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морфосферата е приповърхностният слой на литосферата на сушата, известен в 
геологията като зона на хипергенеза. Под влиянието на хидро-, атмо-, биосферата в 
нея протичат физични, химични и биологични процеси, известни под общото название 
изветряне на скалите, които се разрушават и изнасят като твърд отток или разтвори от 
процесите на денудацията (ерозия, абразия, дефлация и др.) към пониженията, заети от 
водите на световния океан. там те формират т.нар. корелативни наслаги, представлява-
щи океанския тип морфосфера, която лежи над океанската литосфера, и заедно с нея 
потъва в зоните на субдукция, за да формира бъдещия континентален тип литосфера. 
морфосферата и морфосферните басейни са обект и предмет на геоморфологията.

Ключови думи: литосфера, морфосфера, литосферни плочи, морфосферни ба-
сейни.

tHe ConCePt oF “MoRPHoSPHeRe” – 
CLARIFICAtIonS AnD ADDItIonS
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Abstract: the morphosphere is the near-surface layer of the lithosphere on land, known 
in geology as the zone of hypergenesis. It is influenced by the the hydrosphere, atmosphere 
and biosphere through physical, chemical and biological processes, known under the general 
name of weathering of rocks, which are eroded washed away as solid runoff or solutions by 
the denudation processes (erosion, abrasion, deflation, etc.) to the oceanic depressions. there 
they form the so-called correlative deposits representing the oceanic type of morphosphere, 
which lies above the oceanic lithosphere and with it sinks into the subduction zones to form 
the future continental type of lithosphere. the morphosphere and morphospheric basins are 
the object and subject of the geomorphology.
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уВОд

В последните две публикации на автора (Пърличев, 2017б, 2018) се пред-
лага и донякъде се изяснява понятието „морфосфера“ като геоморфоложки ана-
лог на геолого-тектонското понятие литосфера с уговорка във втората статия, 
че се нуждае от уточнения. 

морфосферата е приповърхностната зона на земната кора, известна в гео-
логията под названието хипергенеза, обстойно изложена от Сергеева (2005). 
Процесите в нея, обединени под общото название изветряне, са добре изучени 
в тяхната физична, химична и биологична същност и най-кратко, но съдържа-
телно описани от щербина (1971), щукин (1980) и добровольский (2001). едва 
Селиверстов (1986) проучва тази зона във връзка с релефа на сушата, но само 
в регионален аспект (африка), което най-вероятно му e попречило да оцени в 
необходимата степен теоретичната й стойност за геоморфологията.

Според нас някои от най-важните особености на хипергенезата от гледна 
точка на геоморфологията са следните: 

– тя е най-горната част на литосферата и горната ѝ граница е релефът, кой-
то я разграничава от хидро-, атмо-, биосферата над нея; 

– долната граница на хипергенезата търпи големи денивелации под влия-
нието на редица разнородни фактори, поради което продължава да бъде твърде 
неясна (освен при специализирани изследвания – мамаев, ястребов, 2019), не 
са доизяснени и критериите, на базата на които ще се определя;

– долната граница на хипергенезата не съвпада с долната граница на из-
ветрителните кори, както смята Криволуцкий (1971, 1977), а има значително 
по-голяма дълбочина – там, докъдето прониква поне една от геосферите над 
нея;

– между хипергенезата и съседните й геосфери (вкл. литосферата под нея) 
протичат процеси на обмяна на вещество и енергия, които я променят в една 
или друга посока и степен и обуславят голямото й локално и регионално  раз-
нообразие; 

– релефът (местоположение, надм. височина, експозиции, наклони, кон-
такти и др.) е факторът, който влияе най-силно върху хипергенезата и по-специ-
ално върху вида и интензивността на динамичните процеси в нея, с максимум 
на повърхността й;

– релефът и геоложкият строеж определят в най-висока степен мощността 
на хипергенезата на сушата – от няколко десетки метра до няколко километра в 
планинските региони; 

– върху релефа и със затихващи скорости и мащаби в хипергенезата става 
придвижването на земни маси – в твърдо, в колоидно състояние или истински 
разтвори;

– като правило това придвижване се осъществява вертикално и латерално 
– от горе – надолу – под влияние на гравитацията; 

– разстоянието и скоростта на това придвижване е също пряка функция от 
релефа; 

– почвата, която заема най-горната и стабилна част на хипергенезата на 
сушата, маркира участъците й с най-бавно движение на земни маси, а разпрос-
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транението и степента на развитието й във всяка климатична зона се определят 
преди всичко от релефа;

– поради решаващата роля на релефа в геоморфологията, която подобно на 
геотектониката отчита количествената и качествената страна на динамичните 
процеси, при това не само в локален и регионален, но и в глобален мащаб, зо-
ната на хипергенезата – най-горна част на литосферата, логично би следвало да 
носи названието морфосфера;

– най-горната част на морфосферата на сушата представлява основата на 
ландшафтната сфера, като последната е най-сложно устроената измежду всич-
ки геосфери (Калесник, 1977), поради което не може да се счита за случайност 
появата и съществуването на човечеството именно в нея;

– морфосферата на сушата е твърдата и относително стабилната опора на 
човешката цивилизация. 

