Czech Republic

15.2

67.0

17.8

3
4

Share of juniors and seniors
Share of economically dependent people (juniors + seniors) and economic active people
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In some countries, a different demographic behaviour is connected with minor
ethnical (or ethnic-social) population groups. Ethnic minorities in Czechia are represented mostly by Ukrainians, Slovak and Vietnamese (about a quarter of million
together) who do not present any serious cultural neither social problem. In Bulgaria,
588 thousand Turks and 325 thousand Roma were found in the last population census. Moreover, ethnical minorities in Czechia are mostly an urban element whereas
in Bulgaria they occur also in the countryside.
The population development of the countryside is a part of the general development in the respective country but it could be different from the national average
in some indicators. Additionally, the development is connected with contemporary
urbanisation processes. One-sided rural – urban migration has been completed with
suburbanisation, counter-urbanisation, naturbanisation, re-urbanisation. The whole
matter is relatively complicated and multiform. Development of rural population
would probably depend on the type of the countryside. Whereas suburban countryside has hypothetically similar (or even better) demographical characteristics as
towns, rural periphery could by threatened by depopulation.
In the period of 2012-2016, all size categories of rural municipalities in Moravia under 5,000 inhabitants (very small municipalities, small municipalities, medium-size rural municipalities, large rural municipalities and very large rural municipalities) recorded a positive net migration. Only in very small municipalities, the
negative natural balance was bigger than the immigration. All categories of small and
medium-size towns were among demographic losers. So, rural depopulation is not
the case in Moravia in general. Of course, there are individual cases in the northern,
south-western and eastern periphery of the land which are really depopulated. However, these cases should be solved individually. For sure, Moravian Karst does not
belong to this category.
For the past five observed years, in general, in the Devetashko Plateau has been
established a negligible, positive migration growth. Only in two of the settlements,
the displaced and the populated ones have slightly higher values. This different movement of migratory processes in these settlements is largely related to the more mobile
Roma population. Due to the extremely small population, most of the settlements will
lose their emigration potential. In some of the Plateau villages, the incoming population will be primarily Roma populations. It can be summed up that the migration
contingents are largely exhausted in the rural settlements and this will reduce the
migration impact on the depopulation process of the Devetashko Plateau.
The depopulation is sometimes discussed in relation to the labour market. It is
necessary to point out that the labour market is not a local but a micro-regional feature. After the railway and later road transport started to be accessible for common
people, commuting is an integral part of the rural life. From it follows that it is not
necessary to have jobs and services in each place. Moreover, people often migrate
from places where job opportunities are concentrated to other locations. From the
micro-regional viewpoint activities in any place (most often in the micro-regional
core) are endogenous sources of the whole micro-region. Only commuting crossing a
reasonable distance (usually 30 minutes) or longer than one-day commuting is problematic.
Many experts recommend substituting disappearing jobs in the primary sector
with jobs in tourism. It cannot be realistic (except some mountain, water or spa re92

sorts). The decisive tourist infrastructure is concentrated in cities and spas. The main
way of rural tourism is second housing which brings only very limited jobs for local
people, followed with soft tourism branches. In the regions with prevailing cognitive
tourism (as karst areas typically are), the tourists use the infrastructure in some city
and make optional trips to the rural area not spending much money there. Additionally, institutions of landscape and nature protection prevent larger infrastructure development in order to preserve the natural landscape as much as possible.
However, the question of jobs both in agriculture and tourism is not important
for the Czech countryside. The share of population employed in agriculture, forestry, and fishery decreased from 4.5% in 2000 to 2.5% in 2016 whereas the share of
employed in accommodation, gastronomy, and hospitality decreased from 3.0% in
2000 to 2.9% in 2016. According to the last population census (2011), the share of
employed in primary sector was 11.6% in very small municipalities (under 200 people) and it decreased with increasing size of the municipality. The share of inhabitants
depending on agricultural jobs in the Czech countryside can be estimated at about
6%. The majority of the Czech rural population is employed in industry (about one
third) and in services (about 60%). Czech rural population is threatened much more
by decreasing number of jobs in industry – not in agriculture.
Further, the labour market in the Moravian countryside has hardly any relation
to the depopulation. The unemployment rate in all demographic types of the Moravian micro-regions in the period of 2012 – 2016 is about 4% (tab. 2). Additionally,
all towns and cities over 20.000 inhabitants have higher unemployment rate than
rural municipalities in their surroundings. The respective data for Brno is 5.6%. The
migration movements are both-sided: Young and educated people move to cities for
career and richer cultural and social life whereas some other people move to the
countryside within suburbanisation or for easier and cheaper life, natural beauties,
security.
Talking about a labour market on the territory of Devetashko Plateau, it is
definitely highly unbalanced - it is hard to talk about looking for a workforce. The
proposed workforce can actually be realised outside the Plateau area, but due to its
unconfirmed ability, this proves to be quite difficult. The predominant part of the
settlements connected to Devetashko Plateau shows a tendency of going down the
economically active population (busy and unemployed) and the opposite increasing
of the economically inactive population (unemployed, pensioners). The parts of the
economically active population are around 10% to 60% for the 2001 year and around
Table 2

The unemployment rate in Moravian rural micro-regions in August 2017

Population type

Unemployment rate

Positive natural balance and net migration

4.0%

Positive natural balance and negative net migration

3.9%

Negative natural balance and positive net migration

3.9%

Negative both natural balance and net migration

4.1%

Source: Ministry of Labour and Social Affairs, Prague, own calculations
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10% to 40% for the 2012 year to the settlements. A part of the economically active
population is unemployed so the real part of the population of the Plateau which is
doing working activity is very small. The economic inactive population for 2011
(68.47%) prevail over the economic active part (31.53%). In some settlements, the
share of economic inactive population crosses 90%.
The periphery can be understood differently. The geometric viewpoint (pure distance) is the easiest one. In reality, the peripherality depends more on accessibility but
also on some economic, social or natural handicap and also on the perception of the
respective area. Depopulation could be also a part of the definition of peripherality
(Pinto-Correia and Breman, 2008). Worsened condition for the agricultural production in karst areas may represent a handicap which theoretically could cause some
depopulation.
Although not very stressed in European concepts, karst areas, represented e.g.
with rugged micro-terrain, dolines (sinkholes), flooding of karst poljes, lack of surface water or variable soil depth represent problematic and sensitive regions from the
viewpoint of agricultural utilisation (Ciglič et al., 2012). It is more or less clear that
agriculture is limited in karst areas. Thinking about the traditional way of rural life,
such conditions for agriculture would cause abandonment of land and depopulation
of villages. It could lead to the spread of poverty (see Liu et al., 2008).
However, to which extent the people in contemporary European rural areas actually depend on agriculture and to what extent the agriculture of European Union
is market-oriented? The primary sector in European karst areas is hardly based on
intensive traditional agriculture. Forestry and grazing are the main activities often
under special organisational and financial conditions. A return of sheep breeding is
one of the examples. Sheep graze grasslands on rugged terrain which is accessible for
machines with difficulty. Multifunctional agriculture turns its attention to the landscape maintenance besides of food production and benefits from various forms of
financial support within EU common agricultural policy.
On the territory of Devetashko Plateau there is no industrial production with the
exception of Suhindol. For this reason, the local population employed in the industry
make daily trips to larger settlements providing employment. The extraction industry
is related to two limestone quarries (Gorsko Slivovo and Chavdartsi), but they have
ceased their activity so that employment in this sector is liquidated. Real employment
is extremely limited. Employment in agriculture is related to raising animals in small
family farms (Gorsko Slivovo, Chavdartsi, Suhindol, Koevci, Agatovo and others).
There are also a few local grain producers (part of the land is leased to outside tenants). The services are mainly occupied by the town hall, the post office, the cultural
house and a few commercial outlets.
Tourism as a lasting alternative cannot be yet imposed on the territory of Plato.
However, there is a tendency to increase the number of accommodation and shelter
and the supply of tourist attractions in the villages of Krushuna, Karpachevo and
Gorsko Slivovo, which is an alternative for employment and additional income. Lack
of jobs and employment is a major cause of the depopulation of Devetashko Plateau.
Nevertheless, there is no doubt that the number of jobs in agriculture rapidly
decreases in karst areas (as in the whole economy). The drawdown of jobs in the
primary sector can be hardly substituted by increasing jobs in tourism as a rule. If
the economic active population does not want to emigrate from karst regions, they
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have to commute. The question is whether there are enough jobs responding to the
qualification of former farmers in the vicinity of karst areas and whether the transport
capacities (both private and public) are sufficient to transport the people to and from
work.
Not only population numbers but also their structure seems to be important.
The age structure explains partly the dynamics of population development both in
the past and in the future. Also the quality of population plays it role. Hypothetically,
sensitive rural areas can be destitute not only by decreasing population number but
also by worsening of the quality of population expressed in the educational structure.
It is possible that young educated people leave the countryside whereas old people
remain or even immigrate.
METHODOLOGY AND DATA
The territory of karst areas is often researched from the viewpoint of physical
features. Using of the karst landscapes for tourism is also frequently investigated.
But complex management in karst areas and its impact on the social system is almost
on the periphery of interest. In Moravian Karst, a relatively compact study analysing
both physical and social features was elaborated in the 1980s (Přibyl et al., 1983).
The demographic situation in the 1970s was clear: rural – urban migration prevailed
which resulted in population increase in towns and industrial centres, population decrease in rural municipalities. However, the cited work is outdated from the viewpoints of methodology, data, and reality of the centrally planned system. Some complex observation of the Devetashko Plateau territory including the social-economic
aspect were developed also in Bulgaria (Stefanova and Stefanov, 2009).
Methodologically, an analysis of secondary sources, evaluation of statistical
quantitative data and field research, representing the qualitative approach were used.
The comparative analysis represents the final step. There is hardly any possibility
to use quantitative data for a comparison of two territories which do not create any
administrative units within the NUTS system in different countries – except very
simple data like number and demographic structure of inhabitants eventually education structure gained on the municipality or settlement level. For the analysis of
the population development data about natural development and migration, age and
educational structure were used. We investigated the period 2006 – 2015 in Czechia
on the municipality level and the same period in Bulgaria on the settlement level.
Due to the different administrative organisation, the size of Czech municipalities and
Bulgarian settlements are comparable because the usually represent one locality.
The programme Street View was used for the visual analysis of individual settlements. The contemporary level of this tool allows to pass through individual settlements virtually, observing the condition of individual buildings, the structure of the
settlement the general atmosphere and also the traffic in the time of the imaging. For
Bulgaria, Google Street View was used whereas Panorama Seznam gives an analogic
information for Czech Republic.
An analysis of the development of the population numbers from the viewpoint
of depopulation tendencies manifest the first step. Its results are discussed and relations to other data will be looked for. Hypothetically, the age structure, education
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level, accessibility of jobs in surrounding centres come into account. Finally, we will
try to explain possible reasons for negative or positive population development and
predict next development.
MORAVIAN KARST

Protected Landscape Area Moravian Karst (92 km2) is the largest karst area in
Czech Republic. It is a fairly hilly landscape dissected by deep valleys built up of the
limestone of Devonian age. The area is situated north of Brno in Drahanská vrchovina Highland. There are ca. 1,100 caves here, of which currently five cave systems are
open for public tours. The Macocha Abyss is the most known attraction of the territory. Climatic and soil conditions are not suitable for intensive agriculture.
Current economic activities include primary branches: forestry and agriculture.
Forest Enterprise Masarykův les Křtiny (belonging to Mendel University in Brno) is
the main forest owner in the area. Agriculture is directed more to the crop production,
less to the animal husbandry. Only 17% of the territory is formed by arable land. Earlier, the share of arable land was much higher but the land use has been changed after
1997 mostly for meadows (Balák et al., 1999). The landscape protection cont ributes
to the creation of a positive image of the area and thus to the tourist development
which is another important economic branch.
Mining includes one mine of the limestone directly on the territory, the second
(big) one can be found just on the border. All the territory is protected since 1956
when it was declared as Protected Landscape Area (Fig. 1 – appendix). The population is engaged mostly in industry and services. About 36% of employees commute to
work. Big industrial plants were situated on the fringe of the area in Blansko (mainly
electrical engineering), Adamov (machinery), Boskovice (machinery and textile) and
also in the regional capital Brno. Tourism develops quickly with 400,000 visitors
annually (mostly one-day tourist).
On the protected landscape area or on its fringe there are 22 settlements with
23,264 residents (2015). The density of population is relatively high – 121 persons
per km2. The population number increased by 18% since 2000. Rural development is
supported by the Local Action Group Moravian Karst. The villages have residential,
partly agricultural and/or touristic character (Korábová, 2007) with some architectonical heritage (Fig. 2).
The majority of settlements is connected to gas, the share of connection to public water conduit does not fall under 85% and share of population equipped with
the sewerage system connected to wastewater treatment plant is about a half. The
housing stock consists of buildings from pre-socialist, socialist and post-socialist era
(Fig. 3).
There is no motorway nor first-class road in the territory of Moravian Karst. The
skeleton of the area is formed by two second-class roads which are managed by the
South-Moravian Region. In some of them, the intensity of transport crosses 4,000 vehicles per a day5 which does not respond to their horizontal either vertical alignment,

5
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Fig. 2. Křtiny, Pilgrimage church of the Lord´s name (Source: Seznam.cz)

width, and condition. On the other hand, two roads going through deep and narrow
valley were closed for the automotive transport.
The settlements are connected by the South Moravian Integrated Public Transport System. The transport accessibility is excellent. Each settlement should be served
with public transport at least six times in working days and three times in weekend
days; the way to the closest stop should be shorter than 2,000 meters from each
inhabited place and the time for the change may not exceed 10 minutes. In reality
connection from the majority of villages is much more frequent. For tourist purposes,
an ecological (electric) train and the cableway were introduced.

Fig. 3. Sloup: Rural houses of urban character from the end of the socialist era
(Source: Seznam.cz)
7 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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DEVETASHKO PLATEAU

The territory of the Devetashko Plateau (340 km2) is situated to the east of
Lovech (a city approximately ten times smaller than Brno) in the inner periphery, on
the border zone between NUTS 3 regions Veliko Tarnovo, Gabrovo, and Lovech. Devetashko Plateau is a relatively comparable territory to the Moravian Karst in terms
of natural conditions (Fig. 4 – appendix). It is situated among valleys of Rivers Rositza, Osam, Gostinka, and Magara in the southern periphery of the Danubian plain. The
predominance of limestone is the cause for the development of a typical karst relief
including 68 karst caves with total length of 18 km (Zapletalova et al., 2016). The
climate of the Devetashko Plateau is moderate continental. Around 33% of precipitation create an underground water flow. Part of the territory has been established as a
territory of the ecological network of Natura 2000. Two natural monuments and six
protected sites with the area of 55.64 hectares are situated in the territory of the Plato.
There are 15 settlements with 6,254 (2015) residents in the territory of the plateau or on its borderline. These settlements belong to five municipalities and three
administrative districts: Lovech, Gabrovo and Veliko Tarnovo. To a certain extent,
this administrative-territorial fragmentation of the Devetashko Plateau is an obstacle
for solving a number of issues related to its sustainable development including demographic development from the point of view of differences in administrative and
managerial decisions.
The population density is very low – 18 persons per km2. Houses are old and
most of them are abandoned (Fig. 5). There is no technical infrastructure (sewerage,
wastewater treatment plants, internet communications) which makes the region not
so attractive for the living.
In general on the territory of the plateau is developing agricultural activity. The
soil is cultivated mainly by leaseholders who settle outside of the territory. In 2015,
each of 103 agricultural holdings cultivated 118 ha of agricultural area on average.
The EU subsidy for direct payments stimulates the farmers to increase the size of the
utilised area and towards smaller fruit gardens. There is also a tendency of restoration

Fig. 5. Chavdartsi: a street view (Source: Google.com)
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of old fruit gardens (mostly plumbs), because there is an opportunity of receiving
additional agro-ecological payments. The stock-breeding is focused on cows, sheep
and goats on pastures, and with preparing hay and straw. It belongs to the small,
mostly family sector where there are no conditions for a breeding of a large number
of animals. The milk is produced on 73 farms with 1,523 cows (2015). There is also
a tendency in the development of beekeeping for which the National beekeeping
program plays a very important role. The forests occupy around ⅓ of the territory of
the plateau and are directed to the pasture of cattle, sheep or goats, production of hay
and forest berries among others.
About 60% of the territory of Devetashko Plateau is formed by the agricultural
land. From it follows that productive pressures to the land are much stronger there
which probably impacts on the standpoints of municipalities. There are no coordinate
actions in the service of managing the karst resource executed to the Devetashko
Plateau and there are no real measures for the protection of the karst resource. The
main reason for this are serious gaps in the legislation about the karst and the caves in
Bulgaria but also because in the territory of the Plato there is no park administration
with functions like keep, protect and control.
In the periphery of the area, few industrial plants can be found. It could be
named following ones: Suhindol town with the food industry and small enterprises
of the metal industry. The big industrial companies in the close situated municipal
centers Lovech (engineering) and Sevlievo (sanitary ceramics) give an opportunity
for employment. The Devetashko Plateau has natural conditions for the development
of tourism: ecotourism, sports, cognitive tourism and cultural tourism. Tourist infrastructure is under the construction.
POPULATION DEVELOPMENT
The population development of municipalities in Moravian Karst in the decade
2005 – 2015 is in table 3 which shows the general population increase. The only town
Adamov lost a relatively big number of residents as a consequence of shortening the
main industrial plant - Adamovské strojírny Engineering (more than 5,000 jobs in the
1980s). A part of rural settlements in the most South grew as a consequence of the
suburbanisation process whereas others play a role of rural subcentres with their own
functions (e.g. Jedovnice, Fig. 6). There were 417 new flats built in the area in the
period of 2011-2015. In 6 villages, one new flat accounts to less than 25 inhabitants:
These settlements can be considered suburbanised.
Aging of population is manifested by the share of young people (age 0-14) and
seniors (age 65+) which is 0.92. However, some municipalities have a progressive
age structure. It is better than the national average (0.85) – partly due to the suburbanised character of the southern part of the territory. From it follows that the population
of Moravian Karst is active. The dependency index6 is 0.54 which is worse than the
national average (0.50).

