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Списание „Проблеми на географията“ продължава традицията да
представя на страниците си непубликувани досега изследвания на
наши известни и уважавани учени. Изказваме сърдечна благодарност
на сина на проф. Иван Батаклиев – Тодор Батаклиев, за предоставянето на този ценен материал, написан през 1968 г., който обогатява
представите ни за съдбата на нашия народ през бурното ни историческо минало. Той се публикува в оригинал и без редакторска намеса.

РАЗСЕЛВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В РОБСТВО
Иван Батаклиев
https://doi.org/10.35101/prg-2021.3-4.1
В този непубликуван досега материал, поместен тук в оригинал и без редакторска намеса, проф. Иван Батаклиев отразява тежката историческа съдба на българския
народ през 13-вековното му съществуване, както и причините за това, едни от които
са кръстопътното положение на България и релефът, предоставящ на чужди войски
през различни времена лесен преход и достъп до Азиатския континент. Освен тях той
посочва политически, стопански, демографски и дори епидемични причини. Едно от
главните средства не само за запазването на българския народ, но и на образуваната
през епохата на Възраждането българска нация, авторът намира в разселванията или
преселническите движения, в резултат на които се заличават някои дори известни селища, а други се образуват. Авторът прави анализ на много исторически събития от
създаването на нашата държава, довели до преселването на хиляди българи в различни
части на Европа, пренесли по този начин бита, традициите, обичаите и религиозните
си виждания, които са оставили отпечатък и до днес в местата, където се установили.
Проф. Батаклиев разглежда изселването не само извън границите на държавата, но и
преселенията вътре в нея.
Ключови думи: бежанци, османско нашествие, заселване, разселване, преселнически движения
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RESETTLEMENT OF THE BULGARIAN PEOPLE IN SLAVERY
Ivan Batakliev
This is an original text written in 1968 by Prof. Ivan Batakliev, unpublished until now,
presented here without any editorial intervention. In his paper, the author talks about the
difficult historical fate of the Bulgarian people during its thirteen centuries of existence, as
well as the reasons for that, some of which are the crossroad geographical positioning of
Bulgaria and its relief, providing foreign troops from various historical eras, an easy access
to the Asian continent. Apart from those factors, the author emphasizes other factors such as
political, economic, demographic and even epidemic reasons. According to Prof. Batakliev,
one of the main reasons – not only for the preservation of the Bulgarian people, but also
for the formation of the Bulgarian nation, formed during the Bulgarian Renaissance – are
the migratory movements and resettlement of Bulgarians as a result of which a number of
settlements – even rather significant ones – disappeared, while others emerged. The author
analyzes many historical events since the establishment of the Bulgarian state, which led to
the resettlement of thousands of Bulgarians in different parts of Europe, thus transferring
their traditional lifestyle, customs and religious views, which have left their mark to this
day in places where those people settled down. Prof. Batakliev examines migration not only
outside the borders of Bulgaria, but also the relocation of people from abroad into Bulgaria.
He deliberates the settling down of foreign tribes and peoples on the territory of Bulgaria
in various historical periods – before the fall of Bulgaria under Turkish yoke, during the
Ottoman rule, and after the Liberation in 1878. Showing personal feelings, the author talks
about the plight of Bulgarians during on the five-century yoke, the persecution, destruction,
exile and slavery, which caused numerous deportations of tens of thousands of people from
their native lands and their emigration to Romania, northern Greece, Serbia, Asia Minor,
Bessarabia, Tavria and Kherson provinces of Russia, as well as to various places in Bulgaria
itself. The fifteenth century stands out with the most severe consequences, during which,
according to Prof. Hr. Gandev, as a result of the Turkish invasion, 680 000 out of a total
of 1 127 294 Bulgarians perished. Many settlements were depopulated and devastated,
while new small refuge settlements and neighborhoods emerged. A dark period in Bulgarian
history is the conversion to Islam in the period between the sixteenth and the nineteenth
century in the Rhodopes and Northern Bulgaria. During the Ottoman rule, along with the deBulgarianization, Turkish population settled on the territory of the country – mainly in Eastern
Stara Planina Mountain and the Ludogorie region. During the Bulgarian Renaissance, part of
this population returned to Turkey, while Bulgarians returning from abroad, as well as those
who came down from the higher mountain areas, settled in its place and began to develop
various economic activities. The Kardzhalii brigandic raids caused great displacements, as
well as the wars between Russia and Turkey – 1762-1796, 1828-1829, 1854-1856, and 18771878. After the Liberation of Bulgaria, however, the life of the Bulgarian people did not
become much easier. As a result of the wars that broke out in the early twentieth century – the
First Balkan War in 1912-1913, the Second Balkan War in 1913, the First World War – 19151918, there was a large exodus of Bulgarians from Western and Eastern Thrace, southern and
northern Macedonia. Prof. Batakliev prepared a report, according to which 55 940 households
or 253 067 refugees settled in Bulgaria in the period between 1912 and 1930. The Bulgarian
population was only assimilated in Serbia. It is interesting to note that those refugees were
sent money by the Red Cross from many countries around the world, and a £ 2 250 000 loan
was granted through the League of Nations, while a commissioner had been appointed to
provide refugees with arable land and housing. The Karaboaz lowland along the Danube
River, as well as some marshlands around the Bay of Burgas, etc., were drained. A number of
refugee settlements were built, and 9 838 houses were supplied with water. According to the
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Craiova Agreement of 1940, Southern Dobrudzha was returned to Bulgaria, and as a result, 7
000 Bulgarians moved in from Northern Dobrudzha.
We express our heartfelt gratitude to the son of Prof. Ivan Batakliev – Mr. Todor
Batakliev, for providing this valuable material that enriches our ideas about the fate of our
people in our turbulent historical past.
Key words: refugees, Ottoman invasion, settlement, resettlement, migration movements