Казаното дотук е валидно само за сушата, тъй като процесите на океан-
ското и морското дъно, аналогични на хипергенните, са много по-разчични и 
недостатъчно проучени. В океаните и моретата постъпва теригенната компо-
нента – около 84 % от седиментите на дъното на световния океан (лисицын, 
2009), отнесена от континентите, по-точно от морфосферата. независимо от 
големия брой фактори, разнопосочно действащи върху тях, те се наслагват вър-
ху дъната на океаните, моретата и езерата, като формират т.нар. корелативни 
седименти, които, общо взето, са добре познати. За случая е важно да се знае, 
че специално на океанското дъно те се отлагат върху океанския тип земна кора, 
която е по-тънка от континенталния тип и се изгражда от застиналата лава на 
конвективните лавови потоци от астеносферата, пораждащи средноокеанските 
хребети и спрединга на дъното в посока на съседните континенти. Отлагайки 
се непрекъснато върху него, тези корелативни наслаги постепенно увеличават 
дебелината си, достигайки мощности от порядъка на 10–15 km в основата на 
континенталния склон и океанските жлебове. тук както те, така и лежащата 
под тях океанска земна кора не надвишават възрастта от 170 млн. години (Хаин, 
ломизе, 1995). При това тъкмо тук, в зоната на океанските жлебове, те получа-
ват решаващата порция земни маси от стръмните склонове на крайбрежните 
планини и континенталния склон, които улесняват и ускоряват потъването им в 
зоните на субдукция. Потъвайки в дълбочина, те попадат в други термобарични 
условия и претърпяват метаморфизация и частично стопяване, трансформирай-
ки се в континентален тип земна кора на литосферата. 

Какво представляват тези най-горни и все още рахли, неспоени достатъчно 
седименти, вече частично променени в долните си части от първите етапи на 
процесите на литогенезата? те нямат генетична връзка с носещата ги океанска 
земна кора, нито с континенталната литосфера, а са само част от разположената 
над нея континентална морфосфера. Отговорът се налага от самосебе си – това 
са корелативните седименти на тази морфосфера, трансформирани в новите за 
тях условия в океански тип морфосфера, вече понесена в обратна посока, заед-
но с океанската литосфера, от астеносферните потоци и участваща наравно с 
нея в общия кръговрат на веществата в земната кора. С други думи – подобно на 
литосферата, морфосферата има своя океански аналог, заедно с който изпълня-
ва ролята на равностоен партньор на литосферата от континентален и океански 
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тип в изграждането и развитието на земната кора. За да завършим с въпроса за 
морфосферата, трябва да подчертаем нейното първостепенно значение за раз-
витието на земната кора независимо от факта, че тя е десетина пъти по-тънка 
съответно както от своя континентален, така и от своя океански аналог. 

1. нейното съществуване е неоспорим факт и нейната цялост вече не може 
да бъде отричана – досега не е оценявана генетичната връзка между толкова 
различни субстрати като хипергенезата на сушата и океанските седименти.

2. Хипсо-батиметричните различия между континентите и океаните, т.е. 
глобалният релеф в условията на гравитацията, се явяват движещата сила на 
морфолитодинамичните процеси, които създават едновременно двата типа мор-
фогенеза – континентален и океански. 

3. Пряката им връзка се осъществява чрез транспорта на наносите (стадия 
„мотогенеза“ според Сергеева, 2005) и се доказва и от тяхната геоложка син-
хронност и количествена равностойност.

4. Пряката връзка на континенталния и оканския тип седименти се доказва 
и от еднаквата широчинна географска зоналност, установена за двата типа (ли-
сицын, 2009).

5. морфосферата е разположена между литосферата под нея и хидро-, 
атмо-, биосферата над нея, с изключение на билата на средноокеанските хребе-
ти, където започва формирането на океанския тип литосфера паралелно с това 
на океанския тип морфосфера. 

6. Всички съседни геосфери в една или друга степен проникват в морфос-
ферата, т.е. в известен смисъл тя е смес от всички тях, контактува с всички тях 
и се променя адекватно на степента на тяхното въздействие.

7. Океанската морфосфера има една съществена особеност – вследствие 
на процесите на лавинната седиментация (лисицын, 2009) над 90 % от нея (тук 
влизат и колоидите и разтворите от сушата) се концентрират на три батимет-
рични нива – около устията на големите реки, в основата на континенталния 
склон и в океанските жлебове, което подчертава пряката й зависимост от реле-
фа на дъното.