6
The share of dependent and independent people calculated as the quota of children (0-14) + seniors (65+) divided with the number of people in economic active age
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Table 3

Population development in municipalities in Moravian Karst 2006-2015

Municipality

Births

Deaths

Immigrants

EmiAverage Population Population
grants population balance
number
number
[‰]
31.12.2015

Adamov

585

468

1,421

1,722

4,677

-39.3

4,593

MokráHorákov

311

201

650

618

2,705

+52.5

2,772

Jedovnice

279

229

558

475

2,709

+49.1

2,745

Ochoz

125

115

548

382

1,268

+138.8

1,344

Babice nad
Svitavou

128

90

461

221

1,029

+270.2

1,152

96

139

228

155

1,102

+27.2

1,115

Olomučany

115

104

289

194

952

+111.3

1,017

Rudice

121

90

236

146

907

+133.4

969

Březina

139

72

383

115

778

+430.6

968

Sloup

104

85

214

168

945

+68.8

960

Kanice

109

56

512

225

769

+442.1

927

Vavřinec

77

68

189

131

846

+79.2

872

Křtiny

72

81

252

197

790

+58.2

823

Šošůvka

51

69

134

155

776

-50.3

693

Petrovice

90

57

259

191

592

+170.6

637

Habrůvka

51

45

132

51

380

+228.9

428

Žďár

34

22

81

83

386

+25.9

390

Krasová

46

27

174

77

296

+391.9

366

Vilémovice

33

31

99

50

300

+170.0

329

Holštejn

21

13

35

38

156

+32.1

164

2,587

2,062

6,855

5,394

+8.9

23,264

Ostrov u
Macochy

Total

22,363

Source: Czech Statistical Office. Own elaboration

On the whole, 54% of the population is with lower education7, 32% with secondary and 13% with higher education in 2011. The population of Moravian Karst
is ethnically homogenous. There are 0.8% of Slovaks and 0.2% of Ukrainians in the
territory. Although many people did not declare any ethnicity within the last census
(2011), experiences from the field do not indicate some substantial presence of foreign ethnics.
7
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Primary and secondary education with an apprenticeship certificate

Fig. 6. Jedovnice: centre of the second largest village in Moravian Karst
(Source: Seznam.cz)

Population development in settlements of Devetashko Plateau is in table 4,
which shows generally negative development in the number of inhabitants. However,
the negative population development is caused mainly by the natural decrease which
is typical for all settlements. It is probably the consequence of aging. On the other
Table 4
Population development in settlements in Devetashko Plateau Karst 2005-2015
Municipality

Births

Deaths

Immigrants

224

267

379

362

1,334

-19,5

1,374

Dimcha

24

165

148

107

426

-234,7

341

Koevci

10

63

50

79

189

-433,9

139

Suhindol

207

386

419

548

2,059

-149,6

1,735

Agatovo

35

154

151

125

409

-227,4

294

Kramolin

40

129

98

130

479

-252,6

373

Gorsko
Slivovo

33

225

148

202

701

-350,9

524

Krushuna

35

113

196

203

476

-178,6

377

Karpachevo

0

55

56

31

136

-220,6

115

Brestovo

0

135

58

32

207

-526,6

130

Gostinya

3

79

59

21

170

-223,5

139

Devetaki

3

141

54

41

236

-529,7

159

Smochan

36

112

62

58

298

-241,6

249

0

68

52

36

114

-456,1

55

26

137

101

82

365

-252,1

250

676

2,229

2,031

2,057

7,199

-219,3

6254

Varbovka

Tepava
Chavdartsi
Total

EmiAverage Population Population
grants population balance
number
number
[‰]
31.12.2015

Source: National Statistical Office Bulgaria. Own elaboration
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side, ⅔ of the settlements including the smallest ones show the increase by migration.
The loosing moves usually about a quarter of population for 11 years under monitoring but they can reach also about a half of inhabitants.
The age structure of the population in Devetashko Plateau is extremely bad.
Aging is very typical for the majority of settlements (maybe except two largest settlements Varbovka and Suhindol, Fig. 7). Although both countries are not fully comparable, the age index in Devetashko Plateau is 0.33 and the dependency index is 1.29
there. Although both countries are not fully comparable (because in Czechia seniors
are people in the age of 65 and more, in Bulgaria people 60 and more), the age index
in Devetashko Plateau is 0.33 and the dependency index is 1.29 there. For the villages
with less than 1,000 inhabitants, the respective data are 0.16 the age index and 1.95
the dependency index. With only one exception (Krushuna, Fig. 8), the numbers of
seniors are higher than numbers of people in the productive age.
On the whole, 53% of the population is with lower than secondary education,
34% with secondary and just 7.4% with higher education in 2011. The economic inactive population for 2011 (68.47%) prevail over the economic active part (31.53%).
In some settlements, the economic inactive population is over 90%. In the area, relatively high share of culturally different ethnical groups can be found (not taking
into account that the ethnical affiliation is of a declaratory character and members of

Fig. 7. Suhindol: the largest settlement and the seat of a municipality in Devetashko Plateau
(Source: Google.com)

Fig. 8. Krushuna: The core of the village (Source: Google.com)
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Fig. 9. Gorsko Slivovo: the village core (Source: Google.com)

minorities often tends to declare themselves with the majority): Bulgarians manifest
69.3% of rural population, Turks 24.9% and Roma 2.6% (population census 2011).
The village Gorsko Slivovo (Fig. 9) shows the majority of the Turkish population.
A COMPARISON

Population development based on population balances has been compared in
both the areas (Fig. 10). In the case of the Moravian Karst and the Devetashko Plateau, a big difference between the two areas can be seen in the recent population development. Whereas rural settlements in Devetashko Plateau lose inhabitants (28% in
the period under study), rural settlements in Moravian Karst slowly end equally gain
population (by 8 % for the same period). The main cause of such a development can
be seen in the geographical positions of both areas.
Moravian Karst is situated in the vicinity of the regional capital Brno and the
middle-size district town Blansko (population 20,000). Thus some villages are sub-

Fig. 10. Recent population development in Moravian Karst
and Devetashko Plateau (Own elaboration).
Data: National Statistical Office Sofia, Czech Statistical Office Prague
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Fig. 11. Březina in Moravian Karst: a suburbanized part of the village

jects of suburbanisation (Fig. 11). However, the population grows also in more distanced parts of Moravian Karst which are out of the suburbanisation zone. On the
other hand regardless that part of the territory of the Devetashko Plateau is situated
close to the district center Lovech, the city is not able to provide employment and
to keep the population by everyday work trips. The other two district centres Veliko
Tarnovo and Gabrovo, and municipal centre Sevlievo are more distant from the settlements in south and southeast parts of the plateau and they are not able to keep the
population by commuting. Another neighbouring district center Pleven has no relationships to the study area.
The difference leads to quite opposite set of problems. In the Devetashko Plateau there are several problems: migration of young people to the cities or abroad,
closing schools and pre-school institutions, difficult access to medical cares, high
level of morbidity and death-rate caused by aging, abandoning and self-destroying of
the house fund, limited public transport, difficult administrative services, high level
of criminality (thefts), unemployment, etc.
On the other side, villages in Moravian Karst are losing their rural character,
depend more and more on commuting for jobs, education, services and thus on individual and/or public transport.

Fig. 12. Tepava: the smallest village on Devetashko Plateau (Source: Google.com)
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The quantitative changes can turn into qualitative ones. When considering the
limit of 1,000 inhabitants between middle size and large villages, two of settlements
in Moravian Karst have crossed this limit upwards in the last decade. On the contrary,
if we consider the limit of 200 inhabitants as a barrier between small and very small
villages (Fig. 12), two settlements in Devetashko Plateau crossed this barrier downwards in the same period.
There is another factor, connected with increasing/decreasing population number: level of services. In the market economy, localisation of services depends on
the minimum number of customers who are necessary for the effectiveness of the
establishment and operation of respective service branches. Increasing number of the
population could evoke some service establishment which could attract immigration
of additional inhabitants. On the other side, decreasing population number could result in an extinction of certain services and consequently next outmigration.
The share of the population with lower than secondary education is almost the
same in both regions. The difference is seen in the share of people with the tertiary
education which is in the Czech area higher. The educational structure of inhabitants
is an important part of human capital which impacts on the ability to maintain and
develop the village and raise funds for it.
The main part of the road network in the territory of Devetashko Plateau is
formed by municipal roads of poor quality with the exception of those in Letnitsa
municipality. A smaller part belongs to the national road system of the third category. The settlеments are served by public bus transport based on the existing road
schemes. Neither roads in the territory of Moravian Karst are of an optimum quality.
The main difference can be found in the operation of public transport.
DISCUSSION
Municipalities in Moravian Karst do not express any depopulation tendencies.
The only municipalities which are losing population are the only town Adamov and
one of the small villages - Šošůvka. It responds to the general trend of urban – rural
migration in Czech Republic. Both the number and share of the Czech rural population slowly but permanently increases. Processes of suburbanisation, counter-urbanisation and naturbanisation prevail over the classical urbanisation, it means mobility of people from the countryside to the cities. It is enabled by a relatively dense
network of small and medium-size towns which are mostly well accessible by the
developed system of public transport. In such conditions, the people can live in the
countryside and work in towns.
The second reason is that the Czech rural population does not depend on agriculture, forestry and other activities of the primary sector. The process of agricultural
abandonment which has occurred in western European countries after the WWII was
done in Czechia very quickly within the collectivisation in the 1950s and the 1960s.
At the end of the 1980s, only about 20% of the rural population was employed in agriculture. Rural areas also displayed a high level of resilience in absorbing a decline
of agriculture production and employment through the 1990s, as well as impacts of
EU accession in 2004 and related policy changes (Šimon and Bernard, 2016). In
general, about 6.5% of rural population is employed in primary industries in Czechia
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by now. In Blansko and its surroundings, it is only 2.7%. So, the economically active
people commute mostly to the towns for work and their activities are not dependent
on the landscape protection. It is supported by efficiently operating public transport.
And of course the southern part of the karst area is directly in the suburbanised area
of Brno (and Blansko), so the population increases rapidly there.
In general, the rural population in Moravian Karst is stabilised by the dense
network of cities and towns, the dense network of terrestrial communication and
efficient and cheap system of public transport. All these factors enable daily commuting of rural people to cities and towns. Czech population is not very familiar with
changing of permanent living. The people feel to be connected with their houses,
villages, and landscapes. They mostly migrate at the beginning and at the end of their
economic active age only. When the landscape is attractive and the municipalities
provide good living conditions the people prefer to stay.
The situation in the Bulgarian area is different. The public transport mostly collapsed or has decreased to a very basic level. The people often use shared cars for the
transport. The road network is similar to compare it with Czechia but distances are
longer. It is necessary to presuppose almost one hour per a trip in Devetashko Plateau,
whereas the distances in the Moravian Karst manifest more or less a half. So the daily
commuting in the Devetashko Plateau area is not an optimum solution.
The case of Devetashko Plateau shows how the situation looks like when the
depopulation is enormous. Original population (probably except the oldest people)
emigrate from the area (to cities, other regions or abroad). Their original houses dilapidate and they are available for an extremely low price. Consequently, they are
purchased by the unprivileged population. The migration balance is temporarily positive. However, due to the presence of socially deprived people and continually dilapidating housing stock, the area acquires a negative image for possible residents, tourists, entrepreneurs. The process can be hardly stopped. It responds to general trends.
In Bulgaria, about 100 villages were completely depopulated during the 1990s. These
were villages which economically depended on farming and/or forestry. The significant demographical decline also affected the majority of “Turkish” villages (Mladenov et al., 2008). One of the problems can be connected with a threat that with
abandoned villages also their cultural heritage disappears (Filipe and Mascarenhas,
2011). Extreme depopulation and aging can be seen as a characteristic of instability
in social systems and could weaken the socio-ecological resilience of landscapes
(Moorfeld, 2011).
Aging is a problem in both cases. However, aging in Moravian Karst means a
slow increase of the share of seniors and a slow decrease of the share of children.
On the other side, aging in Devetashko Plateau shows big shares of seniors which
are usually higher than shares of people in the productive age. So, the quality of the
feature and its consequences are different. In the first case, it is possible to adapt
planning strategies to gradual aging and to develop services and care for seniors as a
new prospective branch of local economy. The age group 55 – 65 (young seniors) is
very interesting from this viewpoint (Fischer, 2014). When the aging occurs abruptly,
use of such strategies is limited.
None direct impact of the regional sensitivity was stated. The facts observed are
explained mostly with a geographical position in relation to regional centres, with
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relation to general development in the respective countries and with social and historical reasons. Some indirect relation connected with the protection of nature (and thus
some limitation of productive economic activities) or with the tourism development
in an attractive area can be taken into account. Protected area can be also attractive
for the residential function. Of course, it depends on the level and way of the protection. In strictly protected areas (on the level of national parks) may occur to depopulation (Järv et al., 2016) but it is not our case. However, in post-productive societies,
natural sensitivity of a territory is usually drowned with social impacts.
It is more or less clear that the aging of the rural population will continue because the long-term demographical development is probably irreversible both in Bulgaria and Czech Republic. Future migration balances are questionable. The mixture
of rural-to-urban migration with suburbanisation, counter-urbanisation, and naturbanisation can have selective consequences. However, with decreasing role of the
productive sector, the attractiveness of the landscape, personal security, and potentially cleaner environment could keep the prevailing urban-to-rural migration in Czechia also in the future. Villages will be endangered by depopulation in few individual
cases only – not as a whole.
The prognosis for the Bulgarian case study area is not so optimistic. Dilapidating villages offer neither attractiveness, not the security. Moreover, the drawdown of
some settlements was too rapid and too deep. It seems that some of the villages lost
their inner development potential. The future will be probably also selective but in
the case of Devetashko Plateau only not numerous villages could stop or slow the
depopulation. Romero Renau and Valera Rozano (2015) show some possible ways
in four strategies or their combinations: deconstruction, reutilisation, reorganisation,
and imagination.
CONCLUSIONS
Based on the results gained, let us try to generalise hypothetically which causes
can lead to the rural depopulation:
a) General development in the country. When the whole country loses its population, it is very probable that the same concerns its rural areas.
b) Vicinity of a regional metropolis. Such a city offers not only jobs (which
could be accessible also in smaller centres) but also a rich cultural and social life,
important especially for young and educated people.
c) Stadium of the urbanisation process, especially the proportion between rural-to-urban and urban-to-rural migration.
d) The level of a dependence of rural people on the primary sector of the economy. The high dependence could cause depopulation in relation to the growing productivity in agriculture.
e) Efficiency of transport systems (both individual and public). Highly efficient
transport system could minimise some disadvantages of rural life.
f) Ethnic problems? The presence of ethnically different people has been frequently mentioned occurrence. However, let us speculate that neither ethnic, nor racial but cultural differences could lead to the problematic social milieu and thus to the
support of some depopulation.
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g) Individual circumstances connected with any other natural, historical, economic or social conditions (e.g. insufficient area for territorial expansion, unsuitable
political intervention or – on the other hand - a successful business plan).
The mentioned set of conditions of depopulation could serve as starting hypotheses of the next research in different areas and countries.
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Fig. 1. The Moravian Karst (Drawn by P. Dvořák)

Fig. 4. Devetashko Plateau (Drawn by E. Tcherkezova)
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CENTERS OF MAXIMAL CONTEMPORARY ELEVATION
AS A REAL CRITERION FOR THE RELIEF ROUGHNESS
ASSESSMENT
Tzanko Tzankov1, Rosen Iliev1, Svetla Stankova2, Ilia Mitkov1
Annotation. Relief roughness is one of the main morphostructural features of the local
topography. It is a basic methodological tool of regional morphostructural analysis and is the
basis for various comparative studies. The main goal of this study is quantitative description
of complexity of relief roughness based on the CMCE (Centers of maximal contemporary
elevation). CMCE mark the highest elevated parts of the local dome-like morphostructures,
which represent the basic aspect of the local relief. In this way they are a real criterion for
the relief roughness evaluation. On this basis in the present work a new principle approach
is proposed. The main features of the new method, as well as the ways of assessment and
application are described.
Keywords: relief, roughness, dome-like, morphostructures, centers, elevation, method

ЦЕНТРОВЕТЕ НА МАКСИМАЛНО СЪВРЕМЕННО ИЗДИГАНЕ КАТО
РЕАЛЕН КРИТЕРИЙ ЗА РАЗЧЛЕНЕНИЕТО НА РЕЛЕФА
Цанко Цанков, Росен Илиев, Светла Станкова, Илия Митков
Резюме. Вертикалното разчленение на релефа се явява един от основните морфоструктурни фактори на местната топография. То е основен методически инструмент на регионалния морфоструктурен анализ и е база за различни сравнителни изследвания. Главната цел на настоящото изследване е качественото описание на комплексността на вертикалната диференциация на релефа, базирайки се на центровете
на максималното съвременно издигане (ЦМСИ). Тези центрове маркират най-високо
издигнатите части на куполните морфоструктури, които определят основния облик на
локалния релеф. По този начин те са реален критерий за оценка на вертикалното разчленение на релефа. На тази основа в настоящата работа е предложен нов принципен
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подход. Описани са основните му характеристики, а така също и начините за оценка
и приложение.
Ключови думи: релеф, разчленение, куполни, морфоструктури, центрове, издигане, метод

INTRODUCTION
Relief roughness is an important feature of the regional morphostructural investigations and is widely used in the field of Earth sciences. It plays an important role in
determining how the positive morphounits interact with its environment. Because of
the extreme complexity of the Earthʼs topography is very difficult to define uniform
criteria for evaluation and analysis. Thus, the description of the terrain surface is
always approximate.
The main purpose of this work is to propose a new approach to the study of relief
roughness variability based on basic morphometric elements of the local relief. For
the lands of the Balkan Peninsula, and in particular for its eastern part, such a basic
morphometric element appears the dome-like morphostructures. Dome-like morphostructures offers the most common method for extracting topographic information
and enables the modeling of endogenous earthly processes on the surface. On this
basis, the highest parts of dome-like morphostructures can serve as a real criterion
for the relief roughness variability assessment. In this connection their highest points
are marked by the centers of maximal contemporary elevation (CMCE). They are a
major geodynamic criterion for the development of local topography.
Lastly the introduction of this principle approach based on the highest parts of
the dome-like morphostructures would greatly improve the toolkit of regional morphostructural analysis. This is one of the merits of the proposed study.
BRIEF OVERVIEW OF KNOWN METHODS ABOUT RELIEF
ROUGHNESS ASSESSMENT
With purpose quantification of surface roughness variability a wide variety of
methods are widely used worldwide. Below shortly are described the most famous
of them.
The geomorphological approach (Peucker and Douglas, 1975) is conceptual
method developed to characterize the surface roughness based on the main geomorphological features of the Earth’s relief, such as a summits, valleys, ridges, slopes, etc.
Together with Urs Ramer, they developed a special algorithm for calculating surface
roughness, known as Ramer-Douglas-Peucker algorithm. In this way is constructed a
curve composed of line segments and finds a similar curve with fewer points. Based
on the geomorphometry Pike et al. (2009) introduced a similar approach using surface elevation values to explore landforms over a variety of different scales.
The fractal approach (Taud and Parrot, 2009) is based on the observation that
the morphology of surfaces is statistically self-affine, which implies that when repeatedly magnified, increasing details of roughness emerge and appear similar to the
original profile. With the fractal approach, it is possible to calculate the scale-independent parameters which describe the surface. The first one is a roughness param112

eter or exponent of roughness (Hurst exponent): H, (0 < H < l), the second one is an
intrinsic parameter called the fractal dimension: D, (1 < D < 2) or D, with (2 < D,
< 3) of surface, represents the capacity of the surface to fill in the adjacent volume
(Zahouani et al., 1998).
Multi scale digital elevation models (DEM) approach (Tian et al., 2011;
Grohmann et al., 2011) is based on quantification of surface roughness variability
using Digital elevation model (DEM). In this connection Chen et al. (2016) offer
a similar method based on DEM information about watershed and tree structure.
Another one method used remote sensing for the relief roughness assessment based
on the reaction of electromagnetic radiation from a surface, ranging from specular
to diffuse (Lillesand et al., 2004). Other methods employed to determine surface
roughness include fourier analysis (Stone and Dugundji, 1965; Fox and Hayes, 1984;
Taylor et al., 2004; etc.) and geostatistics (Herzfeld et al., 2000; Siska et al., 2005).
The above mentioned approaches can be broadly classified as array or profile
based. Array based techniques are applied regionally to 2-dimensional input data.
Profile based techniques are based up on a single set of values, usually field-surveyed
profiles, and are 1-dimensional. The resultant output can be presented as either a
grid, where the results show the variation of values in space, or as summary statistics,
either calculated from all points in the area or from local profiles (Grohmann et al.,
2011) The methods in question have been revised in order to select the most accurate principle approach to improve the methodology of regional morphostructural
research.
GEODYNAMIC ESSENSE OF THE CENTERS OF MAXIMAL
CONTEMPORARY ELEVATION
Dome-like morphostructures are positive large isometric to elliptical profiled
landforms characterized by domed relief. Most often, these landforms are located on
different large blocks with irregular angular shape due to the continuous block disintegration of the relief (Цанков, 2013). They arise around centers of maximum contemporary (synmorphogenic) elevation due to radial-oriented series of listric prisms
(Tzankov et al., 1998, 1998a) (Fig.1) Dome-like morphostructures have a continuous
appearance in the local relief and best represent the endogenous geodynamic features
of the studied territory.
The centers of maximal contemporary elevation (CMCE) are small in size and
carry the signs of the most intense synmorphogenic elevation relative to the surrounding listric prisms. Therefore, they are a suitable criterion for assessing the extent of relief roughness.
METHODOLOGY OF THE CMCE METHOD FOR THE RELIEF
ROUGHNESS ASSESSMENT
The proposed method for the relief roughness assessment is based on dome-like
morphostructures, one of the major morphostructural elements of the local topography. The essence of regional morphostructural studies and a detailed description
8 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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Table 1