България като част от Балканския полуостров се намира на един важен
световен кръстопът, гдето българският народ при тежка историческа съдба –
по-дълго робство, отколкото другите балкански народи – се е запазил, дал доказателства за национална жилавина и просъществувал вече 13 века. Едно от
главните средства за запазването му са неговите разселвания или преселнически движения. Още древният гръцки историк Тукидит е казал, че човекът, за да
се запази, се преселва или се съюзява. Трябва да се отбележи, че разселванията
са спомогнали за образуването на българския народ и държава, а през епохата
на Възраждането и за образуването на неговата нация, която устойчиво се бори
за своето запазване. Те показват изчезването на известни селища, но показват
и появата на нови села и колиби или махали. Вярно е, че основните пластове
на българския народ са траките, а след това най-вече тези на славяните и после
тези на българите. Но при своите разселвания се образуват малки групи, освен
мизийци, тракийци и македонци, балканци, торлаци, рупци и др., които се разселват до Втората световна война.
Причините за разселването са разнообразни: политически (войни и въстания), стопански (плодородна земя, търговия и др.), демографски (увеличение на
населението) и дори епидемически болести (чума или холера). Чумни години
в България са: 1620, 1660, 1718, 1729, 1774, 1788, 1812, 1813, 1820, 1837, 1838,
18411.
В България по-нискате земи и равнини на Балканския полуостров са улеснявали повече разселвания и преминаване на чужди войски. Напр. от Средна Европа през Белград–София–Пловдив–Цариград минава Диагоналният или
Главният път през Балканския полуостров. В по-ниска Източна България е
по-лесно движението от север на юг и обратно. В случая Източна Тракия се
явява като врата за Босфора и Дарданелите (мостова област между Балканския
полуостров и Мала Азия), затова през вея се минава още преди нашата ера.
Персийският цар Дарий Истапс (521-485 г.) предприема поход през Източна
България към руските степи, откъдето го безпокоили скитите. След това Тракия
с морския си бряг става персийска провинция до Струма. Така се помага на
Ксеркс в похода му към Гърция в 480 г., когато той за борба с атинската флота
прекопава шийката на полуострова Атос.
Последва гръцкото разселване по беломорския бряг, от Амфиполис на изток; след това по Черно море. Одесос (Варна) е основан в V в. Нахлуването на
Филип II Македонски на изток от Струма се извършва през IV в. пр.е., а синът
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Село Црънча, Пазарджишко, е нападнато от епидемически болести и населението бягало
да се спаси в м. „Гръцка къща“, под Каркария, гдето се криели и граждани от Пазарджик (Вж. Ив.
Батаклиев – Паарджик и Пазарджишко – 1969, с. 766).
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му Александър Велики през Бесапара, главния град на бесите в Пазарджишко,
минава на север да гони непокорните тракийски племена в 334 г. През III в. нахлуват откъм северозапад келтите, които в Тракия стигнали ъгъла между Тунджа и Марица. Обаче идват римляните, които завладяват Илирия в 229 г., Македония в 148 г., Гърция в 146 г., част от Мала Азия и Египет и в 46 г. – Тракия.
В 395 г. става разделянето на Римската империя и Константин Велики пренася
столицата във Византия (Константинопол).
От III-IV в. започват варварските наслоения от готи, бастарни, вандали, хуни
и др., привлечени от богатствата на Византийската империя, докато най-после
през VI и VII в. се настаняват славяните и образува Българската държава в 681 г.
от Аспаруховите българи от тюркски произход. Славяните се заселили най-гъсто в Мизия, по планинските части на Балканския полуостров: Стара планина,
Тимошко-Моравската област, Софийско поле, поречието на Струма, цяла Македония, поречието на Места и Родопите2 и пр. През VIII в. Византия заселва в
северна Тракия асирийци, арменци и павликени за охрана на северната граница на Византия. Такива са заселени и по-късно около Пловдив и в самия него
от Ив. Цимийски (969-976). В Сирия има наречена планина „Булгар-дег“. При
Траянова врата на 17 август 986 г. Самуил е разгромил Василий II, но арменска
конница го спасява и не се повторил случаят с Никифор във Върбишкия проход
в Стара планина, пленен от цар Крум в 811 г. След това Василий II сполучил да
разбие Самуила при Ключ в Беласица, което доведе до византийското робство.
У павликените се ражда богомилството от X до XV в. – социално учение,
насочено срещу феодалния гнет в България и Византия у господствуващата класа заедно с висшото духовенство. От България богомилската ерес била
пренесена чрез кръстоносните походи в Италия и Франция, гдето богомилите
се наричали „катари“, а в Западна Франция и „бугри“3. Смята се, че по-късно
последните, сродни с албигойските еретици, били едни от вдъхновителите на
парижките комунари. Павликените заедно с богомилите се борили срещу византийското иго.
Византийските императори за защита на своята многонародна държава
използували и подчинените си народи. Император Теофил (829–842) населил
вардариотите, тюркско племе в областта на Солун и Воден, от които, според
Иречек4, е произлязло името на р. Вардар. Други турци били заселени и около
Охрид в XI в. А според Ст. Захариев5 през XII в. българи са участвували като
съюзници на гърците във войните им в Мала Азия. От старото българско население в Разградски и Търговищки окръг са потомци на аспаруховите българи
– капанците. Те са самобитен клон на „хърцоите“ (полянци). Названието им
капанци произлиза от името на извезаните три или четири реда елипсовидни
капки в долната част на широките ръкави на долната риза капанка. Те са посла2
Йордан Заимов. Най-старите заселвания на българските славяни в Балканските земи. Етногенезис и културно наследство в българския народ. Етногр. музей и Институт, София, 1971, с.
54.
3
Д. Ангелов. Кратка история на България. София, 1966, стр. 41 и 44.
4
К. Иречек. История на българите. София, 1886, стр. 289.
5
Ст. Захариев. Географско, Историко и Статистическо описание на Т.-Пазарджишката кааза.
Виена, 1870, с. 289.
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вянчени, но в XV в. в добре оформени села със запазена носия въпреки куманско влияние6.
През България са минали повечето кръстоносни походи. През XII в. дохождат нови варварски прослойки в България. Това са тези на печенези и кумани.
Потомци на вторите са вероятно гагаузите.
През втората половина на XIII в. нахлуват в България и татари. По благоволението на техния водач Ногай за български цар бил настанен (1292-1298 г.)
Смилец. Татарска осоя, развалена крепост на в. Буная – Панагюрско – е може
би от това ранно нахлуване на татарите в България.
ЗАВОЮВАНЕ ОТ ОСМАНСКИТЕ ТУРЦИ
Под османско иго българският народ е претърпял най-много вътрешни и
външни разселвания. Те са били много тежки, но все пак те са му повлияли да
се запази като най-голям балкански народ в граници, каквито са били Сан Стефанските – 169 400 кв. км.
Завладяване на Балканския полуостров от османските турци е било улесново от политическата разпокъсаност на полуострова. Последният е бил разкъсан
на множество държави, банства, деспотства, войводства и пр., които постоянно враждували. Само България е била разделена на три държавици. Балканите
и Европа изживяват упадъчния етап на феодалния строй. Центробежни сили,
разяждали европейските народи, помогнаха на османските турци да завладеят
Югоизточна Европа и да се наложат като голяма сила. Обаче те нямали здрава
обществена сила (трето съсловие), която да реформира и заздрави държавата,
затова иде упадък. Турция е болен човек – упадък след XVII в., поражения, австрийците стигат Ниш и се спускат в Македония, па и по пътя София-Ихтиман,
а руските знамена често се веят над Черно море, устието на Дунав и Добруджа.
Всичко това е оказало влияние и върху разселваното.
В 1352 г. турците от Мала Азия преминават Дарданелите и нахлуват в Южна
Тракия, която била доста опустошена от династическите борби на Андрониковци и после между Иван V Палеолог и Ив. Кантакузин, който повикал турците на помощ. В 1362 г. Димотика става първа столица на турците на Балканите.
По-нататък идват юруци и казълбаши.
По-нататък в низината на Марица османските турци нахлуват в Северна
Тракия, преди 1366 г. към Пловдив. А в 1371 г., след битката при Чермен, северно от Одрин, с победа над най-силните български феодали Вълкашин от Прилеп и Углеж от Сярската област турците пренасят в същата година столицата си
в Одрин. Освен това, те се стремят да владеят главните пътища – този от Одрин
през Пловдив за София и другия праз Западна Тракия за Солун. За тази цел те
заселили турско население в Източните Родопи чак до Кърджали. Така превръщат Тракия основна база за техните набези във всички посоки.