8. Хипергенеза > мотогенеза > седиментация – тези три стадия на тран-
сформацията на морфосферата от континентален в океански тип във всеки мор-
фосферен басейн за времето на неговото съществуване формулират съдържа-
нието на динамичната геоморфология и морфолитологията (Пърличев, 1989), 
при което морфотектониката създава предпоставките за това чрез денивела-
циите на земния релеф, достигащи почти 20 km (вр. еверест – височина 8848 
m, мариансата падина (жлеб) – дълбочина 11 022 m). Поради това трудовете 
на геолога а. П. лисицын, посветени на изследването на трасформацията на 
континенталния тип морфосфера в океански, би следвало да бъдат причислени 
към класиката на геоморфоложката литература, а границата седиментогенеза/
литогенеза да се възприема като условна граница между геоморфологията и 
литологията (Пърличев, 2017б).

терминът морфосфера не фигурира в никой от известните на автора речни-
ци и справочници на геоложки и геоморфоложки термини, липсва и в интернет, 
поради което има всички основания да претендира за оригиналност.
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ЗаКлЮЧение

1. С понятието „морфосфера“ се отстранява една недопустима алогичност 
в геонауките: … астеносфера > литосфера > хипергенеза > хидросфера > ат-
мосфера > биосфера ...

2. Подобно на литосферата от континентален и океански тип, над нея съ-
ществува морфосфера от континентален и океански тип като функционално са-
мостоятелна част от литосферата.

3. морфосферата от континентален и океански тип участва наравно с ли-
тосферата от континентален и океански тип в изграждането и развитието на 
земната кора, при което двата типа морфосфера изпълняват строго определени 
функции, допълващи, улесняващи и ускоряващи тези на континенталния и оке-
анския тип литосфера.

4. Последното обстоятелство опровергава господстващата в геоморфологи-
ята парадигма за антагонистична борба на вътрешните и външните земни сили 
(Криволуцкий,1971,1977, и др.), като разкрива същевременно, че активизиране-
то на първите води до активизиране в съответната степен на вторите и обратно. 

5. литосферата и морфосферата са пряк резултат от въздействието на ас-
теносферата отдолу и на атмо-, хидро-, биосферата отгоре върху първичната 
земна кора, довело в процеса на геоисторическото ѝ развитие до нейното съвре-
менно „дуалистично“ състояние.

6. дефинирането на морфосферата като относително самостоятелна гео-
сфера в рамките на литосферата дава възможност за уточняване на обекта и 
предмета на геоморфологията (Пърличев, 2017б): обект на изследване на ге-
оморфологията е морфосферата от континентален и океански тип; предмет 
на изследване на геоморфологията са морфосферните басейни – конкретните 
гео лого-геоморфоложки обекти, които осъществяват преноса на земни маси от 
континентите към океаните до началото на субдукцията и прехода им към кон-
тинентален тип литосфера – тяхната морфология, генезис, възраст, еволюция 
и пр.

7. дефинирането на морфосферата и допълването ѝ с океанския тип мор-
фосфера правят още по-убедителен извода на автора (Пърличев, 1994), че „въз-
никването и развитието на земната кора е по същество процес на възникване, 
развитие и взаимодействие на две системи в нея – глобалната тектосистема (от 
движещи се литосферни плочи) и глобалната морфосистема (от движещи се 
морфосферни басейни), явяващи се предмет съответно на геотектониката и ге-
оморфологията“.

8. морфосферата е „най-важната“ геосфера – подкрепя се от фактите: тя е 
относително най-стабилната геосфера; носи ландшафтната сфера, в която като 
в никоя друга геосфера контактуват пълноценно морфо-, хидро-, атмо- и би-
осферата, без всяка от които е немислимо съществуването на човечеството; в 
наше врeме то се изявява като най-мощния геоекологичен фактор, формиращ 
климата; посредством климата то неразумно възбуди екзогенния, а вече и ендо-
генния „гняв“ на планетата, който засега се оказва безсилно да обуздае...

9. морфосферата е най-новата и последната обособена геосфера, с която 
завършва описанието на земното кълбо – съвкупност от включени една в друга 
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концентрични геосфери, разположени според относителното си тегло (Калес-
ник, 1977, с. 258). това дава основание да предполагаме, че законът за концен-
тричното устройство на Земята и законът за продължаващото преразпределяне 
на веществото в геосферите в зависимост от относителното му тегло ще бъдат 
приети за едни от основните закони на бъдещата теория на Земята, а и на плане-
тологията, както и, че два от критериите за нивото на развитие на една планета 
биха могли да бъдат броят на геосферите и степента на развитие на най-слож-
ния и най-висшия продукт на планетата (при Земята – биосфера > човек > тех-
носфера > ноосфера).
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