Coefficient of relief roughness
Coefficient

Relief roughness degree

0,0-0,09

low

0,10-0,29

moderate

0,30-0,49

high

≥0,50

very high

of main Quaternary morphostructural generations are given first in the book „Morphostructural analysis” (Цанков, 2013). The monographs „Morphostructure of the
Rhodopean mountain massif” (Tzankov, Iliev, 2015) and „Morphostructure of the
Rila-Pirin Mountains Range” (Tzankov et al., 2017) offers a regional analysis of the
manifestation of the various morphostructural generations through the Quaternary
and Late Neogene as well as a detailed morphostructural maps.
The presently proposed CMCE method is very similar to other older (described
above) geomorphometric methods. In essence, the method is based on standard deviation of centers of maximal contemporary elevation (CMCE) heights, i.e. the ratio
between its minimum and maximum values.
Based on aforementioned principle the degree of relief roughness can be calculated using the following formula:
Rr=Sd/Ch
where Rr is relief roughness, Sd is standard deviation and Ch is the average altitude of the centers of maximal contemporary elevation. Using the formula, a relief
roughness coefficient from 0,0 to 1,0 can be obtained (Table 1).
In addition, the numerical coefficient can also be used to compare individual
morphostructural units of different rank (morphostructural zone, area and / or region). For better interpretation, data on the heights of the centers of maximal contemporary elevation (CMCE) can be visualized on standard elevation profiles, where
the calculated relief roughness coefficient to be plotted.
APPLICATION OF THE CMCE METHOD – AN EXAMPLE
Table 2 illustrates very well the application of the proposed new method. The
analysis is based on data for the Rhodope morphostructural area and is applied to it
morphostructural regions (as a basis for comparison) (Fig. 2). The Rhodope morphostructural area (λ=23.8°–26.3°E and φ=40.8°–42.0°N) is located on the territory of
South Bulgaria and Northeastern Greece.
As can be seen from Table 2, the CMCE method can be used in two ways. On the
one hand can be uses for the relief roughness assessment. On the other hand can be
uses as real criteria for comparative studies on this basis. In this way this new method proposed here becomes an indispensable instrument of regional morphostructural
research.
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Table 2

Relief roughness extent within Rhodope morphostructural area

Morphostructural region

Relief roughness
coefficient

Relief roughness degree

Devin morphostructural region

0,21

moderate

Smolyan morphostructural region

0,41

high

Krumovgrad morphostructural region

0,46

high

Sape morphostructural region

0,53

very high

Xanthi morphostructural region

0,44

high

Rhodope morphostructural area

0,54

very high

CONCLUSION
Relief roughness assessment based on the centers of maximal contemporary elevation (CMCE) can be a useful tool for terrain analysis. Quantitative evaluation of
the relief roughness provides valuable information for better understanding of the
endogenous geodynamic processes on the one hand. On the other hand, it becomes
an additional principle approach in the methodical apparatus of the regional morphostructural studies. It is the basis for various comparative morphostructural studies.
Thus the proposed new method has its scientific value. The authors retain the right to
improve this method in future publications.
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Fig.1. Model of a dome-like morphostructure. The centers of maximal contemporary elevation mark their highest point
(after Цанков, 2013)

Fig. 2. Morphostructural map of the Rhodope morphostructural area (Tzankov, Iliev, 2015)
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ГЕОМОРФОЛОГИЯТА НА МОРФОСФЕРНИТЕ БАСЕЙНИ
И ТЕКТОНИКАТА НА ЛИТОСФЕРНИТЕ ПЛОЧИ
Димитър Пърличев1
Геоморфологията все още не е създала своята обща теория, за разлика от геотектониката, която има такава, известна под названието тектоника на плочите, възприета от
огромното мнозинство геолози като обща теория на геологията. Тя се появи, след като
геофизиката разкри строежа на земната кора – твърда литосфера от континентален и
океански тип над пластична астеносфера, след като се изследваха дъната на океаните и
моретата, проучиха се техните особености – срединноокеански хребети, симетрични на
тях магнитни аномалии, линейно удължени дълбоководни жлебове, маркиращи субдукцията на тектонските плочи, движение на океанските дъна (спрединг) и др. и бе изяснен
механизмът на тяхното формиране. Междувременно в геоморфологията, предимно руската, в редица публикации се съобщава за установени ключови закономерности от глобален мащаб, например: ендогенните процеси създават главните неравности на земната
повърхност и на първо място континентите и океаните; в планетарен мащаб дейността
им е напълно съизмерима количествено с дейността на екзогенните процеси, унищожаващи тези неравности; издигащите се планински региони усилено се денудират –
процес, който ги олекотява и облекчава издигането им; акумулацията на изнесените
от континентите седименти на океанското дъно се съсредоточава главно в потъващите
абисални жлебове, което улеснява субдукцията, а с това и движението на тектонските
плочи; на практика се реализира един геодинамичен поток на движение на океанските
дъна под действието на пластичните маси в астеносферата към континентите и издигане на последните и един количествено равностоен морфолитодинамичен поток на
движение на земни маси в обратна посока, понижаващ континентите под действието
на хидро-атмо-биосферата, задвижвана от слънчевата енергия; в последно време се
изясни, че морфолитодинамичният поток се осъществява в рамките на т.нар. морфосферни басейни, попадащи изцяло в обсега на морфосферата (зоната на хипергенезата)
– най-горната част на литосферата; става все по-ясно, че ако литосферата, литосферните плочи и геодинамичният поток са обект и предмет на изследване на геотектониката,
то морфосферата, морфосферните басейни и морфолитодинамичният поток могат да
бъдат обект и предмет единствено на геоморфологията. От това следва, че парадигмата
за релефа като продукт на взаимодействието на ендогенните и екзогенните процеси
трябва да бъде заменена от парадигмата за морфосферата като такъв продукт (релефът
е само елемент, горна граница на морфосферата), а също и че двойките геодинамичен
и морфолитодинамичен поток, литосфера и морфосфера, литосферни плочи и морфос1
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ферни басейни и съответно геотектониката и геоморфологията и техните теории се съотнасят едни към други, както двете страни на една и съща монета. Това налага замяна
на парадигмата за борба на ендогенните и екзогенните сили с парадигмата за тяхното
равностойно сътрудничество в изграждането на земната кора и поддържането на нейната изостазия, което предполага допълването на тектониката на плочите с геоморфологията на басейните, за да се превърне тя в пълноценна обща теория на геологията.
Ключови думи: тектоника на плочите, литосфера, литосферни плочи, геоморфология на басейните, морфосфера, морфосферни басейни.

GEOMORPHOLOGY OF THE MORPHOSVERIC BASINS AND TECTONICS
OF THE LYTHOSPHERIC PLATES
Dimitar Parlichev
Abstract: Geomorphology has not produced a general theory. In contrast, geotectonics
has its Plate tectonics, adopted by the vast majority of geologists as a general theory of geology.
It emerged after geophysics revealed the structure of the Earth’s crust, a solid lithosphere of
continental and ocean type over a plastic astenosphere. And after exploring the ocean and sea
floors and studying their peculiarities – the mid-ocean ridges, their symmetrical magnetic
anomalies, linear elongated deep-water grooves marking the subduction of the tectonic plates,
the ocean-bed movement (spreading) and revealing the mechanism of their formation.
Meanwhile, in geomorphology, mostly Russian, a number of publications have
been reported to establish key global laws, for example: the endogenous processes create
the prevailing roughness of the Earth’s surface, primarily the continents and oceans; on
a planetary scale, their activity is totally commensurate with that of exogenous processes
destroying this roughness; the rising mountain areas are intensely denuded - a process that
makes them lighter thus assisting their rise; the sediments conveyed from the continents
to the ocean floor accumulate mainly in the sinking abyssal grooves, which facilitates the
subduction and thus the movement of the tectonic plates; in fact, a geodynamic flow of ocean
floor motion is carried out under the influence of the plastic masses in the astenosphere
towards the continents and the rise of the latter and a quantitatively equivalent morpholythodynamic flow of ground mass movement in the opposite direction sinking the continents
under the action of the hydrosphere, atmosphere and the biosphere, driven by solar energy;
it has recently become clear that the morpho-lythodynamic flow takes place within the socalled morphospheric basins falling entirely within the boundaries of the morphosphere (the
area of hypergenesis) – the topmost part of the lithosphere; it becomes increasingly clear
that if the lithosphere, lithospheric plates, and geodynamic flow are the object and subject
of geotectonic research, the morphosphere, morphospheric basins, and morpholythodynamic
flow can be the object and subject of geomorphology alone. It follows that the relief paradigm
as a product of the interaction of endogenous and exogenous processes must be replaced by
the morphospheric paradigm as such product (the relief is only an element, the upper limit
of the morphosphere). And also that the geodynamic and morpholythodynamic flow pairs,
lithosphere and morphosphere, lithospheric plates and morphospheric basins and geotectonics
and geomorphology respectively, and their theories are related to each other as both sides
of the same coin. This requires a paradigm shift from division between endogenous and
exogenous forces to their interaction in building the earth’s crust and maintaining its isostasis.
Which implies the addition of the Plate tectonics to the basins geomorphology to make it a
complete general theory of geology.
Keywords: plate tectonics, lithosphere, lithosperic plates, geomorphology of the basins,
morphosphere, morphosperic basins.
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Теория на глобалната морфосистема от движещи се морфосферни басейни
все още не съществува. Според автора обаче (Пърличев, 1994, 2017б) най-вероятно такава по същество ще бъде бъдещата обща теория на геоморфологията
по аналогия с тектониката на плочите (плейттектониката, новата глобална тектоника), която всъщност представлява теория на глобалната тектосистема от
движещи се литосферни плочи.
Вече шесто десетилетие тектониката на плочите, възприемана от огромното мнозинство геолози като обща теория на геологията, шества победоносно в
сферата на геонауките и продължава да оказва мощно плодотворно въздействие
върху тях. Под нейно влияние и в геоморфологията започна преди половин
век процес на теоретично осмисляне на принципните положения на тази наука, който неизбежно засегна и основните й понятия. Появиха се голям брой
публикации по темата, особено в руската геоморфоложка литература. В Русия
бяха проведени специални семинари, пленуми, симпозиуми и пр. по теоретичните проблеми на геоморфологията и издадени редица сборници от страна на
Междуведомствената геоморфоложка комисия към РАН, с тях се занимаваха
специални секции на последните няколко световни географски конгреси, на
тях посветиха част от усилията си и конференциите на създадения през 1985 г.
Международен геоморфоложки съюз. Резултатът от тези усилия е несъмнено
положителен, тъй като редица важни въпроси на теорията са дискутирани и
изяснени в една или друга степен, по други са направени съществени приноси,
трети са само поставени. Независимо от всичко това обаче, общата теория на
геоморфологията не само още не се е появила, но не са набелязани дори схематичните й очертания, за да може да се добие някаква яснота поне за насоките,
които водят към нейното създаване в най-близко бъдеще (каквито бяха очакванията на автора през 1994 г.). Нещо повече, вече е налице становище, че всъщност геоморфологията си има обща теория и че това е генетико-еволюционната
теория за геоморфоложките цикли на американския геоморфолог У. М. Дейвис,
която досега не е опровергана и непрекъснато се задълбочава и разширява сферите на своето приложение (Тимофеев, 2002). Авторът не възприема тезата на
Тимофеев макар и само поради факта, че теорията на Дейвис не се отнася за 2/3
от земната повърхнина, скрита под водите на Световния океан.
През 1986 г. се появи книгата на И. П. Герасимов “Проблемы глобальной
геоморфологии“, която представлява опит за съгласуване на основните положения на структурната геоморфология с тектониката на плочите. Самото название
на книгата говори за претенции, че тя представлява изложение на съществената
част от проблемите на новата глобална геоморфология, т.е. на общата теория на
геоморфологията. Авторът не споделя и това схващане, тъй като структурната
геоморфология е само един, макар и водещ, раздел на геоморфологията. Установената обаче една или друга степен на конформност на релефа с тектонските
структури (Худяков, 1985), засягаща част от глобалните проблеми на геоморфологията, съвсем не ги изчерпва, а е само един от пътищата към общата теория на геоморфологията. Не много по-различен, макар също много интересен,
е и опитът на К. Оллиер (1984) да разгледа проблемите на геоморфологията от
позицията на разбирането за много по-старата възраст на основните черти на
релефа и най-вече на неговата динамична същност, свързана с дрейфа на континентите.
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Кое не позволява на геоморфолозите теоретици да излязат от досегашните
мисловни коловози и да започнат да градят общата теория на геоморфологията,
която според автора (Пърличев, 1994) вече се съдържа в латентно състояние в
трудовете на мнозина от тях?
Не влиза в задачите на статията изясняването на причините – обективни
и субективни, за този теоретичен застой по пътя към създаването на общата
теория на геоморфологията. За това освен всичко друго е нужна и много по-обширна информация от тази, с която разполага авторът. Това обаче не е пречка
той да има свое гледище относно пътищата за изход от създалата се ситуация.
Според автора основните теоретични трудности, които съпътстват геоморфологията от появата й до днес се дължат на наследеното заедно с названието
на самата наука недоразумение за нейния обект и предмет на изследване. Във
всички учебници и трудове по геоморфология до последно време се повтаря, че
това е релефът, т.е. неравностите на земната повърхнина (Щукин, 1980, Оллиер,
1984, Асеев, Никифоров, Тимофеев, 1988, Тимофеев, 2002 и др.). Обаче релефът,
възприеман най-вече като гранична повърхнина, е обект и предмет на морфографията и морфометрията – най-старите раздели на геоморфологията, в които отдавна са разработени методи за неговата качествена и количествена характеристика. Освен това авторът изясни, че независимо от това понятието релеф трябва
да фигурира и в геоморфологията, но като съставна част на основното й понятие
– морфоструктура, включващо два сингенетични компонента – релефът и генетично свързаният с него геоложки субстрат (Пърличев, 1992, 2017а).
Така или иначе, изход от тази задънена ситуация трябва да има. И според автора той трябва да се търси в една аналогия с възникването и развитието на тектониката на плочите, чиито основни положения и без друго трябва да се използват при създаването на общата теория на геоморфологията (Пърличев, 1994).
Формирането на земната кора се дължи на геоисторическото й взаимодействие, от една страна, с астеносферата, а от друга, с хидро-атмо-биосферата. Докато в първия случай процесите протичат в условията на високо налягане и температура под въздействието предимно на енергията на радиацията,
идваща от астеносферата, във втория случай и налягането, и температурата са
много по-ниски и процесите се намират под въздействието главно на слънчевата енергия като основен двигател на изброените по-горе сфери, улесняващи
действието на гравитацията. Поради това в първия случай движенията на земните маси са хоризонтални и вертикални, но предимно позитивни, докато във
втория са също хоризонтални и вертикални, но предимно негативни. Първите,
както е известно, се изучават от геотектониката и геодинамиката, а вторите – от
геоморфологията и морфолитодинамиката. Тъй като ендо- и екзогенните процеси са взаимно свързани, взаимнообуславящи се и количествено съизмерими
(Марков, 1948, 1986; Герасимов, 1970; Хаин, Ломизе, 2005, и др.), природата не
се е погрижила да постави рязка граница между тях, а следователно и между
геоморфологията и геотектониката. Накратко казано, геоморфологията и геотектониката взаимно се допълват и подпомагат, без да подменят целите и задачите си. Тектониците и геоморфолозите изследват един и същ обект – земната
кора, но от различни позиции, при което всеки изучава това, което го интересува: тектоникът – резултатите от въздействието на астеносферата върху земната
кора, геоморфологът – резултатите от въздействието на хидро-атмо-биосферата
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върху нея. Различните цели на двата вида изследвания определят аспекта, т.е.
предмета на изследванията – различните процеси и форми. За тектоника това
са движенията на земната кора – хоризонтални и вертикални, бавни и катастрофални, древни и съвременни и пр., както и породените от тях форми и тела
– гънкови и руптурни от най-различни мащаби до литосферни плочи, включително. За геоморфолога това са движенията на земни маси от различен вид и мащаб върху земната повърхнина и под нея (в морфосферата) – микро- и макро-,
бавни и катастрофални, древни и съвременни, но като цяло негативни, а също
и различните по размери и очертания форми на земния релеф (според автора
морфоструктури), до морфосферни басейни, включително.
Тектониката на плочите обаче се превърна в обща теория на геологията,
защото разкри механизма на процесите, които формират земната кора, изясни
мнозинството от неясните доскоро особености в релефа на океанското дъно –
сравнителната младост на океанските седименти (под 170 млн. години – Хаин,
Ломизе, 2005), симетричното разположение и нарастващата възраст на магнитните аномалии встрани от средноокеанските хребети, наличието на литосферни плочи, тяхните движения и взаимоотношения и др. Освен това тази теория
борави с понятията за структурите от най-висок ранг в геологията, каквито са
тектонските плочи. Именно затова тя успя да даде отговор на глобалните проблеми на тектониката, а чрез тях и на глобалните проблеми на структурната геоморфология (според автора – морфотектоника, защото цялата геоморфология
е структурна, т.е. намира се в последния, структурния етап на своето развитие).
Доколкото релефът на океанското дъно е помогнал на геотектониците в изграждането на плейттектониката, геоморфологията с основание започна да се
възприема като една от помощните дисциплини в създаването й. Такива са например и геофизиката с разкриването на симетрията на магнитните аномалии,
и сеизмологията с установеното съвпадението на земетръсните епицентри със
средноокеанските хребети и със сеизмофокалните зони на Беньоф. И двете науки обаче не претендират за водеща роля в създаването на глобалната тектоника,
поне в рамките на бъдещата теория за земната кора, за разлика от геоморфологията, за която приносът на структурната геоморфология за тектониката на
плочите е само част от онова, което тя може да направи за тази теория. Така
остава встрани от вниманието на геоморфолозите това, което става пред очите
им – движението на земни маси върху земната повърхност (по-точно казано в
морфосферата), насочено от високите към ниските места, от континентите към
океанските и морските дъна, при което експозициите и градиентите на релефа
играят определяща роля. С други думи, остават встрани от вниманието им проблемите на морфо- и литодинамиката, т.е. на морфолитодинамичната геоморфология, както и процесите на формиране и развитие на денудационните и корелативните им акумулативни форми на релефа, обособени в самостоятелни класификационни единици – морфоскулптури и морфолити (Пърличев, 1989). Тези
промени протичат паралелно и са резултат на самите динамични процеси, които
се развиват в условията на безкрайно сложното пряко и косвено взаимодействие
с процесите на ендогенезата. Остава встрани от вниманието на геоморфолозите
и прякото въздействие на космическия фактор върху формирането на земния
релеф, по-специално чрез метеоритните бомбардировки на Земята – т.нар. астроблеми (Кац и др., 1989), които в предложената от автора класификация на
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земния релеф са дефинирани като морфоблеми (Пърличев, 2017а), а вероятно и
други, още недостатъчно изследвани процеси и фактори. Накратко казано, ролята на морфосферата и морфосферните басейни, както бе изяснено в предходна
статия на автора (Пърличев, 2017б), е напълно равностойна на тази на литосферата и литосферните плочи в поддържането на изостазията на земната кора.
Наред с това обаче в геоморфологията са твърде добре проучени и процесите
на субаералната и субаквалната денудация (в най-широк смисъл) и акумулация,
както и закономерностите, които ги контролират. Тези процеси според редица
най-авторитетни геоморфолози са напълно съизмерими количествено с процесите на геодинамиката, задвижвани от енергията на астеносферата. Освен това в
трудовете на редица автори (Рождественский, 1982, Селиверстов, 1985, Мысливец, 1988) е изяснено, че екзогенните процеси всъщност не противодействат, а
улесняват и ускоряват вертикалните и хоризонталните движения на континентите и на океанските и морските дъна, с което съдействат на ендогенните процеси
в изграждането на земната кора. С това геоморфологията практически е изпълнила на сегашния етап основните си изследователски цели и задачи и натрупала
огромен фактически материал, но не е съумяла да го систематизира, обобщи
и осмисли от позицията на една или няколко глобални идеи, т.е. не е създала
концепцията на своята бъдеща обща теория, както това съумя да направи геотектониката – от мобилистичната концепция на Вегенер от началото на ХХ век
(Дуель, 1985) през 60-те години на същия век израсна съвременнаата тектоника
на плочите. Очевидно по този път ще трябва да мине и геоморфологията, която,
за разлика от останалите геонауки, е призвана да изпълнява същата идейно-теоретична и методологична роля по отношение на тях (в рамките на теорията на
земната кора), с каквато привилегия засега се ползва само геотектониката.
Съвременното теоретично ниво на геоморфологията все пак дава основание за още три съществени кореции от теоретично естество. Първо, утвърдилата се парадигма за релефа като продукт на взаимодействие на ендогенните и
екзогенните сили е непълна и неточна и трябва да бъде заменена от парадигмата за морфосферата като такъв продукт (релефът е само горна граница на
морфосферата). Второ, господстващата досега парадигма за непримирима борба на ендогенните и екзогенните сили (първите изграждат това, което вторите
унищожават) следва да отстъпи място на парадигмата за тяхното равностойно
сътрудничество във формирането на земната кора и поддържането на нейната
изостазия. Трето, вероятно ще се наложи необходимостта тектониката на литосферните плочи да бъде съгласувана и допълнена с бъдещата геоморфология
на морфосферните басейни в бъдещата пълноценна теория на земната кора.
Специално изследване заслужава въпросът за ролята на особеностите на
релефа на сушата и океанското дъно за възникване на плейттектониката, както
и този за обратното влияние на самата нея върху по-нататъшното развитие на
геоморфологията. Това са въпроси за бъдещите теоретици и историци на тази
наука. За момента обаче е възможно да се направи една елементарна съпоставка
на основните аналогични понятия, използвани в геотектониката и геоморфологията, за да се оцени степента на съответствие и симетрия между тяхните
теории като доказателство за взаимното допълване и антиподалната им равностойност (Пърличев, 2017б), отразяваща отношенията между литосферата и
морфосферата, Независимо от факта, че общата теория на геоморфологията се
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намира все още във фрагментарно, „насипно“ състояние в трудовете на голям
брой геоморфолози от различни поколения (в bold са дадени предложените от
автора или коригирани в съгласие с възгледите му понятия, а със * са означени
тези, които се нуждаят от уточняване).
ГЕОТЕКТОНИКА
Тектоносфера (геотектоносфера)
Астеносфера
Литосфера
Литосферни плочи
Преобладаваща радиация
Хоризонтални граници 3 типа
Вертикални граници
Подвижна глобална тектосистема
Възходящи движения на земните маси
Плейттектоника (plate – плоча)
Теория на глобалната тектосистема
Ендогенни процеси
Теория на ендогенните процеси
Ендогенни месторождения
Тектоника
Тектогенеза
Литогенеза
Геодинамика
Геодинамичен поток
Срeдноокеански хребети – спрединг –
субдукция
Издигане на континентите
Геоложки тела
Тектонски структури
Ерозионно-денуд. форми на релефа
Позитивни тектонски сруктури
Негативни тектонски структури
Астроблеми
Магматизъм
Магматични скали
Метаморфизъм
Метаморфни скали
Корелативни седименти
Литология
Тектонска форма на движение*

ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Геоморфосфера
Хидро-атмо-биосфера
Морфосфера*
Морфосферни басейни
Преобладаваща гравитация
Хоризонтални граници 3 типа
Вертикални граници*
Подвижна глобална морфосистема
Низходящи движения на земните маси
Плейтгеоморфология (plate – блюдо)
Теория на глобалната морфосистема
Екзогенни процеси
Теория на екзогенните процеси
Екзогенни месторождения
Морфотектоника
Морфогенеза
Седиментогенеза
Морфолитодинамика
Морфолитодинамичен поток
Латерално движение – акумулация
в абисалните жлебове
Снишаване (денудация) на континентите
Морфоструктури
Морфотектури
Морфоскулптури
Тектоскулптури
Тектолити
Морфоблеми
Седиментация
Седиментни скали
Изветряне
Изветрителни кори
Морфолити
Морфолитология
Геоморфоложка форма на движение

Геонауки, гравитиращи
към геотектониката:
вулканология, сеизмология
петрология, минералогия на
магматичните скали, геохимия
на магматичните скали и др.