6
Ив. Коев. Следи от бита и езика на прабългарите в нашата народна култура. Етногенезис
и културни наследства в българския народ. БАН, Етногр. музей и Институт, София, 171, с. 57.

8

Могат да се различат две епохи на турското иго: първа на голямо потисничество и изселване и втора – от XVII в. нататък – на съвземане на българския
народ и презаселване. В Южна Тракия – в Странджа, Дервентските височини,
Сакар и Източните Родопи – турците заварили старо българско население – рупци – потомци иа смолените, а по средата между Марица и Странджа – загорци,
които са се спуснали откъм север – от Загорско и Пловдивско. Започва масово
унищожение на това българско население чрез избиване, ограбване, откарвано
в плен и робство в Мала Азия. А особено през XVI в. стават потурчвания на
големи маси. В Търново се потурчило 1/4 от населението. Също това в Лудогорието. Този начин на обезбългаряване на етапи продължава в Северна Тракия,
Източна по-ниска България и останалите български земи. Нека споменем, че за
обезбългаряване турците си служили и от продажба за роби, която безчовечност
турците практикували и по време за Априлското въстание 1876 г., когато батачени, в това число и моят баща, са продавани в околните невъстанали сала. В
гр. Кандия на остров Крит е имало пазар за продажба на българи роби. Там от
Битолско докарвали за продан само жени. Според Карл Маркс, турският феодализъм бил феодализъм на най-ниска варварска степен (вж. К. Маркс и Фр. Енгелс – съчинения, т. IX. с. 3747). Разбира се, българското неселение най-напред
е търсило спасение в близките и по-далечни планини.
От село Войника, Ямболско, 200 семейства отиват на запад и се заселяват
в Панагюрище8. Впрочем много българи от Източна равнинна България, заета
от турско население, се преселват на запад в по-планинска Македония, откъдето идва време някои да се върнат. Други се преселват за спасение на север
от Дунав, във Влашко. Такъв е случаят с много от жителите на с. Угърчин и
други села наоколо поради тежки данъци. Там до Освобождението имало село
Угърчин9.
Масово изселване ва българско население във Влашко са причинили войни
на западни сили за изгонване ва турците от Балканския полуостров. Така в 1445
г. след поражението на полския крал Владислав Варненчик при Варна от турцпте, 12 000 българи с колата си при Русе чакали да се прехвърлят във Влашко.
В края на XVI в. 1594 г. при противотурска коалиция на чело с трансилванския
княз Сигизмунд Батори и влашкия войвода Михаил Вятязул били изгорени градовете Видин, Плевен, Врана, Флорентин и Оряхово, а също и 2000 села между
Дунава и София, като зад Дунава били преселени 16 000 българи10. Във връзка е
Търновското въстание 1595/1598 г. начело с някой мним Шишман ІІІ в Румъния
се изселили 60 000 българи11. Според Стилиян Чилингиров12 около Букурещ
имало 52 села с около 40 000 жители българи католици и православни, главно

7
Николай Тодоров. Положението на блгарския народ под турско робство – Документи и
материали, БАН, Институт за бълг. история, София, 1953.
8
Ст. Захариев. Географско, Историко и Статистическо описание на Т.-Пазарджишката кааза.
Виена, 1870, с. 79.
9
Юбилеен сборник читалище Угърчин 1895-1936, с. 71.
10
Ю. Трифонов. История на града Плевен до Освободителната война, София, 1933, стр. 59.
11
Хр. Капитанов. Българите в Румъния, сп. „Природа“, год. VІ (1941), кн. 6, с. 657.
12
Какво е дал българинът на другите народи, София, 1938, стр. 111, 116.
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от Сливенско. Много от учениците на патриарх Евтимий намерили убежище
в Румъния. Григорий Цамблак работил в Молдова и в 1450 г. починал на 86
години.
При разни други случаи става разселване на българи в Румъния. В 1688 г.
става Чипровското въстание, в който металургичен център работили и саксонци. Въстанието било потушено. Една част от въстаниците се разселили в Еленско и Котел, но други отишли в Румъния в Банат – в селата Винга, Бешанов и
други, които в 1868 г. били 36 030 души. Обаче след Освобождението едва част
се преселват в България, образували с. Бърдарски геран, Белослатинско, та останали в Банат 14 000, гдето се запазили като католици13.
Друг металургичен център, приблизително от това време, е този в гр. Етрополе. Той събрал и еврейско население за търговия. Част от него се побългарили, та доскоро имаше семейство Бохорови.
Особено интересно е следното състояние на българския народ през XV в.
Това е векът на най-голямото изтребление на българския народ при нашествието на турските орди откъм юг. Според проф. Хр. Гандев, българите са били
1 127 294. Ако не бяха изтребени 680 000 и останали само 890 000, днес щяха
да бъдат 13 000 000.
Естествено, много български села изчезнали, в края иа XVI в. на 2000 села
между Дунава и София. Селото Булгаркьой, Кешанско, е заселено от македонски българи на мястото на 3 изчезнали селища. В 1737 г. поради Австро-турската война с. Вакарел се опустошава и пръска на махали14.
Както във византийско време, така и в турско време се действува за обезбългаряването на брега на Мраморно море, така и този на Бяло море. В полите
на Пърнар-даг има градче Радупево и недалеч от него е. Вълчища. Ясно е, че те
са села с български имена, но сега с гръцко население. Не се знае точно кога, но
в Сярското поле са заселени 4 гръцки села: Тополяни, Сармусакли, Довиста и
Везник, наречени „Дарнашки села“. Ясно е, че Тополяни е било българско село.
Старопланинската част на Дунавска България – Габровско, Трявненско,
Севлиевско, Ловчанско и Врачанско – с малки изключения, е било населено със
загорско население, дошло от Старозагорско и Пловдивско след идването на
турците. То наричало населението в Северна България „отвъдни“. В Габровско,
Дряновско и Еленско все за защита се е преселило полянско население (хърцой) дошло от Горнооряховско, Търновско, Беленско, Русенско, Свищовско и
Разградско. В Дряновско и Еленско има следи от избягало население от Западна
България – по време Чипровското въстание, а прибежище ще е намерило и населението, участвувало в Търновското въстание, както и по време на помохамеданчването на Тетевенско и Луковитско в края на VII в.15 По този начин се увеличават балканджиите, които, както ще видим, образуват колибарски селища и
после се разселват в равнината.