Геонауки, гравитиращи
към геоморфологията:
литология, стратиграфия,
палеонтология, палеогеогеография,
геохимия на седиментните скали,
минералогия на седимент. скали и др.
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Съпоставянето на основните понятия на плейттектониката с тези на бъдещата плейтгеоморфология, без да претендира за изчерпателност и точност,
позволява да се направи изводът, че е налице много добра корелация и симетрия
на основните понятия на двете теории, което говори за фактическото съществуване на втората макар и в неявно, потенциално състояние поради липсата все
още на обединяваща идея или идеи. Такива в тектониката на плочите се оказаха
идеите за литосфера и литосферни плочи и механизмът на тяхното движение –
спрединг, субдукция и др., които обясниха логично и убедително почти всички
основни черти и особености и на геоложкия строеж и на релефа на земната
кора, поради което и самата теория в наше време е почти общоприета. Авторът
на настоящата статия се надява, че подобна роля в концепцията на бъдещата
глобална геоморфология биха могли със същия успех да изпълняват понятията морфосфера и морфосферни басейни след тяхната детайлна разработка и
съгласуване с другите идеи и понятия в нея и особено с огромния фактически
материал от многобройните изследвания. Това ще се осъществи много по-бързо и лесно отколкото при геотектониката, която трябваше да дочака изследванията на океанското и морското дъно след Втората световна война, дали мощен тласък на нейното развитие със създаването на новата глобална тектоника.
Колкото до спрединга, субдукцията и други неизвестни дотогава в геологията
явления, подобни неизвестности в геоморфологията не съществуват, тъй като
механизмът на екзогенезата и взаимодействието му с този на ендогенезата е в
процес на все по-успешно решаване в нея. Остава да се доизяснят, съгласуват
и приемат уточнени понятия, за да се тръгне към бързото изграждане на новата
глобална геоморфология.
В подкрепа на казаното е уместно да напомним признаците, на които според Мысливец (1988, стр. 221) трябва да отговаря бъдещата концепция на геоморфологията (като начален етап на бъдещата обща теория на геоморфологията), а именно: първо, тя органически ще включва в себе си всичко ценно, вече
създадено, в областта на геоморфоложката теория; второ, тя ще има глобален
характер, разглеждайки от единни позиции релефа на континентите и океанското и морското дъно; трето, за нея ще бъде характерно всестранното използване
на количествените данни и на тази основа преходът към енергетиката на процесите на релефообразуване на локално, регионално и глобално ниво; четвърто,
статичният и динамичният аспект на изучаването на релефа в пълна степен ще
се допълват от еволюционния, а също и от данните на сравнителната планетология.
На базата на казаното по-горе, нека погледнем на предложената от автора концепция на бъдещата геоморфология на басейните от позицията на
Мысливец.
Първо, обхващайки чрез своите морфосферни басейни цялата земна повърхнина, глобалната геоморфология задължително ще включи в себе си
всички заслужаващи внимание геоморфоложки идеи и коцепции, хипотези и
теории, направления и школи съществуващи до този момент, разполагайки ги
пространствено на локално, регионално или глобално ниво, определяйки по
този начин мястото и относителната стойност на всяка от тях в новата теория.
Второ, очевидно е, че бъдещата плейтгеоморфология ще има глобален характер, тъй като подобно на плейттектониката ще обхваща всички континенти
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и океани от позицията на тяхната морфосферна принадлежност и басейнова
същност (всички те са едновременно и част от тектонските плочи, и част от
морфосферните басейни, т.е. те са едновременно и тектонски структури, и морфоструктури от най-висока категория).
Трето, за първи път плейтгеоморфологията ще започне да отчита с достатъчна точност на локално, регионално и глобално ниво денудацията и акумулацията в различните морфосферни басейни, едновременно с данните на неотектониката и аутотектониката в тях и да определя векторите на движение на
различните земни маси и структури от тектонско и геоморфоложко естество, с
което в крайна сметка ще дава точна количествена оценка на баланса на веществото във всеки басейн или част от него, свързвайки го с векторите на изостазия на съответната площ. По-точно казано, векторите на движение на морфосферните маси във всеки конкретен морфосферен басейн ще се съпоставят със
съответните вектори на движение на литосферните маси за същата площ и на
тази основа ще се прави сравнителната оценка на енергетиката на морфолитодинамичните и на геодинамичните процеси и структури.
Четвърто, решаването на проблемите в предходните точки ще позволи да
се премине от изучаването на статиката и динамиката на съвременния релеф
към ретроспективна възстановка на статиката и динамиката на релефа от миналите геоложки епохи, а с това и към изясняване на еволюцията на морфолитогенезата и тектогенезата в съответните геоложки периоди и ери. Особено
интересна от тези позиции ще бъде сравнителната оценка на геоморфологията
и тектониката на съвременната земна повърхнина с тази на другите планети
от Слънчевата система и особено с тази на новооткритите планети с атмо- и
хидросфера, от други части на Галактиката, на които се очаква да има и живот.
Защото повърхността на една планета дава първата и най-пълна и точна информация за нея.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От гореизложеното става ясно, че геоморфологията вече притежава необходимите теоретични, методологични, методични, научноизследователски и
практико-приложни постижения за създаване на своята теоретична база. Липсата на такава в продължение на половин век не позволи на тази наука да разгърне
напълно своя потенциал. Независимо от обстоятелството, че нейното развитие
не е спирало и през тези години в различните й направления, но очевидно недостатъчно в теоретичното. А теорията на една наука е този водещ раздел, който
решава най-важните й въпроси – стратегическите, от които зависи в най-висока
степен развитието на всички останали. Това са въпросите на обекта и предмета
на тази наука, най-важните й цели и задачи, основните понятия, закони и принципи, проблеми и методи, различните генетични класификации и др., които я
разграничават от другите геонауки. Те определят мястото на геоморфологията
в системата на геонауките, ориентацията, организацията и ефективност на изследванията, подготовката на кадрите, решаването на научните проблеми, прогнозирането на процесите и явленията и пр. и в крайна сметка цялостния й принос в общите им усилия. От успешното решаване на теоретичните въпроси на
125

геоморфологията зависи взаимодействието й на първо място с геотектониката
и със съседните геонауки, но и с всички други природни науки, чиито най-нови
постижения биха могли да се използват в една или друга степен. А това взаимодействие е извънредно сложен, непрекъснат, многостранен и в най-висша
степен ползотворен процес, който се определя преди всичко от нивото на развитие на самата геоморфология, намиращо израз в нейната теория. Очевидно
усилията в тази област трябва да се активизират и продължат с нарастваща интензивност, за да може геоморфологията да поеме своя дял от неимоверно повишените изисквания на човечеството към геонауките в най-критичния за него
момент – угрозата за съществуването му от надвисналата заплаха от глобална
геоекологична катастрофа и вече изтощените георесурси на планетата Земя.
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СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
ОТ 26 НОЕМВРИ 2017 Г. В РАЙОНА НА ГРАД КЛИСУРА
Ирена Александрова1, Пламена Райкова1, Емил Ойнаков1
Представен е сеизмичният анализ на земетресението от 26 ноември 2017 г. с магнитуд Mp4.1, реализирано в района на гр. Клисура. Разгледани са спектралните характеристики на земетресението чрез използване модела на Брун. С прилагането на този
модел са определени характеристики, свързани с източника на земетресението, като
снето напрежение (∆σ), радиус на източника и магнитуд по сеизмичен момент (Мw). За
земетресението е представено подробно изследване на макросеизмичното поле на въздействията. Приложен е и Методът на микросеизмичното сондиране за наблюдаваното
събитие.
изми

Ключови думи: интензивност, магнитуд, спектрални характеристики, микросе-

SEISMIC ANALYSIS OF THE 26TH NOVEMBER 2017 EARTHQUAKE
IN THE TOWN OF KLISURA, BULGARIA
Irena Aleksandrova, Plamena Raykova, Emil Oynakov
Abstract: The seismic analysis of the earthquake of 26 November 2017 with magnitude
Mp4.1, realized in the area of Klissura, is presented. The spectral characteristics of the
earthquake are explored using the Brune model. Applying this model, features associated with
the earthquake source, such as the stress drop (∆σ), the source radius and the seismic moment
(Mw) magnitude, are determined. A detailed study of the macro-seismic field of impacts is
presented for the earthquake. The Micro Seismic Drilling Method for the observed event is
also applied.
Keywords: intensity, magnitude, spectral characteristics, microseisms
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УВОД
В съвременен плейт-тектонски аспект територията на България принадлежи към южната окрайнина на Евроазиатската плоча. Геодинамиката на региона се определя основно от субдукцията на Африканската плоча в зоната на
Егейската арка и колизията на Арабската плоча с Евроазиатската. Територията
на Южна България попада в най-северната, гранична област на региона и е с
преобладаващ екстензионен характер на коровите движения, дефиниран като
Южнобалканска екстензионна зона (напр. Burchfiel et al., 2000). Скоростите на
хоризонталните движения на земната кора за Южна България по GPS данни не
надминават 3-5 mm/год., като обикновено са от порядъка на 1-2 mm/год. Посоката на движение спрямо Евразия е юг–югоизток, което предизвиква екстензия
в посока север–юг и образуването на структури с посока изток–запад, например
Софийския грабен и др. (напр. Nakov et al., 2005).
От сеизмологична гледна точка българските земи са част от Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с високо ниво на сеизмичната активност. През изминалите векове България е била подложена на силни земетресения. Първите писмени сведения за земетресение на територията на страната
се отнасят към I век пр.н.е. В началото на ХХ век по територията на България
се реализира поредица от разрушителни сеизмични събития (5 земетресения с
магнитуд > 7). С висока и интензивна сеизмична активност се характеризира
Югозападна България през периода 1904–1906 г. Тази сеизмична поредица започва на 4 април 1904 г. с реализацията на две катастрофални земетресения (с
магнитуд > 7.0) в интервал от 23 минути. През 1928 г. по долината на р. Марица
(в централната част на Южна България) се реализира поредица от три силни
земетресения. След тях на територията на България не са генерирани други
катастрофални земетресения. Най-силното събитие през ХХ век, след 1928 г., е
земетресението от 1986 г., с магнитуд MS5.7, реализирано в Централна Северна
България (близо до гр. Стражица).
В настоящото изследване е анализирано земетресението от 26.11.2017 г.,
което е с магнитуд Mp4.1 и епицентър на около 4 km в посока север-северозапад
от гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив. Земетресението е реализирано в област, която не се характеризира със силна сеизмичност. Историческата и
съвременната сеизмичност, характерна за района в близост до града, е от слаба
до умерена. Максималните интензивности, наблюдавани за района в исторически и съвременен план, достигат до Imax=5.0.
МАКРОСЕИЗМИЧНО ПОЛЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
Макросеизмичните въздействия върху хората, сградите и околната среда
са ефект от обемните (надлъжни и напречни) и повърхностни сеизмични вълни, генерирани при реализация на земетресение. Интензивностите, проявени в
уязвената територия, са в пряка зависимост от силата на земетресението – М,
дълбочината на огнището – h (km), и епицентралното разстояние – ∆ (km) (разстоянието от епицентъра до наблюдаваната точка). Силата на въздействието на
повърхността е във взаимовръзка с механизма на източника, строежа на среда9 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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та, в която се разпространяват сеизмичните вълни, локалния геоложки строеж,
ниво на подпочвените води и др. В епицентралната зона на силните плитки
земетресения се добавят и ефекти от вълни на напрежения и деформации, пряко
свързани с разрушението на средата в огнищната зона. Следователно макросеизмичното въздействие, наблюдавано върху земната повърхност, е многофакторен сумарен ефект, а наблюдаваната интензивност (макросеизмична степен) е
интегрална мярка за това въздействие.
Макросеизмичната интензивност (степен) е интегрален неинструментален показател за силата на земетръсните въздействия върху земната повърхност (хора, сгради, съоръжения и естествена среда). С помощта на прилаганите макросеизмични скàли описателната информация се конвертира в цифрова
оценка на интензивността, която може да се съпоставя с числени характеристики на параметрите на земното движение: ускорение, скорост и преместване на частиците. В еднородна среда излъчените от земетръсното огнище сеизмични вълни ще оказват най-силно въздействие върху земната повърхност в
околността на епицентъра Е (епицентрална зона). В този случай те изминават
най-кратък път, равен на фокалната дълбочина (h) на източника, и затихват незначително. Затихването на сеизмичните вълни е пропорционално на честотата
на колебанията f=1/T и на разширението на вълновия фронт, съответно пробега
на вълната, в общия случай хипоцентралното разстояние r=(∆2+h2)1/2. С отдалечаване от епицентъра на земетресението плътността на потока излъчена енергия намалява, а вълновото поле обеднява на високочестотни компоненти поради
по-бързото им затихване, т.е. затихването на интензивността може да се изрази
като функция от магнитуда, хипоцентралното и епицентралното разстояние.
Оценките на интензивността в епицентралната зона зависят от огнищните
параметри – магнитуд, механизъм, дълбочина на източника, честотен състав
на излъчените вълни, както и от чувствителността на застроената среда и наблюдателите, а на по-големи разстояния съществено влияние оказват няколко
фактора – азимутални вариации в излъчената енергия и различия в разсейването на сеизмичните вълни, преминали през структурите на кората и горната
мантия. Интензивността в епицентралната зона се отбелязва с I0. С изолинии се
ограждат области с равни интензивности (Ii) и съставляват графичното изображение на макросеизмичното поле, оформяйки макросеизмичната карта. Поради
възможността от субективизъм при изграждане на изосеистното оконтуряване
съществува съвременно схващане за представяне на макросеизминото поле без
изолинии. Друг важен параметър е най-високата наблюдавана стойност на интензивността в макросеизмичното поле – Imax. За земетресения с епицентри на
сушата I0 и Imax могат да бъдат равни. За описване затихването на макросеизмичното поле се използват главно два модела – на Kovesligethy (1907) (1) и на Blake
(1941) (2), като обикновено се прилагат по-новите трактовки и модификации на
Shebalin et al. (1974) и Христосков (2007).
I = I0 − 3 log(r/h) − 1.3α * (r − h),
(1)
където r е епицентрално разстояние (km); h – дълбочина на източника (km);
α – абсорбционен коефициент.
I0-Ii = s log [1+ (Δi /h) 2] 1/2,
(2)
където h – хипоцентрална дълбочина; Δi – епицентрално разстояние до
мястото с интензивност Ii; s – коефициент на затихване.
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Земетресението, предмет на изследване в настоящата работа, реализирано
на 26.11.2017 г., в 21h 01min местно време, е с епицентър на около 4 km в ССЗ
посока от гр. Клисура, в планински район между Средна гора и Стара планина.
Инструменталният магнитуд (Мр, дефиниран в Christoskov et al., 2012), оценен
в максималното отклонение на Р-вълната, е 4.1, а хипоцентралната дълбочина е на 14 km. Това е най-силното земетресение, наблюдавано в областта през
ХХІ век до момента. Първоначалните данни сочат, че земетресението е усетено
в по-голямата част от страната ни. Макросеизмичното проучване има за цел
да предостави еднозначно разпределението на интензивностното поле на въздействията. Оценените интензивности може да се слеят с историческите земетресения и свързаната с тях макросеизмична база данни.
На страницата на НИГГГ–БАН са попълнени 118 макросеизмични онлайн
въпросника от около 60 населени места. Това позволи да бъде определена интензивността на земетресението по скàлата на Медведев-Шпонхойер-Карник
(МШК–64) в различните селища (фиг. 1 – приложение). Максималните интензивности от 5та степен сa концентрирани в близост до епицентъра в районите на
градовете Клисура и Копривщица и селата Антон и Розино. Разпространението
на 4та степен достигна районите на Правец, Гложене, Карлово, Троян, оформяйки област от около 3.760 km2, а интензивностите от 3та степен покриха площ от
16.300 km2. Най-отдалечената точка на усещане с интензивност, по-ниска от 3та
степен, е на 177 km от епицентъра, в района на гр. Русе.
Над 19 % от сведенията показват, че хората определят земетресението като
„силно“, с уплаха, предизвикана у много хора, част от тях описват: „отместване,
падане или преобръщане на малки предмети“ и „тракане на врати и прозорци
до отваряне“. Повече от половината анкетирани го описват основно с треперещи ефекти.
Въздействията от умереното земетресение с магнитуд Мр4.1 не са свързани
с влияние върху сградния фонд и инфраструктурата в епицентралната зона.
За да се проследи сеизмичността във и в близост до епицентъра на земетресението, е разгледана историческата и съвременната активност на района в
пространствен прозорец 42.4º–42.7º N и 24.0º–25.0º Е. Сеизмични изяви в изследваната област са потърсени в наличните исторически документи, публикувани в сеизмологични данни (Watzof, 1902, 1903–1923; Staikof, 1930; Киров,
1931–1961; Grigоrоva et al., 1964) и каталожната информация на Националната
оперативна телеметрична система за сеизмологична информация (НОТССИ)
(НИГГГ). Не са намерени данни за земетресения с интензивностни въздействия
в района, надвишаващи Imax=5та степен.
СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спектралният анализ на обемните сеизмични вълни съдържа информация
за параметрите на сеизмичния източник, физичните свойства на средата и сеизмогенните процеси, протичащи в нея. В много изследвания за определянето на
тези спектрални характеристики се прилага моделът на Brune (1970, чрез който
се изчисляват характеристики, свързани с източника на земетресението, като
снето напрежение (∆σ), радиус на източника и магнитуд по сеизмичен момент
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(Мw). Моделът е широко прилаган в спектралния анализ и е в добро съответствие с наблюденията от различни тектонски региони.
Сеизмиченият момент (M0) е величина, която обединява площта на разкъсване и остатъчното преместване по разлома с якостните свойства на средата.
В повечето случаи той се измерва директно от сеизмограмите – размерът на
дългопериодните вълни, генерирани от едно земетресение, е пропорционален
на сеизмичния момент.
Магнитудът по сеизмичен момент (Mw), свързан със сеизмичния момент
Mw = 2/3 logM0 - 6.07, се счита за най-надеждната величина, която точно описва
размера на земетресенията.
Чрез спректрите на сеизмичните вълни освен сеизмичният момент може да
се определи и още един важен параметър: свалено напржение (stress drop). Това
напрежение е разлика между първоначалната и крайната стойност на напрежението в средата. Това е критичен параметър, пряко свързан с даден сеизмичен
момент (Frankel, 2009). Напрежението е различно при различните земетресения, като могат да се наблюдават отклонения в неговата стойност поради различните физични свойства на средата и различната дълбочина на земетреснията. Наблюдаваните стойности на този параметър са между 10 и 100 бара, или
от 1 до10 MPa.
За изследване спектралните характеристики на земетресението е приложена методика, която следва модела на Brune (1970). Създадена е програма,
базирана на този модел, за изчисляване някои параметри, които са оценени по
спектрите на P- и S-вълна. Определени са параметрите на огнището като: сеизмичен момент (M0), свалено напрежение (Δσ), радиус на източника и магнитуд
по сеизмичен момент (Мw). Като основни източници на информация за разгледаните земетресения са използвани данни от НОТССИ.
В изследването са разгледани спектрите както по P-вълни, така и по S-вълни. За събитието от 26.11.2017 г. в района на гр. Клисура са използвани входни
данни от десет станции, като за всяка станция са направени спектри по Z, N, E
компоненти. Сигналите, които са разгледани в изследването, са калибрирани
според съответния прибор във всяка станция. Стойностите на параметрите, характеризиращи огнището, са получени чрез методиката, представена по-долу.
За определянето на сеизмичния момент по спектъра на P-вълната е използвана следната методика:

𝑀𝑀0𝑃𝑃 =

𝜌𝜌. 4𝜋𝜋. Ω𝑝𝑝 . 𝑅𝑅. 𝑣𝑣3𝑝𝑝
0.52

(3)

където M0p е сеизмчният момент за P-вълната, ρ – плътността на средата,
Ωp – платото, определено чрез спектъра на вълната, vp – скоростта на вълната,
R – радиусът, който зависи от епицентралното и хипоцентралното разстояние
( � � �Δ� � �� ), направлението на излъчване e 0.52 за P-вълната.
Сеизмичният момент по S-вълна се дава със следното уравнение:

𝑀𝑀0𝑠𝑠 =
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𝜌𝜌. 4𝜋𝜋. Ω𝑠𝑠 . 𝑅𝑅𝑠𝑠 . 𝑣𝑣3𝑠𝑠
0.63

(4)

където M0s е сеизмчният момент за S-вълната, ρ – плътността на средата,
Ωs – платото, определено чрез спектъра на вълната, като стойностите му се определят по Z, N, E – компонента ( Ω� � � �Ω�� � Ω�� � Ω�� ), направлението на

излъчване за S-вълната e 0.63, а vs е скоростта на вълната.
За определянето на радиуса на източника и сваленото напрежение (stress
drop) са приложени следните формули:

𝑆𝑆𝑝𝑝 =

𝑀𝑀0𝑝𝑝
2
𝑅𝑅𝑝𝑝 . 𝜋𝜋. 𝜌𝜌. 𝑣𝑣2𝑝𝑝

(5)

където M0p е сеизмчният момент за P-вълната, ρ – плътността на средата,
vp – скоростта на вълната, а под R се има предвид средният радиус, който се
определя чрез: �� � �

�� . 3.36
, като f0 e ъгловата честота в Hz.
��. ��

За S-вълната радиусът на източника се определя по идентичен начин:

𝑆𝑆𝑠𝑠 =

𝑀𝑀0𝑠𝑠

(6)

𝑅𝑅2𝑠𝑠 . 𝜋𝜋. 𝜌𝜌. 𝑣𝑣2𝑠𝑠

където M0s е сеизмчният момент за P-вълната, ρ – плът ността на средата,
vs – скоростта на вълната, а под R се има предвид средният радиус, който се
определя чрез: �� � �

�� . 2.34
.
2�. ��

За свалено напрежение за P- и S-вълните са в сила следните формули:

∆𝜎𝜎𝑝𝑝 =

∆𝜎𝜎𝑠𝑠 =

7 𝑀𝑀0𝑝𝑝
16 𝑅𝑅𝑃𝑃3

(7)

7 𝑀𝑀0𝑠𝑠
16 𝑅𝑅𝑠𝑠3

(8)

където Rp и Rs са средният радиус за P- и S-вълните.
За събитието от 26.11.2017 г. Т0=19:11:31 с магнитуд Мр4.1 са генерирани
40 спектъра по преместване за P- и S-вълни, като са използвани записи от трите
компонента на 10 станции. На фиг. 2 са представени спектрите по записите на
три от най-близките до епицентъра станции, регистрирали земетресението.
Параметрите на сеизмичния източник и броят на станциите, по които са
оценени, са дадени в табл. 1.

0.46

4.05 79.81

Радиус на
източник
(km)

4.0 79.97

∆σs

10

Mws

Mwp

4.1

Радиус на
източник
(km)

Бр. станции

14

∆σp

Mp

26.11.2017 г. 42.70/ 24.40

h (km)

Координати
φ(°)/ λ(°)

Дата
Ден месец
година

Таблица 1
Оценки на параметрите на сеизмичния източник за земетресение от 26.11.2017 г.,
генерирано в района на гр. Клисура

0.49
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Фиг. 2. Спектри (за P- и S-вълна) на земетресението от 26.11.2017 г., Т0=19:11:31,
генерирани по записи от 3 станции

Получените резултати показват, че стойностите на сваленото напрежение
са приблизително 80 бара, за P- и S-вълна (очакваните стойности са в диапазона
10÷100 бара), а радиусът на източника е около 0.5 km за P- и S-вълна. Определението за магнитуд по сеизмичен момент за P-вълна е Mw4.0, а за S-вълна е
Mw4.1. Магнитудните оценки са приблизително еднакви с оценката Мр4.1, прилагана в рутинната практика на НОТССИ. За умереното земетресение в района
на гр. Клисура стойностите за параметри, получени чрез прилагане на модела
на Brune, са в очаквания диапазон.
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МЕТОД НА МИКРОСЕИЗМИЧНО СОНДИРАНЕ (ММС)
За да се потърси връзка между хипоцентрите на земетресенията от разглежданата област с геоложкия строеж на средата, в която са генерирани, е приложен Методът на микросеизмичното сондиране (ММС). Този метод е разработен в Институтта по физика на Земята (О.Ю. Шмид) към РАН (Горбатиков,
2006а,б; Горбатиков и др., 2007; Горбатиков и др., 2008д), основан е на способността на вълните на Рейли да увеличават интензивността си при преминаване
през области от литосферата с относително по-ниски скорости и да я намаляват
при преминаване през такива с по-високи скоростни характеристики. В този
случай, когато тази нехомогенност се намира на определена дълбочина, на повърхността се усеща съответна промяна в интензитета. В литосферата вълната
най-силно „реагира“ на дълбочина, близка до половината от дължината на вълната. По този начин може да се съди за дълбочината на залягане на тази област.
Всички изброени особености са потвърдени експериментално и чрез числови
модели (Горбатиков и др., 2007; Горбатиков и др., 2008а,в; Собисевич и др.,
2008; Горбатиков и др., 2009; Ойнаков, 2016). Следователно в резултат от последователните измервания на микросеизмичните колебания може да се получи
информация за строежа на геоложката среда.
За реализация на метода е необходимо да се определи спектърът на вълните на Рейли във всяка точка на измерване. За тази цел се провежда натрупване
на статистически устойчив микросеизмичен сигнал. Имайки предвид, че голяма част от енергията се пренася от повърхностни вълни, а тяхното затихване е
на порядък по-малко от това на обемните, може да се очаква, че спектърът на
натрупания сигнал на вертикалния канал (Z компонента) ще се определя предимно от вълните на Рейли. Последното предположение е потвърдено от много
изследователи (Рыкунов, 1967; Винник, 1968; Бат, 1980). С цел постигане преобладаване на вълните на Рейли в изходния сигнал е необходимо да се избират
„най-благоприятните“ условия за регистрация на сигнала, а по време на обработката на измерванията е нужно да се филтрират техногенните смущения. За
отстраняване влиянието на времевите вариации на микросеизмите се използва
опорна станция. Съгласно данните от експерименти, микросеизмичните спектри в честотния диапазон от 0.12 до 1.1 Hz започват да се стабилизират при
натрупване на сигнала след около 1 час. По този начин изследването на микросеизмичното поле се свежда до измерване на статистически устойчивите
спектри във всички точки по профила (мрежата) в продължение на 1-2 часа
едновременно с регистрацията на микросеизмите в опорния пункт.
В процеса на обработка първо се построяват усреднените спектри на мощността на най-слабо зашумените отрязъци от записа. След това се изчислява
относителната интензивност на микросеизмите между опорната и подвижната
станция за всяка честота. Следващата стъпка е преизчисляването на честотата
в дълбочина по формулата:
h = 0.4 * λ, λ= ϑ/ν,
(9)
където: λ – дължина на вълната; h – дълбочина; υ – скорост; ν – честота.
В резултат от обработката се получава сеизмично изображение на средата,
на което зоните с по-голяма стойност на относителната интензивност съответстват на зони с по-високи скоростни свойства, и обратно.
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Дълбочинното геофизично изследване на зоната около гр. Клисура е направено въз основа на записите от 8 широколентови сеизмични станции, които
са част от сеизмичната мрежа на България. Полученото с микросеизмичния
метод тримерно изображение отразява разположението и формата на геоложките структури с различни плътностни свойства от вместващата среда по параметъра контраст на сеизмичните скорости или контраст на интензивността
на полето.
С черните точки в модела (фиг. 3 – приложение) са отбелязани хипоцентрите на земетресенията с магнитуд М ≥2.0, наблюдавани в изследваната област за
периодите ХІХ, ХХ и ХХІ век (до края на 2017 г.). Дълбочината на изследването
е 40 km. От всички сеизмични станции са взети едночасови сеизмични записи,
направени на 19.07.2017 г. за интервала 00:00:00-01:00:00 часа, от които са изчислени мощностни спектри за всяка станция. Разпределението на вариациите
на интензивността е определено поотделно по отношение на три базови опорни
станции – Мусомища, Вълчедръм и Рояк (ММВ, VLD и ROIA). Трите модела са
обобщени и показани на фиг. 3.
При преизчисляването на спектралните честоти в дължини на вълните са
отчетени дисперсионните свойства на вълните на Рейли, а именно увеличението на скоростта с увеличаването на дължините на вълните. За тази цел е използван скоростен модел, създаден от F. Hauser (2002, VRANCEA2001).
На полученото 3D изображение (фиг. 3) по параметъра контраст на интензивност на микросеизмичното поле ясно се откроява относително високоскоростна зона (-8 dB, маркирана в тъмнозелен цвят) с разпространение в хоризонтален план – ясно ограничена от юг и продължаваща зад изследвания район
на северозапад, простираща се вертикално под зоната на изследване. Една относително нискоскоростна зона (2 dB, маркирана в светлозелен цвят), разположена югозападно от хопоцентраната зона, достигаща до 6000 m дълбочина
и разпростираща се до 40 000 m дълбочина в направление изток–североизток.
Фигурата илюстрира някои особености в разглежданата хипоцентрална зона.
Зоната е в област, ограничена от северозапад от високоскоростна зона (-8 dB),
а от североизток – от нискоскоростна (2 dB), като не се наблюдават открояващи
се следи от разломна структура.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От анализа на получените резултати за земетресението, генерирано в близост до гр. Клисура, могат да се направят следните заключения:
• Стойностите за параметри, получени чрез прилагане на модела на Brune
за разгледаното умерено земетресение, са в очаквания диапазон. Получените
магнитудни оценки са приблизително еднакви с оценката, прилагана в рутинната практика на НОТССИ.
• Анализираната област е характерна предимно с нискомагнитудни събития.
• Въздействията от умереното земетресение не са свързани с влияние върху сградния фонд и инфраструктура в епицентралната зона.
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• Хипоцентралната зона принадлежи към еднородно пространство, без индикация за разломни структури, обоснована от контраста на интензивността на
полето на вълните на Рейли. За по-детайлно изследване с цел дефиниране на
тектонска структура по ММС е необходимо наличие на по-гъсто разположена
наблюдателна мрежа.
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Фиг. 1. Макросеизмична карта на земетресението от 26.11.2017 г., Imax = 5

Фиг. 3. Обобщен модел (съобразно трите базови станции – ММВ,
VLD и ROIA) на контраст на скорости на вълните на Рейли в дълбочина
спрямо вместващата среда; * – местоположение на станциите
(надм. в. е относителна)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2018 • Sofia

TРИИЗМЕРНО (3D) МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЕКТИ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ
Дейвис Динков1
Използването на безпилотни летателни системи (БЛС) за заснемане на културно-исторически паметници позволява получаването на актуални и качествени изображения. Технологията е подходяща за заснемане на отделни монументи или комплекси
от сгради и съоръжения. За да се демонстрира прецизността и надеждността на процедурата, в статията е разгледан пример за мемориален комплекс (паметника на вр. Околчица в ПП „Врачански Балкан“), състоящ се от висок вертикален обект – опълченски
кръст с височина 26,60 m и изграден в основата му параклис „Св. Георги“. В обхвата на
изследването е включен и подходът от стълби към монумента, както и околното пространство. Направени са заснемания с готова за полет безпилотна летателна система
(DJI INSPIRE-1) и прилагане на метода „Структура от движение“ (SfM), използван в
софтуера Pix4Dmapper, за обработка на цифрови изображения и триизмерно моделиране. Получените крайни резултати за изследвания обект включват следните цифрови
продукти: ортофото мозайка, цифров модел на повърхнината (DSМ), цифров модел на
терена (DTM), триизмерен модел и визуализация на мемориалния комплекс. Резултатите демонстрират приложимостта на БЛС за получаване на цифрови изображения, отговарящи на изискванията за фотограметрична обработка чрез SfM-метод и създаване на
3D модели с адекватна геометрична точност подходящи за мониторинг и управление на
обекти на културно-историческото наследство.
Ключови думи: 3D моделиране, БЛС, SfM метод, културно-исторически паметници, Природен парк „Врачански Балкан“

3D MODELING OF CULTURAL HISTORICAL HERITAGE SITES USING
UNMANNED AERIAL SYSTEMS
Davis Dinkov
Abstract: Technologically advanced tools such as Unmanned Aerial Systems (UAS)
permit users to collect up-to-date high quality imagery of cultural and historical monuments.
Experts have explored the use of UAS for creating 3D models of individual historical
1
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monuments or complexes of buildings and facilities. In order to demonstrate the suitability,
reliability and precision of the technology, this paper describes approach used to acquire
aerial images with DJI INSPIRE-1 quadcopter to create image mosaics, 3D point clouds
and 3D image models. The selected case study is the memorial complex - the monument
of Okolchitsa peak in the “Vrachanski Balkan” Nature Park, which is consisting of a high
vertical object - opulent cross with a height of 26,60m and a building of the Chapel of St.
George. The approach of stairs to the monument, as well as the surrounding area, is also
included in the tested area. The output results are obtained by applying a Structure from
motion (SfM) method using Pix4Dmapper software package for digital image processing and
3D modeling. The deliverables include the following digital products: orthophoto mosaic,
digital surface model (DSM), digital terrain model (DTM), 3D model and 3D visualization
of the historical monument. Our results demonstrate applicability of low-cost UAS to obtain
digital data of sufficient quality to meet photogrammetric standards by acquiring of multiview
imagery suitable for SfM processing and the creation of 3D models of adequate geometric
accuracy for the management and monitoring of cultural and historical heritage sites.
Keywords: 3D modeling, UAS, SfM method, cultural historical heritage sites, Vrachanski
Balkan Nature Park.

УВОД
Триизмерното (3D) моделиране и визуализация намира все по-широко приложение при изследването на обектите на културно-историческото и природното наследство (Ervin, 2001; Egger et all., 2002; Appleton, Lovett, 2003; Remondino
et all., 2011; Nex, Remondino, 2014). Потенциалът на триизмерната визуализация за осигуряване на сравнително реалистична представа за изследван или
проектен обект дава възможност за оценка на състоянието му или влиянието на
околната среда върху него. Това обслужва нуждите на археолози, проектанти,
отговорните институции за вземане на решения и на различни заинтересовани
страни (граждани, организации и др.).
Дистанционните методи за събиране на данни (като фотограметрия или лазерно сканиране) позволяват създаването на подробни триизмерни модели на
исторически паметници или археологически обекти, като показват състоянието
им в различни моменти. Това позволява не само да се регистрира всеки стадий,
но и да се анализират промените с течение на времето (Castellazzi et all., 2017).
Дистанционните методи за събиране на данни и триизмерното моделиране на
обекти чрез тези данни може да се нарече триизмерно прецизно дигитализиране на съответните паметници, което представлява цифров архив. Този архив
служи за запазване на исторически данни за обекта, но също може да бъде основа за неговата реставрация при възникнали събития, водещи до повреда или
разрушение.
Триизмерно моделиране, свързано със съхранението, документирането и
атрактивното визуализиране на сгради – паметници на културата, се осъществява и чрез т.нар. методи за CAD моделиране с цел получаване на коректни
геометрични модели, служещи за реконструкция на сгради с особено значение
(Arias et all., 2005).
Изработката на триизмерни модели на културното и природното наследство успешно се използва за подготовка на информационни, презентационни
материали и представителни филми, клипове, виртуални изложби и експозиции
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в 3D формат, интерактивни приложения, отпечатване на 3D принтери и др. (фиг.
1 – приложение).
На фиг. 1 е показан изработен чрез CAD моделиране 3D цифров модел на
часовниковата кула в гр. Трявна – детайл от 3D карта на ПП „Българка“ (КС
ДавГЕО, 2008). Въз основа на създадения модел след опростяване на геометрията е отпечатан модел на 3D принтер и е използван като 3D условен знак в
триизмерен макет на природния парк.
МЕТОДИ ЗА НАБАВЯНЕ НА ДАННИ
ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ
Триизмерното моделиране и визуализация позволяват да бъде пресъздадена околната среда чрез перспективни изображения, като се използва широк
набор от геопространствени данни: географски, геоложки, архитектурни, геодезически, ботанически и др., които са достъпни или могат да бъдат получени
чрез преки или дистанционни измервания. Основните методи за набиране на
цифрови данни са три: дистанционни, геодезически и картографски.
a) Дистанционни методи
Използването на различни сензори осигурява възможности за набиране на
данни, които могат да бъдат анализирани, за да се получи информация относно
изследваните обекти, области и явления. Формата на набираните данни може
да бъде различна: разпределение на напрежения, акустични вълни или електромагнитни вълни (Малджански, 2017). Това позволява обработката на големи масиви данни, като директно се получава триизмерна информация за изследваната
повърхнина. Фотограметричните методи като основна част от дистанционните
методи биват: аналогови, аналитични, дигитални, комбинирани. Наземната фотограметрия има широко приложение при документирането, картирането и изработката на триизмерни модели на сгради и културно-исторически паметници,
но за този метод са необходими специализирано и скъпоструващо оборудване
(фотограметрични камери, оборудване за стереообработка, както и софтуер).
Използването на снимки, получени от конвенционални неметрични камери и
подходящ софтуер за обработка, представлява достъпна алтернатива на изработка на триизмерни модели. Към дистанционните методи спадат и лазерните
сканиращи системи LIDAR (Light Detection and Ranging). Това е система, използваща мощен лазер, GPS приемник и INS (инерциална навигационна система) за географска ориентация и георефериране на сканирания модел. Лазерът
обикновено е разположен на наземен или летателен апарат и излъчва мощен
лъч към изследвания обект, чрез който се заснемат милиони точки, описващи
повърхнината.
b) Геодезически методи
В резултат от преки геодезически измервания се получават векторни данни
за теренната повърхнина или отделни съоръжения. При това е възможно да се
измерват както непосредствените количествени стойности на дискретните елементи (координати на точки и линии), така и други техни количествени стойности (разстояния, посоки, посочни ъгли и др.). Към тези методи спадат различните видове геодезически снимки: ортогонална, полярна и т.н.
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c) Картографски метод
Чрез прилагането на картографския метод се извършва дигитализиране на
избраните елементи от теренната повърхнина, при което се получават количествени данни (координатите X, Y, Z) за обектите. Трябва да се има предвид, че
дигитализацията се извършва върху материал (карти и планове), който вече е
получен чрез другите два метода, и освен това е извършена определена генерализация. Следователно, за да се постигнат добри резултати, трябва да се разполага с едромащабни картографски материали.
ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ И МЕТОДИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛС ЗА ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В исторически аспект безпилотните летателни системи (БЛС) са използвани предимно за военни цели. През последните години използването им в цивилния сектор като инструменти за дистанционно наблюдение предоставя нови
и интересни възможности. Подобренията и достъпът до точни и миниатюрни
системи за глобално позициониране (GPS) и инерционни измервателни единици (IMU), както и наличието на качествени цифрови фотоапарати с висока степен на сигурност и други миниатюрни сензори, водят до увеличено използване
на БЛС за граждански цели (Watts et all., 2012; Ahmad et all., 2013; Perez et all.,
2013). В този смисъл Colomina, Molina (2014), Pajares (2015) и Stöcker et all.
(2017) предоставят подробен преглед на широкия спектър на приложения за
дистанционни изследвания с БЛС.
Най-високата пространствена разделителна способност за данни, получени от конвенционални платформи, като сателити и пилотирани самолети, обикновено е в диапазона 20-50 cm / пиксел. За разлика от тези платформи, БЛС
са способни да летят много по-ниско и по този начин могат да събират изображения с много по-висока пространствена резолюция, често по-малко от 10
cm / пиксел и дори 1 cm / пиксел (Colomina et all., 2008; Laliberte, Rango, 2009;
Berteska, Ruzgiene, 2013; Aicardi et all., 2016; Agüera-Vega et all., 2016, 2017).
В редица изследвания успешно сe използват безпилотни летателни системи
за картографиране и мониторинг на ландшафти (Remondino et all., 2011; Anderson,
Gaston, 2013; Siebert, Teizer, 2014; Barnes, Volkmann, 2015; Crommelinck et all.,
2016), земеделски земи и горски площи (Zhang, Kovacs, 2012; Honkavaara et all.,
2012), защитени територии (Jain, 2011; Koh, Wich, 2012), наблюдение при бедствия (Kerle et all., 2008; Adams, Friedland, 2011; Maza et all., 2011), документиране на обекти на културно-историческото наследство (Remondino, 2011) и т.н.
МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ – SfM2
Методът за обработка на изображения SfM се основава на съвпадащи характеристики (точки) в множество припокриващи се изображения, за да се реши
2
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SfM – structure of motion ( структура от движение)