Проф. А.Иширков. Българите в румънското кралство, сп. Отец Паисий ІІІ, стр. 93-97.
Г. Гунчев. ГСУ, Истор.Филоложки факултет. кн. ХХІХ, София, 1933,, с. 77.
15
Любомир Динев. Преселнически движения в Дунавска България от началото на ХІХ в. до
днес, сп. Училищен преглед, София, год. 46, (1947), кн. 3, с. 222.
13
14
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В Дунавската равнина и то главно в източните й дялове и в Лудогорието,
Добруджа, Източва Стара планина, Герлово, Тузлука и другаде е било колонизувано през XVI, XVII, та дори и в началото на XVIII в. голям брой турско население, като старото му ерлийско население е било отчасти потурчено, отчасти
се запазило тук-там (в Силистренско грабенци, шиковци), а по-голямата част
твърде вероятно да е избягало във Влашко, в Стара планина или пък е минало
на юг от нея16.
От Северна Тракия дошли в Северна България богомили (павликени) – побългарени. Сега пресичат Средна гора и Балкана и отишли в Троянско, Ловешко, Оряховско, Никополско, Търновско и заселват опустошените села. Имало
село Павликени. Езикът им бил като на Пловдивските павликени17.
Оформя се областта ва шопите от Кратово до Етрополе. Обаче трябва да се
отбележи, че шопите единично или на групи са се разселвали в Пазарджишко
по стопански причини. Рядко няма в Пазарджишко по селата родове „Шопови“.
Цяла вълна шопи са се преселили преди 100-150 години в Панагюрище18.
Друго политическо събитие, което е предизвикало разселване, е помохамеданчването на българско население. То започва от XVI в. и завършва в Югоизточните Родопи дори през XІX в. Но масово то става през XVII в. в цели
покрайнини. Създават се така наречените помаци. В Северна България – в Тетевенско и Луковитско, отгдето помаци се преселват в Белослатинско. После, в
Чепинското корито, в 1657 г., отгдето нежелаещите да променят религията си
бягат в Батак и в селата по северните склонове на Родопите. По това време е
ставало помохамеданчването в Средните и Източните Родопи и в Разложката
котловина. Жителите на с. Урумбеглий, съседно на Бунархисар в Източна Тракия, наричат жителите на това градче разложани. Както се знае, помаци има и в
Северозапдна Македония, наречени торбеши.
Едно важно разселване извън България е това на малоазийските българи.
Според Иречек, стават две изолирани преселвания главно от Източна Тракия, в
Брусенско, Бандърма, Балъккесан каза. Първите българи отишли в Мала Азия
около XVIII в. и през XIX в. от Димотика, Чирпан и др.19 Брусенско имало „Болгармахала“ и „Булгар даг“. Те се занимавали с въглищарство. Имало преселници от Дебър, които се занимавали със строителство. От тях се върнали в България през 1880 г. в Свищовско, Варненско и Тузлука. След Първата световна
война всички се изселват в България – Асеновградско, Ивайловградско, София
и другаде, но 14 000 погърчени се заселили в Солун.
Забележително е преселническото движение на българи от Македония и
Албания към източните български земи през XV–XIX в.20 Там били притеснени
от Али паша Янински. Тези българи се наричат „арнаути“, защото идват от места, които са в съседство на албанци. Гр. Москополис бил опустошен. Освен това
Любомир Динев. Посоч. съч., стр. 223.
Проф. Христо Гандев. Цит. съч. стр. 138.
18
Руска Аргирова. Преселвания от и за Панагюрище в периода от ХV до ХХ в. Летопис за
Панагюрския край. 1972, стр. 19.
19
К. Иречек. Княжество България, кн. 1, Пловдив, 1899, стр. 62.
20
Д. Яранов. Преселение на българи от Македония и Албания и пр. Мак. преглед, год. VІІ,
кн. 2-3.
16
17
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населението било сгъстено и търси по-свободни места, каквито има в Източна
България. Движат се по три пътя, за да стигнат Източна България при Варна и
дори я задминават – стигат Бесарабия и Таврическа и Херсонска губерния. А
в югоизточна посока с. Тарфа, южно от Бунархисар, Малгара и др. Една група
се заселват между Белград и Ниш, която още не е съвършено посърбена. Във
вътрешността на България стигат Брацигово (Костурчани селата в северните
поли на Родопите от Сестримо до Белащица – Пловдивско, Панагюрище, Копривщица, Банско, Чирпанско, Старозагорско (с. Арнаутите), Силистренско и
пр. Предизвикали вътрешно разселване в Тиквешко. По-късно 30 семейства от
Костурско дошли в Ксанти. Дошли изселници и от Воденско, а и населението
на с. Булгаре в остров Тасос произхожда от Дебърско.
Важно събитие, което предизвикало разселване е било кърджалийското
движение. От кърджалиите и даалиите (горски хора) много беззащитни градове
и села пострадали. В 1801 г. те нападнали и ограбили хубавия град Тетевен.
Около половината му жители (5000) били избити, а останалите се пръснали към
Кула, Зайчар, дори във Влашко и другаде21. Такъв е случаят и с Панагюрище,
Копривщица, Калофер и др. Панагюрище и Копривщица бягали за спасението в
Пазарджик, който бил укрепен със стена. Копривщени бягали чак в Димотика,
гдето отчасти били погърчени. Поради кърдажалиите имало бягство и в Южна
Русия.
В началото на XIX в. в северозападна България – Видинско се подвизава
Осман Пазвантоглу, който в борба с централната власт предизвиква разселване
на тамошното основно „торлашко“ население.
През втората половина на турското робство сред упадъчно уредяване на
турското население в равнините и полетата слизат намножилите се българи в
планините, било в чифлици, било в села и градове, гдето се занимават с промишленост и търговия. За това явление спомага и възраждането на българския
народ. Както бележи Николай Тодоров22 разрушителната стихия на турското завоевание не е превърнало в пустиня всички плодородни равнини. В Оряхово
има цяла махала тетевенци23. От Троянско също такава преселническа вълна се
насочва към изоставени турски села в североизточната част на околията и оттам
по долината на Осъм към Ловчанско – към турски села и чифлици. В Разградско и Поповско преселниците са главно от Дряновско, Габровско и Еленско.
В самия гр. Русе има доста преселници от тия места. Жители от Ботевград се
отправят към София по стопански причини. Котленци, жеравненци, Медвенци
и др. (овчари) през XIX в. – към Добруджа24. Както ще видим в Добруджа, Бесарабия и Южна Русия идва от юг – Тракия по време на освободителната война.
По нашия дунавски бряг се спуща наше население от Влашко, както и влашко
население от Родопите и Странджа. В Пазарджишко е имало 63 чифлика, гдето
са работили българи. Според Анас. С. Разбойников25, в Одринска околия – 80Светлин Кираджиев. Тетевен, сп. География, бр. 10, 1972.
Турската колониация и демографските промени в българските земи. Етногенезис и културно наследство в бълг. народ. БАН, Етногр.музей и Институт, София, 1971, с. 69.
23
Ив. Батаклиев. Нашият дунавски бряг. Изв. на Бълг. геогр. д-во, кн. ІІ, 1936, с. 264.
24
Ив.Ев. Гешов. Овчари от Котленско и жетвари от Търновско. Пер. сп., кн. 32-34, с. 112.
25
Чифлици и чифлигари в Тракия преди и след 1878 г. Изв. на Института за история, кн. 9.
21
22
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100 чифлика. Временно минаващи през Източна Тракия с добитък търговци за
Цариград, останали за постоянно. Такъв случай имаме с жители от Ябланица
в Ени-чифлик – Чорленско. В Източна Тракия слизали зимно време овчари от
Средна гора, които били наричани „клинки“, а от Котленско – „вариклечковци“.
Такъв случай е станал с дедите на Гоце Делчев, които от Загорско карали добитък за търговия в Солун и останали да живеят в гр. Кукуш, гдето се родил
македонският Левски.
В Западна Тракия оставали за постоянни овчари, родопчани. Също и риболовците в Боругьол били родопчани, предимно от селата Момчиловци, Петково, Устово и др.
Аналогични случаи има и в Македония. От северните й покрайнини се заселвали в Солунска кампания. И в Македония планинското българско население слиза в полетата. В Карадаг около прохода Доватепе българите изместили и
стеснили турско население, което е отишло по височините на Беласица. Българи
стеснили турци между Вардар и Струма. Българско население се разпространяло като чифлигарско население в драмското поле и към Тахино езеро в Сярско26.
Трябва да се отбележи, че има разлика между чифлиците в Тракия и Македония. Докато в Тракия били повече големи и чифлигари могли да вземат земя
за обработване под изполица от беговете и си правят къщи в съседство на чифлика на спахийска земя, в Македония не било така. В Тракия всички чифлици
били 500-600 с чифлишките селища при тях – 1000-1200. 27
Голямо разселване на българите са предизвикали руско-турските освободителни войни, като се почне от Екатерина II (1762-1796) до нашата Освободителна война в 1877/78 г. Много българи остават в Добруджа, други в Бесарабия,
трети в Южна Русия. През войната 1768/74 г. на Екатерина II начало с генерал
Суворов, която завърши с Кючуккайнараджишкия мир (1774 г.), се изселили
около 160 000 души. През периода 1806-1812 г. идват нови преселници във
връзка с войната за освобождение на Сърбия, която съвпада с кърджалийските
опустошения.
В 1821 г. в Буджака – южната част на Бесарабия се основава гр. Болград,
който по-напред има татарско население, и се създава Сливенска и Ямболска
махала. На 1. V. 1859 г. се открива гимназия, която е изобщо е първата българска гимназия с директор Петър Берон. Градът е посещаван от Раковски, Левски,
Ботьов, Ангел Кънчев и Панайот Волов. Жителите му били много работливи и
морални. Дал много общественици и учени на България: Греков, професорите
Балан и Агура, генерал Ив. Колев и др. в 1861 г. имал печатница.
Голямо разселване е предизвикала руско-турската война в 1828-1829 г. под
командата на руските войски от Дибич, която завършила с Одринския мир. Тя
не освободи България, затова пак бягство към Добруджа, Бесарабия и Южна
Русия 130 00028. От село Ичме (Караджово) – Елховско, е паметният войвода
Стефан Караджа, чийто родители се преселват в Тулча, гдето той учил в българско училище.