Фиг. 2. Структура от движение (SfM) – комбинация на множество застъпващи
се изображения от различни ъгли и разстояния, за да се реши тримерността
на обектите и повърхностите

едновременно и автоматично триизмерната позиция на камерата и геометрията
на изображението (Fonstad et al., 2013). Методът SfM е базиран на принципите
на фотограметрията, при които значителен брой фотографии, взети от различни
припокриващи се гледни точки, се комбинират, за да пресъздадат среда – т.е.
получава се 3D структура от серия припокриващи се изображения (фиг. 2).
SfM методът обаче се различава значително от традиционната фотограметрия. Докато при класическата фотограметрия се разчита на ивици от припокриващи се снимки, които са получени от паралелни полетни линии, при SfM
триизмерната геометрия на обектите се възстановява от случайни (неподредени) изображения. Като важно условие е една физическа точка от изследван
обект да присъства в множество изображения. Лесната употреба на SfM метода, достъпността и автоматизираният алгоритъм, който предоставя, правят възможно използването му от голяма група потребители. С обикновена цифрова
камера и софтуер за обработка могат да се създават облаци с 3D точки и ортофото мозайки на сцена или обект.
Налице са няколко фотограметрични програми, използващи SfМ метода. Най-популярните комерсиални решения включват Agisoft PhotoScan и
Pix4Dmapper, наложили се благодарение на техния удобен интерфейс и поддръжка. Съществуват и SfM решения с отворен код, които включват VisualSfM,
OSM-Bundler, Photosynth Toolkit, OpenDroneMap и др. Докато програмите SfM
се различават една от друга, всички те следват общ работен процес, който, както
и същността на метода, са разгледани подробно от Динков (2018). Продуктите
с отворен код варират в зависимост от програмата. Някои позволят да се извършат няколко стъпки, докато други имат само една стъпка и трябва да се комбинират с допълнителни модули и програмни продукти.
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ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЛС И ТРИИЗМЕРНО
МОДЕЛИРАНЕ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС НА ВРЪХ ОКОЛЧИЦА
Изборът на обект „Мемориален комплекс на вр. Околчица“ (обект „Околчица“) е свързан със създаването на пространствени данни за триизмерно моделиране на тип обект, който съчетава природен ландшафт и културно-исторически обект (сграда, монумент) (фиг. 3). Тествана е приложимостта на получените данни от дистанционните измервания за изработката на подробен и в
същото време олекотен (относно брой повърхнини и възли) триизмерен модел
на мемориалния комплекс и възможността за интегрирането му в цялостния 3D
модел на ПП „Врачански Балкан“.
Извършените дейности за тестов обект „Околчица“ включват следните
стъпки в работния процес за триизмерно моделиране (Динков, 2018):
• Предварителна подготовка:
o Локализиране на тестовия район на изследване, избор, стабилизиране
и измерване на наземни контролни точки (ground control point – GCP).
• Фотограметрично заснемане:
o Избор на БЛС;
o Подготовка на план на летене с БЛС;
o Извършване на полетите и заснемане.
• Обработка на данните;
• Генериране на цифрови продукти от обработените данни;
• Създаване на векторни метрични данни за обекта;
• Триизмерно моделиране и визуализация;

Фиг. 3. Мемориален комплекс на вр. Околчица

144

o Изработка на опростен триизмерен модел на монумента;
o Интегриране на триизмерния модел в комплексен триизмерен модел
на ПП „Врачански Балкан“.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

а) Локализиране на тестовия район на изследване, избор, стабилизиране и
измерване на наземни контролни точки (ground control point – GCP)
Избраният тестов район включва паметника „Околчица“, подхода към него
(стълби от паркинга) и околния терен. Първата дейност за изследването е да се
изберат подходящи места (осигуряващи видимост при въздушно заснемане) на
земните контролни точки (фиг. 4). След избора на местоположение за контролните точки, с постоянни или временни знаци (геодезически пирони, дървени
колчета или маркирани със сигнален спрей) са стабилизирани шест контролни
точки – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006.
Следващ етап от работата на терен е да се сигнализират с временни наземни марки стабилизираните контролни точки (фиг. 5) и да се измерят техните координати. Използвани са земни марки от PVC материал с подвижно рамо
100/20 cm, които се поставят с вътрешния си ъгъл върху контролната точка.
б) Прецизно координиране на земни контролни точки (GCP)
За постигане на сантиметрова точност в геореферирането на дигиталните
продукти в резултат на фотограметричното заснемане е необходимо да се маркират и координират земни контролни точки в обхвата на заснемания обект.
Наземните контролни точки могат да бъдат сигнализирани с подходящи знаци

Фиг. 4. Схема с разположението на земни контролни точки
за тестов обект „Околчица“
10 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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Фиг. 5. Сигнализиране на контролни точки с наземни марки

(марки) или да се използват ясно различими съществуващи обекти на земната повърхност, които могат да бъдат разпознати на изображенията, получени
след изпълнение на летателния план. Координатите на използваните контролни
точки могат да бъдат получени чрез използването на GNSS (глобални навигационни сателитни системи) приемници преди, по време и след завършване на
летателната мисия.
Координиранирането на контролните точки е извършено чрез измервания
в реално време с геодезически двучестотен GNSS RTK приемниk (Kolida – К5
PLUS). Координатите са измерени в координатна система WGS84 UTM зона
34N и са записани в текстов файл за следваща обработка (табл. 1).
Таблица 1
Координатен регистър на земни контролни точки за обект „Околчица“

146

№

North (m)

Easts (m)

H (m)

2001

4781117,86

710054,87

1045,32

2003

4781150,40

710067,30

1052,35

2002

4781133,58

710027,31

1045,36

2004

4781188,96

710078,93

1057,60

2005

4781183,47

710098,32

1057,60

2006

4781210,27

710107,09

1056,62

ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ

а) Избор на БЛС (безпилотна летателна система)
Всички полети и заснети изображения са извършени с безпилотната летателна система – DJI INSPIRE-1. DJI INSPIRE-1 са проектирани като професионален клас системи и като такива те са снабдени с редица технологии и се
открояват с различни предимства и възможности както при полет, така и при
снимки, като: прецизна стабилизация на камерата, FPV и видео стрийминг в
реално време към мобилни устройства, TV станции или друг тип системи, приемащи HD сигнал по HDMI.
Компоненти на системата:
• Безпилотна летателна система (БЛС): мултикоптер (дрон) – модел DJI
INSPIRE-1 (фиг. 6).
• Система за навигация на летателния апарат: GPS + IMU
Навигацията на БЛС INSPIRE-1 се осъществява чрез спътникова система
за позициониране, която приема сигнали от GLONASS+GPS. Стабилността на
полета се осигурява чрез инерционно измервателно устройство (IMU). IMU
включва както 6-осов жироскоп, така и акселерометър за наблюдение на минимални промени в накланянето и движението. Това позволява на въздухоплавателното средство да компенсира и регулира незабавно страничните въздействия от въздушните течения, като държи позицията си стабилно по курса
на движение.
• Система за дистанционни измервания – фоторегистриращo устройствo
(камера – FC350).
Камерата FC350 е професионален клас, снабдена със сензор 1/2.3 инча
CMOS матрица Sony EXMOR и с оптика f/2.8 (20 mm еквивалент), 9 елемента в
9 групи, асферични елементи, UV филтър и резолюция 12 Mpix(4000х3000 pix)
при снимка.
• Модул (наземен) за управление на БЛС – дистанционно управление в
комбинация с мобилно устройство (смартфон или таблет) за контрол на полета
и визуализация на заснетите кадри от дрона.

Фиг. 6. БЛС DJI INSPIRE-1
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б) Подготовка на план на летене с БЛС
За да се получат резултати с висока точност, е необходимо голямо припокриване между изображенията. Следователно планът за летене и регистриране
на изображенията трябва да бъде внимателно изготвен, за да имат снимките
достатъчно припокриване. Планът за летене зависи от изискванията за разделителна способност, съответстваща на размер на теренния елемент – GSD (Ground
Sampling Distance). Разделителната способност се определя според спецификациите на проекта, както и от типа на обекта (повърхнината), който трябва да
се реконструира. Неправилният план за заснемане на изображения ще доведе
до неточни резултати или до невъзможност да се постигне крайната цел на изследването. Изискваната разделителна способност – GSD по спецификациите
на финалната ортофото мозайка, ще определи височината на полета, на която
трябва да бъдат направени снимките. На фиг. 7 са илюстрирани основните елементи и понятия, които се съблюдават при изготвянето на един план на летене
при заснемане на площни обекти тип „фотограметрична мрежа“.
За планиране, осъществяване и контрол на полетите се използват мобилни
софтуерни приложения (свободно достъпни в Android Market) – Pix4DCapture,
DJI GO, DroneDeploy. С оглед характеристиките на терена и обектите за заснемане (хълмист релеф и смесена горска и нискостеблена растителност в комбинация с висок вертикален обект) се налага да се проведат два различни типа

Фиг. 7. Примерен план за летене за фотограметрично заснемане
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полети за заснемане. Първият полет е тип „двойна фотограметрична мрежа“
за обхващане и моделиране на цялата територия. При наличието на отвесни
и скрити повърхнини (каквито се явяват стените на паметника) е необходимо
допълнително заснемане на фасадните елементи. За тази цел е планирано да
се извърши допълнителен свободен полет около монумента, както и заснемане
на стълбите от паркинга към площадката с паметника. В средата на мобилното
приложение Pix4DCapture е осъществена подготовката, въвеждането на основните параметри за извършване на полета и регистриране на изображенията.
г) Полет и заснемане на обект „Околчица“
Полетите са извършени с безпилотната летателна система DJI Inspire-1.
Първият полет е извършен на височина 50 m над точката на излитане в района
на паметника „Околчица“. За снимките е зададено надлъжно застъпване 80 %,
напречно застъпване 70 % и ъгъл на оптичната ос на камерата 90° спрямо посоката на летене (т.е. по нормалата към земната повърхност). Полет №2 е свободно пилотиран и е извършен чрез приложението за мобилни устройства DJI
GO за управление и следене в реално време позицията на БЛС и изображенията
от камерата. Чрез свободния полет са направени 83 допълнителни снимки на
паметника (фиг. 8 – приложение).
ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИТЕ ДАННИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЗАСНЕМАНЕ

За обработката на получeните от полетите с БЛС снимки е използван софтуерният пакет Pix4Dmapper (https://pix4d.com/). Този софтуер е разработен
специално за обработка на информация от БЛС и като резултат се получават
разнообразни цифрови продукти: ортофото мозайка (ортофото карта), цифров
модел на повърхността (DSM) и цифров модел на терена (DTM) (след отстраняване на влиянието на растителната покривка). Снимките от двата полета са
прегледани и съвместени в един проект за последваща обработка. Общият брой
на заснетите изображения е 231 брoя.
Снимките от фотокамерата и данните от навигационната система на безпилотната летателна система са обработени автоматично в три основни стъпки.
а) Първа стъпка – първоначална обработка
При първоначалната обработка са идентифицирани ключовите точки, изчислени в припокриващи се изображения, като е използван алгоритъм за разпознаване на характеристики. Заснетите кадри от свободния полет №2 са подложени на допълнително маскиране, за да се избегнат нежелани детектори при
следваща фотограметрична обработка по метода SfM. Това са зони на хоризонта, в небето и далеч от обхвата на обекта (фиг. 9 – приложение). Така маскираните зони не участват в софтуерната обработка, което спестява изчислителен
ресурс и нежелани точки в триизмерния облак.
След извършване на пакетно изравнение са изчислени вътрешните и външните елементи на ориентирането на камерата, получен е рядък облак триизмерни точки, който може да се визуализира в режим RayCloud. За постигане на прецизно георефериране на обекта са добавени в регистъра на Pix4Dmapper измерените координати на земните опорни точки. След въвеждането и маркирането
на земните контролни точки е извършена и реоптимизация на първоначалната
обработка. Тя включва оптимизация на параметрите на камерата и изчисляване
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Фиг. 10. Отчет за обработените изображения и оценка на точността
за обект „Околчица“

на ротационни и транслационни матрици, както и мащабен фактор за точното
георефериране на точковия облак въз основа на контролните точки – GCP.
На фиг. 10 е показана началната справка с обща информация за заснетите
изображения, вида на камерата и оценка на точността. От нея най-важните показатели са стойностите на разделителната способност (ground sample distance
– GSD), където GSD е 2.31cm/pixel и обобщената средна квадратна грешка при
георефериране на цялостния модел, която за настоящото изследване е със средна стойност (mean RMS error) = 0.04 m чрез използвани 6 опорни точки.
б) Втора стъпка – генериране на плътен 3D облак точки
При втория етап от фотограметричната обработка е сформиран плътен
3D облак точки, който се изчислява чрез определените в първия етап позиция
на камерата и елементи на външното ориентиране. Именно този плътен облак
точки е основа за получаване на всички дигитални продукти от автоматичната
обработка.
г) Трета стъпка – генериране на цифрови триизмерни продукти
При третия етап от обработката на пространствената информация в средата
на Pix4Dmapper са получени разнообразни дигитални продукти от изчисления
модел на действителния обект: ортофотоплан, цифров модел на повърхността
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(DSM), цифров модел на терена (DТM) (фиг. 11 – приложение), триизмерен модел от 3D текстурирана мрежа (Textured Mesh) (фиг. 12 – приложение).
КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА ВЕКТОРНИ МОДЕЛИ
Поради централната перспектива на снимките в сравнително голяма част
извън централната им област образите не са ортогонални, а наклонени. Това
дава възможност да се виждат и дешифрират директно в много снимки части
от фасадите на паметника. По този начин могат с висока точност да се картират
линейни елементи и повърхнини от съоръжението.
В триизмерния облак от точки могат да бъдат отчетени разстояния между
3D точките за намиране на височината и дължината на съоръжения. По аналогичен начин в редактора RayCloud е възможно да се векторизират линии и повърхнини, като всички създадени обекти могат да бъдат изведени и използвани
в различни CAD и GIS софтуерни продукти.
Визуализацията на избрана точка от пространствения облак и разпознаването й върху отделни снимки в RayCloud режим (фиг. 13) позволява комбиниране на облака от 3D точките и техните 2D образи, разпознати в отделните
снимки. Полезно и важно е, че този метод на работа дава добър контрол върху
изчислителната точност и възможност за проверка за разпознаване на точките
от облака.
а) Построяване на линии в триизмерния модел
Чрез редактор RayCloud е построена линия в основата на съоръжението
(паметник „Околчица“) с ясно различими основи на фотоизображенията. Точките, определящи правата, са дешифрирани в множество снимки. На фиг. 13
(приложение) е показана векторизирана линия от основата на сграда със съответните проекции на линията върху отделните снимки от проекта, върху които
прецизно са определени крайните й точки.
Чрез тази техника е създаден векторен линеен модел на основите на съоръжението за експорт към ГИС база данни или CAD софтуер за следваща обработка.
Линейният модел е експортиран в ESRI shape формат и е добавен в ГИС
среда (отсечката А-В на фиг. 13 и 14 – приложение, е част от линейните вектори). Така построените линии са използвани за пространствена ориентация
на обекта в следващия етап при изработката на триизмерен модел на съоръжението.
б) Построяване на повърхнини в триизмерния модел
Освен линии в средата на софтуер Pix4D могат да бъдат построени и повърхнини. Функцията за построяване на повърхнини е използвана, за да се
векторизира тялото на кръста от паметника „Околчица“ и впоследствие да се
изведе като триизмерен полигонов обект. На фиг. 15 (приложение) е показано
построяване на повърхнина в Pix4D в RayCloud редактор с използване на сгъстения 3D облак и въздушните снимки за прецизно идентифициране на характерни точки от съоръжението, които се явяват възли в повърхнината.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ЦИФРОВИТЕ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ЧРЕЗ СНИМКИ ОТ БЛС ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ
В резултат на настоящото изследване е получен достатъчно подробен и
достоверен триизмерен модел на паметника „Околчица“ и терена около него.
В същото време този модел трябва да отговаря и на условието да може да се
вгражда в други приложения за триизмерна визуализация. Във връзка с това
триизмерната повърхнина (3D Textured Mesh) за тестов обект „Околчица“ и
векторизираните линии и повърхнини от паметника са изведени в цифров вид
(.obj, ESRI shape и AutoCAD DXF - формати) и са използвани за построяване на
триизмерен модел на обекта в CAD-софтуер.
а) Подготовка на генерираните 3D цифрови данни за триизмерно моделиране
За редуциране на границите, на броя полигони и възли в триизмерната повърхнина (3D Textured Mesh) е използван софтуерът с отворен код MeshLAB
(Динков, 2018). Чрез предоставения набор от инструменти за редактиране, изчистване, поправяне, проверка и конвертиране на такива триизмерни данни е
получен опростен и оптимизиран модел на паметника „Околчица“ (фиг. 16).
б) Триизмерно моделиране на паметника „Околчица“
За постигане на точен геометричен модел, който да е с минимален брой
полигони, е построен нов 3D модел на паметника „Околчица. Моделирането се
извърши чрез софтуера за създаване на 3D геометрия SketchUP.

Фиг. 16. Триизмерна повърхнина на обект „Околчица“ след обработка
чрез софтуера MeshLAB
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SketchUP е лесен, интуитивен и бърз за употреба. Стандартните задачи по
създаване на геометрия отнемат многократно по-малко време, отколкото при
традиционните CAD софтуерни продукти. Богатите му възможности за импорт
и експорт в различни формати и малкото, но функционални инструменти, допринасят за избора на SketchUP за триизмерно моделиране на такъв тип обекти.
За обект „Околчица“ не са налични точни архитектурни и геодезически планове
или чертежи. За точния мащаб и съдържание на изработката като входни данни
са използвани подготвената в MeshLAB текстурирана повърхнина и векторизираните в средата на Pix4D линии и повърхнини. Приложени са следните стъпки
при моделирането:
• Импортиране на триизмерната повърхнина в SketchUP;
• Импортиране на векторните обекти в SketchUP;
• Построяване на триизмерния обект (фиг. 17);
• Самостоятелен рендър на паметника;
• Експорт на триизмерния модел, комбиниране с комплексния 3D модел
на ПП „Врачански Балкан“ и триизмерна визуализация (фиг. 18 – приложение).
Получените крайни резултати за тестов район „Околчица“ включват генерирането на следните цифрови продукти:
– Ортофото мозайка за района с пространствена резолюция 2.31cm/пиксел;
– Цифров модел на повърхнината (DSM);
– Цифров модел на терена (DТM);

Фиг. 17. Триизмерно моделиране на паметника „Околчица“ в средата
на софтуер SketchUP
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– Създаване на векторни данни за повърхнини и линейни обекти за паметника и инфраструктурата;
– Триизмерен модел на тестов обект „Околчица“ с геолокация и оптимизирана структура за визуализация и вграждане в 3D модела на ПП „Врачански
Балкан“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дистанционните изследвания с БЛС при проведените теренни експерименти демонстрират прилагане на иновативен подход за получаване на пространствени данни за триизмерно моделиране на културно-исторически обекти чрез
използване на нови средства и инструменти за фотограметрични измервания.
Този подход разкрива една безспорно добра и подходяща алтернатива на скъпите професионални системи за земна фотограметрия и лазерно сканиране.
Сред основните предимства на БЛС за придобиване на пространствена информация е постигнатата висока ефективност на вложените финансови средства, време и човешки ресурси.
Важно предимство е високата точност на получените данни и възможността за получаване на цифрови данни в реално време. Друго важно предимство
е постигнатата висока пространствена резолюция (2.35 cm/пиксел за обект
“Околчица“). При изработката на цифровия 3D модел в настоящото изследване са използвани достъпни технологии и методи за постигане на реалистично,
точно и пълно моделиране и пресъздаване на изследвания обект. Получените
резултати и придобитият практически опит се основават на приложението на
водещи практики и тенденции в съвременните географски информационни системи, триизмерното моделиране и визуализация.
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ДИСКУСИИ
МЕТОД ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА СО2 ОТ ВОДАТА И ВЪЗДУХА
Димитър Пърличев1
Изтъква се тревожната международна обстановка във връзка с ускореното глобално затопляне на атмосферата, при слабо ефективното противодействие на правителствата за ограничаванe емисиите на парникови газове. Липсва трезва оценка на реалната опасност и екстрени действия от всички страни срещу наближаващата глобална катастрофа, началото на която група учени прогнозират през 2021 г. Констатира се неприложимостта на инженерните методи за директно извличане на СО2 от атмосферата поради
високата им себестойност. Предлага се метод за абсорбиране на СО2 от атмосферата
и морските и океански води чрез екологични хидротехнически съоръжения (ЕХС) за
марикултури (морски аквакултури). ЕХС решават безплатно и синхронно почти всички
защитни и експлоатационни проблеми на бреговата зона и шелфа, включително абсорбирането на СО2 в качеството им на „биологични помпи“, тъй като средствата се
изразходват само за строителството и монтажа на самите съоръжения за марикултури.
Ключови думи: Глобално затопляне, въглероден диоксид, геоинженерни методи,
марикултури, екологични хидротехнически съоръжения.

A METHOD FOR WATER AND ATMOSPHERIC СО2 REDUCTION
Dimitar Parlichev
Abstract. The paper emphasizes the aggravated international situation caused by the
accelerated global warming of the atmosphere, concurrent with the less effective governmental
response to limiting the greenhouse gas emissions. There is no objective assessment of the real
danger and extreme action on all sides against the approaching global catastrophe predicted
by a group of scientist to begin in 2021. The traditional engineering methods for direct
absorption of the CO2 from the atmosphere are considered prohibitively expensive and largely
inapplicable. The proposed method is to extract the CO2 from the atmosphere and sea water
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by using ecological hydro-technical structures (EHS) for mariculture (marine aquaculture).
Under normal conditions, they are overgrown by mussels using the unlimited amounts of Ca
and CO2 in seawater to build their shells. Washed ashore by the waves, the shells accumulate
into shelly-sandy beaches thus preventing the coastal erosion and the landslides. The EHS
solve practically at no cost and simultaneously all the protection and exploitation problems of
the coastal zone and shelf, including the absorption of the CO2 acting as “biological pumps”,
as the funds are spent only for building and installation of the structures.
Keywords: global warming, carbon dioxide, geoegineering methods, mariculture,
ecological hydroengineering structures.

Наскоро, по съобщения в българската преса, група учени чрез списание
„The Lancet Planetary Health“ за пореден път отправят най-тревожното досега
предупреждение към правителствата на всички страни, че човечеството разполага с три години, за да намали емисиите на СО2, преди да е станало прекалено
късно. Според тях, дори ако годишните емисии на парникови газове до 2020 г.
останат на същите стабилни нива, целите относно температурните стойности,
които са залегнали в международното споразумение за климата от декември
2015 г. в Париж, ще бъдат почти неизпълними. Би могло да се помисли, че това
споразумение за ограничаване на парниковите емисии, „историческо“ по единодушно приетите решения, ще оправдае надеждите на човечеството за справяне със застрашаващата го опасност. Това обаче е малко вероятно, тъй като задълженията налагат прекалено големи непроизводствени инвестиции, но всяка
страна сама определя и отчита ангажиментите си и не се предвиждат санкции
за неизпълнението им. Правителствата обаче мислят преди всичко за националните, а след това за общочовешките интереси. Дефицитът на глобално и
отговорно мислещи ръководители на различни управленски нива и особено в
науката стремително приближава човечеството към критичната граница, след
която процесите, свързани с глобалното затопляне, стават неуправляеми. Сега
вече се спори не дали има, или няма глобално затопляне, а дали сме минали,
или не границата към глобалната катастрофа.
Неоспорим факт е, че след толкова предупреждения на учените човечеството все още не осъзнава в необходимата степен зловещите последици от невинните на пръв поглед климатични промени и не отчита обстоятелството, че
преките жертви от тях вече възлизат на стотици хиляди годишно, които в близко
бъдеще ще нарастнат на милиони, за разлика от тероризма например, който взема стотици, по изключение хиляди жертви годишно, но ужасява света. Глобалното затопляне е най-смъртоносният и коварен враг на човечеството от появата
му до днес. През последните десетилетия природата ни предупреждава чрез локални, но зачестяващи и засилващи се катастрофални събития (от които досега
най-много са пострадали Китай и САЩ, които са и начело на замърсителите).
За периода 2002–2015 г. количество на СО2 и СН4 нараства и в атмосферата на
България, ярка илюстрация за което е публикацията на Ножаров (2016).
Ситуацията по проблема с климатичните промени поставя с пределна острота въпроса за търсенето на нови, по-ефективни методи и средства за спешно
отдалечаване от критичната граница, преминаването на която ще изправи човечеството пред неминуема глобална катастрофа.
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Съществуват много и разнообразни методи против глобалното затопляне
на атмосферата, най-известни от които са геоинженерните методи. Най-сериозните от тях са ориентирани към директно извличане на парниковите газове
от атмосферата и особено на „главния виновник“ – СО2, за разлика, например,
от социалните методи, свързани с намаляване на вредните емисии от промишлеността, транспорта, селското стопанство и др., увеличаване процента на възобновяемата енергия, икономиите на ток, залесяването и пр., които се прилагат
в зависимост от финансовите възможности, природната специфика и културата
на съответната страна. Като оставим настрана съмненията и критиките относно
ефективността на геоинженерните методи, доколкото ни е известно, нито един
от тях все още не е влязъл в действие. Причините са две, засега поне практически непреодолими. Първата е незначителното съдържание на СО2 в атмосферата – само 0,04 % (4 от 10 000 молекули въздух), което прави извънредно
трудно неговото абсорбиране. Втората причина е необходимостта полученият
вече отровен газ да се изолира или неутрализира, за да не се върне отново в
атмосферата. Всеки един от известните 6-7 метода предлага решения на двата
въпроса, но разходите за тях са над възможностите и на най-богатите държави.
В тази ситуация може би ще се окаже особено интересен практически
методът, който авторът доразработва и се опитва да експериментира с идеята,
че с лекота биха се решили двете непреодолими трудности. Най-характерната
му особеност е, че е природосъобразен, по-точно казано, метод, „изобретен“
от природата. Става дума за един отдавна известен природен процес (Хоутън,
1996; Узунов, Ковачев, 2002), най-убедително демонстриран в района н. Сиврибурун – н. Шабла на Българското Черноморско крайбрежие, който авторът
се стреми да превърне в метод на морската екология чрез многократната му
интензификация посредством т.нар. екологични хидротехнически съоръжения
(ЕХС). За практическата реализация на предложения метод авторът патентова
съоръженията през 2008 г. и ги усъвършенства до степен, която прави метода безплатен, за разлика от останалите геоинженерни методи. Като редуциращ
СО2 от въздуха методът намира подкрепа в т. 12.10.5 (facilitating the capture of
carbon dioxide from sea-water by sea molluscs which store carbon dioxide in their
shells as calcium carbonate) на резолюция 1552/2007 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Както е известно, мидите изграждат черупките си от неограничените количества Са и СО2 в морската вода (това е много сложен, но недостатъчно изследван биохимичен процес). В участъците на бреговата зона, където има скални
банки (обикновено пред носовете), т.е. твърд субстрат за закрепването им, има и
голямо количество миди. Поради това СО2, който се съдържа във водата на тези
участъци, непрекъснато се изчерпва. Вследствие на т.нар. парциално налягане
– по закона на Хенри (Узунов, Ковачев, 2002), улеснено от повишената честота
и сила на вълнението в плитководието, от въздуха дифузират нови количества
СО2 (изразходваният СО2 от 1 m3 вода се компенсира от този, съдържащ се в 10
m3 въздух – Хоутън, 1996), които се превръщат в неразтворим СаСО3, изграждащ мидените черупки. След умиране или отделяне от скалистите участъци при
силни вълнения, мидите се отнасят от вълните към носовете на брега (сн. 1).
От натрошените и заоблени частици на черупките им се състоят прекрасните
дребно- и среднозърнести плажове в заливните участъци на север от н. Шабла
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Сн. 1 Черупчест плаж пред н. Крапец

Сн. 2 Плажът северно от н. Крапец
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до българо-румънската граница (сн. 2). Очевидно природата има способността
сама да се защитава срещу грубата намеса на човечеството, обща последица от
които е глобалното затопляне. За съжаление, в рамките на Българкото Черноморие ние почти сме я лишили от тази способност (Пърличев, Стойков, 2014;
Пърличев, 2016). За нашите условия са разработени споменатите по-горе ЕХС
– хибрид между изкуствените рифове и традиционните хидротехнически съоръжения. Една от най-съществените им особености е голямата им повърхност,
допълнително увеличена от закрепените върху тях колекторни рамки за миди.
По този начин те ще изпълняват и ролята на „биологични помпи“ – съоръжения, които чрез водата абсорбират СО2 от въздуха и го трансформират в черупчест СаСО3 – инертен материал за плажовете.
ЕХС представляват модулни конструкции (съставени от модули в два варианта и пет модификации), с които в морето се изграждат съоръжения за марикултури (морски аквакултури) – рибарници, плантации за миди, раци, водорасли и пр. (Parlichev D., G. Parlichev, 2010). Освен това обаче те ще изпълняват и десетки други полезни функции, една от които е диоксид абсорбиращата.
Всички тези функции се оказват безплатни и по този начин, с внедряването
на ЕХС, България би могла да даде пример на другите страни как се противодейства не само на глобалното затопляне и на безполезните буни и дамби, но и
как се решават морските проблеми без излишни разходи, тъй като средства се
изразходват само за строителството и монтажа на съоръженията за отглеждане
и улов на марикултури.

Сн. 3 Брегът на Траката 22
11 Проблеми на географията, 3–4/2018 г.
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В зависимост от бързината и мащабите на внедряването на ЕХС, предложеният метод би забавил настъпването на глобалната катастрофа, защото сам по
себе си не се нуждае от доказване – доказала го е природата. Очевидна е необходимостта от спешни експерименти с предложените ЕХС в един, още по-добре
в няколко участъка на нашето крайбрежие, за да се уточни ефективността му
му, т.е., колко пъти тези съоръжения ускоряват абсорбирането на СО2 от въздуха
над водното пространството, на чието дъно са поставени.
Целта е чрез масовото внедряване на тези екологични хидротехнически съоръжения да се решават преди всичко морските проблеми не само в България,
но и в ЕС, като по този начин се въздейства и върху глобалното затопляне. За начало предлагаме проекта „Защита и експлоатация на участък Траката във Варненския залив“ (Траката е най-опасният участък на Варненското крайбрежие, за
защитата и експлоатацията на който вече 50 години не се прави нищо – сн. 3).
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„АВТЕНТИЧНОТО“ СЕЛСКО НАСЕЛЕНИЕ И НЕГОВОТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИСОЧИННИ ПОЯСИ
Николай Цеков1
На базата на предложена от автора методология за отграничаване на „автентичните“ селски селища в България е направен анализ на промените в разпределението на
населяващото отделните височинни пояси „автентично“ селско население през периода
между преброяванията от 1946 г. до 2011 г.
Ключови думи: „автентични“ селски селища, „автентично“ селско население,
темп на селско обезлюдяване, разпределение на „автентичното“ и преброеното селско
население по височинни пояси.

THE “AUTHENTIC” RURAL POPULATION
AND ITS ALTITUDINAL DISTRIBUTION
Nikolay Tsekov
Abstract: The pace of depopulation of villages in Bulgaria is among the highest in
the world, and the trend of its acceleration tends to increase in the scope of affected rural
communities. Although serious damages that the depopulation causes to the country and its
chances for positive demographic, social and economic development, there are not many
studies dedicated to the problems and consequences of rural flight and desertification of
rural areas. In the paper below represents a new approach for studying of the expansion of
depopulation and territorial redistribution of Bulgarian rural population after WWII. The
focus is put on the tracking of dynamics of the number of the “authentic” rural population
- the population which has always been rural for the period of researching. The changes
in altitudinal zonation of that kind of rural population for 1946-2011 has been used as an
illustration of the implementation of “authentic” rural population researching approach.
Keywords: “authentic” rural settlements, “authentic” rural population, pace of rural
depopulation, population redistribution, altitudinal zonation.
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УВОД
Релефът играе съществена роля в териториалното разпределение на населението, защото надморската височина и наклонът на терена предопределят
много от възможностите за стопанско усвояване на територията. Тази констатация важи с пълна сила за селското разселване. То винаги е било свързано
със силно зависещите от релефа възможности за интензивно или екстензивно растениевъдство и животновъдство, чието развитие е в значителна степен
предопределено и от характерните за всеки височинен пояс теренни и почвено-климатични условия. Релефът играе и важна роля за развитието на туризма и
горското стопанство, тъй като най-атрактивните от туристическа (естетическа,
здравна, природолюбителска и т.н.) гледна точка райони и най-ценните в стопанско отношение гори са в планините. Продуктивността на растениевъдството
и животновъдството пада значително с увеличаването на надморската височина
и с нарастване на разчленеността на формите на земната повърхност. Това е и
една от причините за по-ниската гъстота на селското население, обитаващо планинските и полупланинските райони в сравнение със съответния показател за
равнинните райони. Обект на настоящото изследване е „автентичното“ селско
население в България. Предмет на изследването са измененията в разпределението на „автентичното“ и преброеното селско население по височинни пояси
на фона на динамиката на депопулационните процеси в селските райони на
България през периода 1946–2011 г.
„АВТЕНТИЧНОТО“ СЕЛСКО НАСЕЛЕНИЕ КАТО БАЗА
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ
В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО
Анализът на причините за високите темпове на обезлюдяване на селата в
България през втората половина на миналия век води до извода за наличието на
известна специфика при проследяването на динамиката в нарастването на това
социално зло в страната в сравнение с други засегнати от явлението европейски
държави. Става дума за чисто административната трансформация на много жители на селата в градски обитатели заради широко практикуваното по време на
управлението на тоталитарния режим кампанийно въздигане на селски селища
в градове, без да са налице градообразуващи функции и градски облик. Друг
източник на неточности при изчисляването на темповете на селската депопулация и на урбанизацията в България е свързан с териториалното разрастване
на градовете, при което много от околните села са административно присъединявани към урбанизираните територии като нови градски квартали. По време
на комунистическия режим на картата на страната се появяват общо 134 нови
града, а оттам изчезват близо 1000 села2 (Мичев, Коледаров,1989). Причините
за намаляването на броя на селските селища са свързани главно с пълното им

За периода 1946-2011 г. броят на заличените села в Националния регистър на населените
места е 909.
2
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обезлюдяване, със сливане между съществуващи населени места, с преселване
на жителите на отделни селища заради строежи на язовири или заради разработването на минни басейни. През периода на тоталитаризма 270 села, махали и колиби са заличени поради пълното им обезлюдяване, 385 селски селища
изчезват в резултат от сливането им с други селски селища, 376 – вследствие
въздигане в градски селища или присъединяване към градове като нови градски квартали. През периода между 1946 и 1990 г. възникват 165 нови селски
селища, като главна причина за това е обявяването на населени местности за
самостоятелни селища и поради разпадането на т.нар. сборни села (Пак там, с.
10–12). След 1989 г. броят на градовете нараства с 20 и понастоящем те са общо
257 (Национален регистър на населените места, 2018).
За да се отграничи влиянието на „административната“ депопулация при изчисляването на действителните темпове на обезлюдяване на селските райони в
България, е използвана разработена от автора оригинална методика, чрез която
се определя числеността и средногодишните темпове на промяна в броя на „автентичното“ селско население (Цеков, 2018). Този брой представлява сумата от
броя на жителите на селата върху изследваната територия (община, област или
цялата страна), които са съществували единствено и само като самостоятелни
селски селища за периода между преброяванията през 1946 г. и 2011 г. Те не са
променяли селищно-aдминистративния си статут – били са едни и същи селски
селища и през посочените години. Всъщност става дума за проследяване назад
във времето на административния статус и динамиката в броя на жителите на
съществуващите към датата на последното преброяване (в началото на 2011 г.)
5045 селски селища. От тях 4797 села през посочения период са останали в
непроменен, „автентичен“ вид като административно-териториални единици.
Подборът на тези населени места е направен чрез сравняването на уникалните
им селищни кодове в системата на ЕКАТТЕ към момента на преброяванията
през 1946 г. и 2011 г. В случай че тези кодове са останали непроменени, съответните селски селища попадат в категорията на „автентичните“ села. Публично
достъпната информация в поддържания от НСИ Национален регистър на населените места дава възможност да се проследят промените в административния
статут, обхвата и броя на жителите на всички села, в т.ч. и на самостоятелно
съществувалите към началото и края на изследвания период „автентични“ селски селища. Жителите им съставляват „автентичното“ селско население през
изследвания времеви отрязък – в случая 65-годишния период между преброяванията през 1946 г. и през 2011 г.
Изчисленията въз основа на данните за динамиката в темповете на изменение на населението на тези 4797 „автентични“ села (80,7 % от всички селски
селища през 1946 г. и 95,0 % през 2011 г.) стоят в основата на направения в научната разработка анализ на времевия и териториален обхват на „автентичната“
селска депопулация в България от 1946 г. до 2011 г. Справките в регистъра на
населените места сочат, че през 1946 г. в „автентичните“ 4797 села са живеели
4482 хил. души, или 84,7 % от регистрираното тогава селско население. Това
означава, че останалите 15,3 % (897 хил. д.) от цялото преброено селско население през 1946 г. (5,294 млн. д.) всъщност представляват броят на жителите на
селата, които до преброяването през 2011 г. са били въздигнати в нови градове
или са трансформирани в градски квартали. През периода 1946–2011 г. броят на
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жителите на „автентичните“ селски селища намалява с 58,5 % и спада до 1859
хил. души. Този брой съставлява 91,8 % от регистрираното по време на последното преброяване селско население. Средногодишният темп на намалението на
„автентичните“ селски жители през изследвания период е 1,34 %. Това е всъщност и основният показател за интензитета на „автентичната“ селска депопулация през периода 1946-2011 г.
Логиката в използването на „автентичното“ селско население като база
за измерване на „автентичната“ депопулация на селските райони предполага
да се сравнява броят на населението на „автентичните“ села в цялата страна
и по отделни общини в началото и в края на изследвания период. Динамиката
на „автентичното“ и преброеното (цензусното) селско население през периода
1946–2011 г. е показана на фиг. 1. На нея проличава значително по-изгладената
форма на кривата, описваща тенденцията към изменение на броя на „автентичното“ селско население в сравнение с кривата за броя на официално преброените селски жители.
Казано накратко, като „автентично“ селско население се приема броят на
населението на селата по общини, области и за страната като цяло, които по
цялото протежение на периодите между преброяванията винаги е било селско.
То обитава селища, които не са били заличавани, присъединявани към градове
или въздигани самостоятелно или заедно с други селски селища в градове. Методологията на изчисляване на „автентичната“ селска депопулация в България
позволява уточняване на стойностите на действителните темпове на развитие
на този процес, пресметнати на базата на данни от официалната статистика. Получените резултати могат да послужат за нуждите на един по-точен и прецизен
анализ както за развитието на селската депопулация, така и за динамиката на
урбанизацията. Причината е, че посредством предлагания подход са елиминира
влиянието на механичната трансформация на селски жители в обитатели на
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Фиг. 1. Брой на автентичното и преброеното селско населeние през периода 1934-2011 г.
Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ от преброяванията на населението
и жилищния фонд.
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множество прибързано въздигани в градове или присъединявани към градове
селски селища. Така изчислената на базата на „автентичното“ селско население
скорост на изменение на неговия брой представлява в крайна сметка „автентичните“, истинските темпове на депопулация или нарастване на селските селища.
За отбелязване е, че в редица изследвания в областите на демографията,
икономиката, географията на населението и селищата, социологията и историята на българското село не се отделя внимание на влиянието на извършваната по
политико-идеологически подбуди „административна“ урбанизация върху селската депопулация. Този факт прави недостатъчно прецизни направените изводи за мащабите и ролята на масовите изселвания към градовете или пък за влиянието на ускореното застаряване на селското население върху перспективите
за развитие на селските райони. Липсата на разграничаване на „автентичните“
от изчислените на базата на официалната статистика темпове на обезлюдяване
на селата води до размиване на общата и регионалната статистико-демографска
картина на обезлюдяването на селските райони и до неточности в направените
преценки за скоростта и тенденциите в развитието на селската депопулация в
България.
Произтичащите от „административната“ урбанизация проблеми при определянето на истинските темпове на селската депопулация не се срещат само в
България. В обширната си студия върху селската депопулация в Испания и Европа испанските икономисти Collantes и Pinilla изброяват редица методологически трудности, които възникват при прецизирането на информацията за обезлюдяването на европейските селски райони (Collantes, Pinilla, 2011). Двамата
изследователи подробно се спират върху трансформирането през втората половина на ХХ век на близо 500 сравнително големи общини в южните райони на
Испания от селски в градски и влиянието на този процес върху достоверността
на изчислените темпове на селската депопулация в страната през този период
(Пак там, с. 27–33). Collantes и Pinilla преодоляват по не особено коректен начин този проблем, като изключват от изчисленията селските общини с население над 10 000 души (Пак там, с. 12–13). Според тях игнорирането на значителен брой демографски разраснали се общини е направено заради прецизността
на изчисленията. По същата логика Collantes и Pinilla изключват Германия от
направените сравнения за демографските и социално-икономическите условия
в началото и края на епизодите на селското обезлюдяване в европейските държави с най-многолюдно селско население (Пак там, с. 154–155).
В настоящата разработка е приложен описаният вече по-сложен и трудоемък подход за определяне на „автентичните“ селски селища и селско население. Целта е да бъдат редуцирани грешките при изчисляването на „автентичните“ темпове на селската депопулация в България посредством използването на
методологията за отграничаване на „автентичното“ селско население. Пресметнатите по нейния логаритъм темпове на развитие на депопулационните процеси дават представа за по-умерени и по-плавно сменящи се скорости в обезлюдяването на селските райони в страната. Причината за това е, че тези скорости
не са повлияни от промените в статута на селските селища, които официалната
статистика за темповете на намаление в броя на селското население в страната
не взема под внимание. Изчисленията на автора на настоящата статия показват,
че намалението на броя на „автентичното“ селско население в България за пе167