Васил Кънчов. Македония, етнография и статистика. София, 1900, стр. 25, 60.
Анастас Сп. Разбойников. Пос. съч.
28
Кратка история на България, 1966, с. 117.
26
27
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Чумата 1836/1837 г. била голяма напаст, но повече за турците, защото българите временно бягали да живеят в горите.
След това разселване на българите предизвиква Кримската война от
1854/56 г. Пак бягство към север в Молдова. Тогава по споразумение на руското
и турското правителство трябвало известен брой татари и черкези от Южна
Русия да се преселят в България в земята на българското население. Най-много
във Видинско се намерили българи за преселване в Южна Русия. Татарите дошли в 1861 г., а черкезите в 1864 г., които най-много се занимавали с кражби. Г.
С. Раковски, който е бил против обезбългаряването на България, се борил много
срещу изселването на българите и много от тях се върнали. Татарите и черкезите се изселили след Освободителната руско-турска война в 1877/78 г.
През тази война се изселили от Източна Тракия, която съгласно решението
на Берлинския конгрес оставала отново в робство 23 000 души29, главно в Шуменско и Варненско30, отчасти в Ловешко и Пазарджишко (в с. с. Гелеменово и
Чангарлий – сега Звънчево). Известен брой гърци от Чорленско, Димотишко и
Силиврия се преселили в Източна Румелия, но се върнали, защото княз Дондуков определил да се заселят в место, гдето гръцкия елемент е слаб. Както
е известно, след като се узнало, че Берлинския конгрес оставя в робство Пиринския край, избухва през октомври 1878 г. Кресненското въстание, което се
разраства и в Разлошко. Това въстание е причинило изселване в разни посоки,
главно в София.
Интересно е, че при освобождаването на България и Румелия маса турско
население от равнината трябвало да напусне пределите им. На негово място идват главно българи балканджии. Турското правителство го настанява това турско население в останали в робство Тракия и Македония, гдето то притеснява
българското население. Така възниква така нареченият Мохаджирски въпрос,
който ускорява Илинденското и Преображенското въстание. Тия две въстания
биват потушени с кръвопролитие (ограбвани, измъчвани и набързо изгонени)
дават: първото 30 000 изселници – бежанци от Македония, а второто 20 000
такива. Бежанците от Македония се преселват главно в областите в България,
съседни на Македония, като Кюстендил и Кюстендилско и в София, Пазарджик
и др. А тези от Тракия главно в Бургаско, Ямболско и др.
Голямо е разселването на българския народ от Балканската война в
1912/13 г. и след това от Първата световна война – 1915–1918 г. до 1926 , до
1930 г. дори и след това. Тук се касае за по-големи разселвания. По време на
Междусъюзническата война в 1913 г. след оттеглянето на българските войски
от Западна и Източна Тракия на българското население в тия области настава
обир, сеч и изгонване – погром, така добре изследван от проф. Л. Милетич в
съчинението си „Разорението на тракийските българи през 1913 г.“, БАН, София 1913 г. пословични са издевателствата над тракийските българи, особено в
село Булгаркьой, Кешанско и с. Манастир, Гюмюрджинско. Над 100 000 души