риода между преброяванията от 1946 г. и 2011 г. възлиза на 58,5 %, което представлява по-умерен спад в сравнение с намалението от 62,8 %, изчислено на
базата на данните за регистрираните по време на двете преброявания жители на
селските селища. Разликата от 4,3 процентни пункта всъщност илюстрира размерите на „административната“ депопулация, дължаща се на загубата на селско
население заради промяната в статута на повече от 500 селски селища, които са
били преобразувани в градове или в нови градски квартали.
Кампаниите по обявяването на села за градове при социализма в повечето
случаи са имали пропаганден характер и са провеждани без оглед на критериите
за градообразуване и градоустройство. Средногодишните темпове на промяна
в броя на общо регистрираните и на „автентичните“ селски жители през периодите между преброяванията от 1946 г. до 2011 г. добре илюстрират стихийното
развитие и на т.нар. социалистическа урбанизация, и на селската депопулация
през втората половина на ХХ век (табл. 1). Разбира се, демографските загуби на селата вследствие на „административната“ урбанизация са неизмеримо
по-малки в сравнение със загубите, причинени от негативната синергия на отрицателното миграционно салдо и отрицателния естествен прираст. Разликата
между „автентичното“ и преброеното селско население през 1946 г. възлиза на
812 хил. души. В преобладаващата си част това е броят на жителите на селата,
които впоследствие биват преобразувани в градове и в градски квартали. Остатъкът се поделя между жителите на селските селища, чиито уникален код на
самостоятелни населени места в системата на ЕКАТТЕ между 1946 г. и 2011 г.
е бил променен, което автоматично ги изважда от списъка на „автентичните“
села според възприетата в изследването и описана по-горе методология. Три са
основните причини, които стоят зад настъпилите промени в споменатите уникални кодове на селищата в България: заличаване вследствие на пълно обезлюдяване (1), сливане с други селища (2), разпадане на някогашните сборни села
(3). Вследствие на това разпадане, известно още като „селищно роене“, отделилите се от сборните села като самостоятелни населени места селища са били
регистрирани с нови цифрови кодове в ЕКАТТЕ. Както вече бе отбелязано, ако
„роенето“ е настъпило във времето между 1946 г. и 2011 г., според алгоритъма
на възприетата методология нововъзникналите селски селища отпадат от списъка на „автентичните“ села за изследвания 65-годишен период (1946–2011 г.).
В този случай става дума за появилите се по времето на тоталитаризма и непосредствено след края му 165 нови селски селища. В по-голямата си част това са
бивши махали и колиби с население до 200 ж.
Според изчисленията на автора по данни на Статистическия годишник на
НСИ през периода 1946–2011 г. нетните миграционни загуби на селското население възлизат на 3554 хил. д., а на загубите вследствие на превишението на
броя на умрелите над броя на живородените в селата – на 310,5 хил. д. (НСИ,
2017). Ускореното обезлюдяване на селските райони продължава и през прехода
към демокрация и пазарна икономика след 1989 г., когато редом с двукратно
по-високите от средните за цялото население на България темпове на намаление на броя на селското население вече се наблюдава и осезаема редукция в
броя на градското население.
Разминаването между темповете на изменение в числеността на преброеното и „автентичното“ селско население най-ясно проличава през периодите меж168

Таблица 1
Средногодишни темпове на изменение в броя на регистрираното и „автентичното“
селско население през периодите между преброяванията от 1934 г. до 2011 г. (в %)
Средногодишни темпове на изменение

Периоди между
преброяванията
на населението

На цялото население
на България

На „автентичното“
селско население

На преброеното
население

1934–1946

1,22

0,47

0,86

1946–1956

0,8

-0,53

-0,46

1956–1965

0,87

-0,99

-1,52

1965–1975

0,59

-1,3

-1,82

1975–1985

0,25

-1,24

-1,51

1985–1992

-0,75

-1,7

-1,75

1992–2001

-0,75

-1,36

-1,39

2001–2011

-0,74

-1,73

-1,9

1946–2011

0,07

-1,27

-1,47

1934–2011

0,28

-0,98

-1,11

Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ от преброяванията на населението.

ду преброяванията от 1956 г. до 1975 г., когато кампанийното въздигане на села
в градове бележи своя връх. В крайна сметка, за целия изследван период от
1946 г. до 2011 г. средногодишните темпове на обезлюдяване сред „автентичното“ селско население са с около 1/10 по-ниски от тези за преброеното селско
население. Неравномерността в динамиката на темповете на депопулацията
на „автентичното“ селско население по територията на страната през периода
1946-2011 г. може да се проследи върху картосхемата на фиг. 2.
Първият извод, който става очевиден дори при повърхностно разглеждане на картографското представяне на скоростите, с които е протичало обезлюдяването на „автентичните“ селски селища по общини през последните седем
десетилетия, е свързан с мащабността и повсеместната проява на явлението.
През изследвания период съкращаването на броя на „автентичното“ селско население постепенно е обхванало райони, които понастоящем заемат 94 % от
територията на страната. Ясно са очертани сравнително компактните ядра на
„автентичната“ селска депопулация. Те се характеризират със средногодишни
темпове на обезлюдяване от два и повече процента за периода между преброяванията през 1946 г. и 2011 г.
В най-силно засегнатите от обезлюдяването територии попада „автентичното“ селско население на почти всички общини по границата със Сърбия и
Турция, а също и обширни части от Предбалкана – предимно селата от планинските и полупланинските части на Великотърновска, Габровска и отчасти
Ловешка област.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО И „АВТЕНТИЧНОТО“ СЕЛСКО
НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИСОЧИННИ ПОЯСИ
Структурата на разпределение на цялото и „автентичното“ селско население по височинни пояси за периода между 1946 г. и 2011 г. е показана в табл. 2.
Информацията за направените изчисления е събрана на базата на данните за
надморската височина на всички села, както и на съществувалите като самостоятелни между 1946 г. и 2011 г. „автентични“ селски селища (Справки в
Националния регистър на населените места, 2015). Разпределението на селското население по височинни пояси, които в Регистъра на населените места са 8
на брой, е получено чрез комбиниране на критериите „брой на населението“
и „локализация в конкретен височинен пояс“ за двете съвкупности от селски
селища (НСИ. Статистически годишник за 2017 г.). Анализът на обработената
първична информация води до извода, че най-значимите промени в разпределението на „автентичното“ селско население по височинни пояси през разглеждания период са се случили в равнините и низините (пояса между 100 и 199 m н.
в.) и във високите котловинни полета (пояса между 500 и 699 m н.в.). В най-благоприятния за интензивно земеделие и особено за механизирано зърнопроизводство пояс с надморска височина между 100 и 199 m делът на обитаващото го
„автентично“ селско население спрямо общия брой на „автентичните“ селски
жители към 2011 г. се е съкратил двойно в сравнение със съответния показател
Таблица 2
Разпределение на цялото и „автентичното“ селско население по височинни пояси
за периода между 1946 г. и 2011 г. (в % )
Пояси с
надморска
височина

Дял на „ав- Дял на насетентичните“ лението на
села за 1946– „автентич2011 г.
ните“ села
– 1946 г.

Структура Разпределе- Разпределена населе- ние на цяло- ние на цялонието на то население то население
„автентич– 1946 г.
– 2011 г.
ните“ села
– 2011 г.

0–49 m вкл.

2,7

4,4

5,0

7,6

13,7

50–99 m вкл.

6,1

10,9

9,8

10,9

7,4

100–199 m вкл.

18,0

24,8

9,8

25,6

21,3

200–299 m вкл.

17,0

20,8

20,1

20,5

17,0

300–499 m вкл.

24,2

19,1

20,1

17,0

11,3

500–699 m вкл.

16,5

10,1

24,8

9,5

23,8

700–999 m вкл.

10,4

7,4

7,5

7,0

4,4

над 1000 m

5,2

2,5

2,8

1,9

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Общо

Източник : Изчисления на автора по данни от Националния регистър на населените
места: http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=9
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за 1946 г. Една от причините за тази редукция несъмнено е свързана с високата степен на механизация на земеделския труд в районите, специализирани в
отглеждането на зърнени и технически култури. Тя е довела до увеличаване на
излишъка от работна сила в и без това аграрно пренаселените още през първата
половина на ХХ век равнини и низини, което пък от своя страна е сред основните причини за нарастването на изселванията към градовете.
Интересна е и динамиката в броя на „автентичното“ селско население,
обитаващо пояса между 500 и 699 m н.в., в който попадат гравитиращите към
столичния град благополучни в демографско отношение самостоятелни големи села в Софийското поле. През 1946–2011 г. делът на „автентичното“ селско
население, обитаващо този пояс, е нараснал 2,5 пъти. Тези жители са активно
въвлечени в ежедневната трудова миграция към столицата, което е сред предпоставките за съхраняване и нарастване на демографския потенциал на т.нар.
„села-спални“.
Представените в табл. 3 данни свидетелстват, че измененията в разпределението на цялото население на страната по височинни пояси за периода
1946–2011 г. не се отличават съществено от промените в аналогичното разпределение на „автентичното“ селско население. По-важна в случая е констатацията, че амплитудите в измененията при разпределението на цялото население
по критерия „надморска височина“ са значително по-малки в сравнение с тези
за „автентичното“ селско население. Едно от обясненията на този феномен е
Таблица 3
Средногодишни темпове на депопулация на цялото население на страната и на „автентичното“ селско население по височини пояси за периода 1946–2011 г.
Надморска
височина

0–49 m вкл.
50–99 m вкл.
100–199 m вкл.
200–299 m вкл.
300–499 m вкл.
500–699 m вкл.
700–999 m вкл.
над 1000 m
Общо

Разпределение на Разпределение
цялото население на автентичното
на страната (в %) селско население
(в %)
1946 г.
2011 г. 1946 г. 2011 г.
7,6
10,9
25,6
20,5
17,0
9,5
7,0
1,9
100

15,0
8,1
8,1
18,5
18,5
26,0
4,8
1,1
100

4,4
10,9
24,8
20,8
19,1
10,1
7,4
2,5
100

5,0
9,8
9,8
20,1
20,1
24,8
7,5
2,8
100

Ежегоден темп
на нарастване
за 1946–2011 г. ( в %)
Селско
население общо
1,12
-0,38
-1,69
-0,08
0,21
1,64
-0,49
-0,77
0,08

„Автентично“ селско
население
-1,07
-1,42
-2,66
-1,31
-1,18
0,11
-1,26
-1,05
-1,26

Източник : Изчисления на автора по данни от Националния регистър на населените
места: http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=9
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свързано с различията между депопулационните динамики на преброеното и
„автентичното“ селско население. Най-високи темпове на „автентична“ селска
депопулация за периода 1946–2011 г. са регистрирани в пояса между 100 и 199
m н. в. (табл. 3). В пояса от 500 до 699 m се наблюдава минимално нарастване
на броя на „автентичното“ селско население, което за изследвания период се
увеличава с темпове от порядъка на 0,1 % средногодишно. Сравнително умерена „автентична“ селска депопулация със средногодишни темпове в диапазона
между 1,0 % и 1,3 % през изследвания период е налице по Черноморското крайбрежие – поясът с 0–49 m н.в., а също и в най-високите полупланински и планински райони с постоянно население – поясите с над 700 m и над 1000 m н.в.
Демографската ситуация в повечето от „автентичните“ села по Черноморието и понастоящем е сравнително благоприятна в сравнение с тази за цялото селско население на страната. В немалка степен това се дължи на летния
туризъм и бума в строителството, които задържат в селата повече млади хора,
отколкото в отдалечените от градовете обезлюдяващи се селски райони. Умерените темпове на депопулация сред „автентичното“ селско население в поясите
с най-голяма надморска височина вероятно се дължат на факта, че много от
населените с етнически и религиозни малцинства „автентични“ села, които до
1995 г. са били махали и колиби, са разположени именно в планините – преди
всичко в Родопския масив. Известно е, че демографската ситуация сред етническите турци и особено сред българомохамеданите винаги е била по-благоприятна в сравнение с тази в заселените предимно с българи-християни селски
селища.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Обхватът, темповете и демографските последствия от депопулацията на
селските райони отдавна са се превърнали в една от най-значимите социални
злини в България и без съмнение са сред задържащите развитието на страната
фактори. Вече седем десетилетия темповете на обезлюдяване на българските
села са сред най-високите в света, а тенденцията към задържането и дори към
нарастването им до по-високи равнища сериозно компрометира перспективите
за оцеляване на все повече селски селища и води до териториално разширение на районите (ядрата) на ускорена селска депопулация. Въпреки сериозните
поражения, които обезлюдяването и запустяването нанасят на жизнени в недалечното минало селски селища, като подриват шансовете им за демографско
оцеляване и устойчиво развитие, феноменът на селската депопулация е сред
сравнително слабо изследваните проблеми в областта на демографията, географията на населението и селищата, регионалната икономика, социологията
на селото, икономиката на селското стопанство и стопанската история не само
в България, но и дори в значително по-развити страни. В настоящата статия
е представен и приложен оригинален подход при разглеждането и анализа на
динамиката на обезлюдяването на селските райони и отделните села. Този подход е свързан с определянето на действителните, „автентичните“ темпове на
селската депопулация в България през периода 1946–2011 г. Същността му се
състои в проследяването на динамиката не на регистрираното от цензусната и
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текущата статистика на НСИ селско население, а на селското население, определено като „автентично“. Формулирането на дефиницията за „автентично“
селско население и обосноваването на методологията за отграничаване на „автентичните“ селски селища имат конкретен методологически смисъл при провеждането на тясно профилирани изследвания върху депопулацията и нейните
последствия за селските райони и селища в България.
Най-краткото обяснение на използвания в предлаганата статия термин
„автентично“ селско население е, че това са жителите на селата, които през
изследвания период винаги са били и са останали самостоятелни селски селища. Те не са били административно присъединявани към градове или пък
са били въздигани в градски селища. Тази диференциация е особено важна за
проследяването на причините, хода и последствията от селското обезлюдяване
в България през втората половина на ХХ век, когато са били инициирани редица промени в административния статут и обхват на голям брой селски селища.
В повечето случаи резултатът от кампанийното въздигане на села в градове е
механичното трансформиране на селските жители в граждани без оглед на изискването за наличие на градообразуващи и градоустройствени функции, както
и на съответстващ градски облик и развита жилищно-комунална инфраструктура. И по времето на комунистическия режим, и понастоящем не съществуват
строго разписани изисквания, предхождащи административното преобразуване
на селата в урбанистични центрове. През втората половина на ХХ век въздигането или присъединяването на села във и към градове много често е било
продиктувано от политико-идеологически или чисто субективни съображения
на управляващите.
Приложението на идеята за отграничаване на „автентичното“ селско население и „автентичните“ селски селища като база за изчисления на „автентичните“ (истинските) темпове на селското обезлюдяване цели да бъдат редуцирани
неточностите при оценката на скоростта и обхвата на депопулацията в селските
райони и селища, привнесени от механичното трансформиране на селски жители в градски. Анализът на факторите и тенденциите в разгръщането на „автентичната“ селска депопулация и на социално-икономическите последствия
от ескалацията на явлението през периода 1946–2011 г. в общонационален, регионален и селищен аспект подкрепя тезата за характера и развитието на това
социално зло, изградена върху предположението, че причините, които обуславят хода на българския епизод на селска депопулация, следват преди всичко
общите закономерности, характеризиращи и съпътстващи процеса на селското
обезлюдяване в повечето развити страни. Заедно с това е налице силно влияние
на националната специфика върху обуславящите селската депопулация фактори. Това влияние обяснява и значително по-голямата скорост на протичане на
процесите на обезлюдяване на българските села в сравнение с почти всички
европейски държави. Очертаната национална специфика допълва и отчасти
деформира действието в България на общите закономерности в развитието на
изучаваното явление. В крайна сметка, темповете на обезлюдяването на селските райони в България са много по-интензивни в сравнение с епизодите на
селската депопулация в Западна Европа и в някои източноевропейски държави
като Полша, в които не бе допуснато да бъде наложен съветският модел на колективизация в селското стопанство и да бъде прекъсната за десетилетия напред
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пъпната връв между селяните–стопани и земята–кърмилница. По отношение на
приведения в предлаганата статия пример за приложение на подхода на „автентичното“ селско население чрез анализа на изменението в разпределението му
по височинни пояси през 2011 г. в сравнение с 1946 г. основният извод гласи, че
през изследвания период влиянието на селската депопулация се изразява в осезаемото нарастване на относителния дял на селските жители, обитаващи пояса
между 500 до 600 m н.в. Подобна тенденция се наблюдава и в поясите до 50 m
и над 1000 m н.в. Едно от предположенията е, че тези изменения са свързани с
развитието на ежедневната трудова миграция в хинтерланда на столичния град,
както и с развитието на туризма по Черноморското крайбрежие и в подходящите за зимен спорт планински райони.
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Фиг. 2. Средногодишни темпове на депопулация на „автентичното“ селско население на България по общини
за периода 1946–2011 г.: 1 – намаление с над 2,99 %; 2 – намаление между 2.00 и 2.99 %; 3 – намаление между 1.00 и 1.99 %; 4 – намаление между 0.00 и 0.99 %; 5 – увеличение между 1.00 и 1.99 % ; 6 – увеличение с
1.00 и повече процента; 7 – общини без селско население
Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ от преброяванията на населението.
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