29
Хр. Гандев. Преселение на тракийски българи и гърци в България през 1878/79. Архив за
поселищни проувания
30
Във Варненско се е заселил и прочутият Петко войвода, след като е бранил родопските
българи от турски башибозук начело с англичанина Сенклер.
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намират спасение в бягство в югоизточна България. Закъснялата реокупация на
Западна Тракия съгласно Букурещкия мирен договор 1913 г., е увеличила жертвите и изселването. Турското население в Тракия, което през 1912 г. се изселва,
се завръща в 1913 г. Някои бежанци се завърнали в опустошените си родни
огнища, но остават до края на загубената Първа световна война.
В 1913 г. българското население от Южна Македония – Кукушко и др. се
изселва през Струмица и Огражден планина в Благоевград и Петрич. Изселват
се българи и от Северна и Средна Македония, също и от Южна Добруджа, която
съгласно Букурещкия мирен договор се дава на Румъния, които се настаниха
главно във Варна и Варненско.
След Първата световна война, съгласно Ньойския мирен договор
19.XI.1919 г., идва нов поток от бежанци, особено през 1922 г., когато гръцките
войски в Мала Азия бяха разбити от турците при р. Сакария и 1 200 000 малоазиатски гърци трябваше да се настанят в европейските владения на Гърция. Последната освободи Източна Тракия, откъдето турците изгониха последния българин, като запази Западна Тракия при конвенция с турците, че няма да изселва
турското й население. Почти всичкото й българско население беше изгонено
и настанени малоазиатски гърци, също и гърци от Южна Русия. По-голямата
част българско население в Южна Македония също беше изгонено за сметка на
малоазиатските гърци.
Турците изгониха от Мала Азия и арменското население, което намери спасение в гостоприемна България. Така се увеличи арменското население в България. Част от него след това се изсели в Съветска Армения.
Естествено, след Първата световна война дойдоха бежанци и от Македония
под сръбска власт, от Струмишко, което България беше получила чрез Букурещкия мирен договор. Също така дойдоха бежанци и от новоокупираните Цариброд и Царибродско, Босилекрадската област – изобщо Западните покрайнини.
Сложният бежански въпрос в България наложи да се създаде Дирекция за
настаняване на бежанците, която ни дава следните сведения за бежанците 19121930 г.
Домакинства
От Мала Азия

Лица

1 625

7 296

Източна Тракия

19 308

63 064

Западна Тракия

9 421

42 510

17 529

79 589

Македония/ Сърбия

4 945

20 334

От Западните покрайнини

2 480

11 119

Добруджа

5 415

28 092

226

1 060

55940

253 067

Южна Тракия/ Гърция

Други места /Южна Русия и др/
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Сигурно бежанците, заедно с нерегистрираните са не по-малко от 300 000
души. Както се вижда, бежанците от Тракия и Южна Македония, за които се
приложи конвенцията между България и Гърция за размяна на малцинствата
Моллов-Кафандарис, са повече. Сърбите предпочетоха да асимилират всичкото
българско население в Македония, която те заеха.
Поради окаяното положение на бежанците се получиха парични суми от
дружествата Червен кръст на следните държави: Еквадор, Испания, Американските съединени щати, Финландия, Литва, Норвегия и Швеция. Освен това бяха
изпратени специални мисии от чужбина, които устройваха народни кухни за
бежанците, именно от държавите: Германия, Белгия, Франция, Унгария, Италия и Швеция. На България чрез Обществото на народите беше отпуснат заем
в размер на 2 250 000 английски лири. Назначен беше комисар от Обществото
на народите – французина Рено Шарон за снабдяване на бежанците със земя
за обработване и жилища. Пресуши се Карабоазката низина при Дунав, някои
блата около Бургаския залив и др. Построиха се някои селища, снабдени с вода
и 9838 къщи.
Повече от мизийците и шопите бяха белодрешковци, а тракийци и македонци – чернодрешковци.
Професор Ив. Батаклиев,
Ул. Омуртаг, 26
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ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
Георги Бърдаров1
https://doi.org/10.35101/prg-2021.3-4.2
Интеграцията на ромския етнос се превръща в едно от най-важните предизвикателства пред бъдещето на България предвид демографските тенденции и процеси в
страната. Тази интеграция може да се осъществи само ако решително се повиши образователното равнище на ромите, което ще ги извади от пълната им изолация и маргинализация и ще им даде възможност за успешна реализация на пазара на труда. Въпреки
че много често в нашето общество се обяснява, че това е невъзможно в България, вече
имаме позитивен пример в тази насока и това е интеграционният образователен модел,
приложен в град Стралджа.
Ключови думи: интеграция, роми, образователно равнище, демографски тенденции, дегетоизация, етнопсихология, интеграционен образователен модел

PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS FOR ROMA INTEGRATION
Georgi Bardarov
The demographic tendencies in Bulgaria in the last two decades determine apart from
a demographic crisis in the country and the decrease in population in absolute numbers, also
serious changes in the structures of the population. One of the serious changes is related to
the change in the ethnic structure of the population which is seen in the decrease of the main
Bulgarian ethnos and gradual increase in the Roma population ethnos. According to prognosis
data around the year 2050 the Roma ethnos will be about 22-23% from all the population.
From this point of view the integration of the Roma people is turned into a priority task for
the Bulgarian society in the next few decades. The aim of the present article is to study the
genesis of the problem with the difficult integration and marginalization of the Roma Ethnos

1
СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Социално-икономическа география“; gburdarov@
hotmail.com

2 Проблеми на географията, 3–4/2021 г.
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in Bulgaria, as well as to analyze successful integration models and to see how applicable
they are in other parts of the country with Roma population. During the analysis we have
found out that when we talk about the difficult integration of the Roma people, we get to their
educational level. At present only 0,5% of the Roma people have a high education, and just
9% are with high-school education, which means that over 90% of them are with lower than
high school education. That is exactly the big ethnic problem in Bulgaria. The Roma people
with their younger age structure can easily be a reserve in the labor market in our country,
where an acute deficit of working people is felt. But this can happen only with a sharp increase
of their educational level. The happy news is that we already have such positive examples in
Bulgaria, such as the integrational educational model based on the Iclandic educational model
in the town of Straldja, where only for a year a real increase of the attendance of the Roma
students was achieved with 40%. Our main conclusion is that the integration of the Roma
people, which determines the future of Bulgaria, goes through several important steps. The
first one is Education, and the next ones are degetoisation, mutual studying and understanding
of the cultures among the young people from the different ethnoses in the country, breaking
the stereotypes and the negative attitudes in the society, stimulation of the labor realization,
and improvement of the social and living conditions of the Roma people.
Key words: integration, Roma people, educational level, demographic trends,
degetoization, ethnopsychology, integration educational model

ВЪВЕДЕНИЕ
За ромската интеграция в България и Европа е изписано и изговорено изключително много, но в повечето случаи се говори с клишета, стереотипи и
без реално да се познава същността на тематиката, което води и до толкова
малко позитивни резултати. Целта на настоящата публикация е да изясни защо
ромската интеграция е толкова трудна в България и Европа, да покаже, че тя
съвсем не е невъзможна, да анализира успешни български политики и мерки и
да направи опит да очертае рамките на един успешен интеграционен модел за
ромската общност.
Ромите са един от най-интересните етноси в цялата човешка история и със
сигурност най-адаптивният, повече от 15 века живеят отделени от своята родина, пръснати са по целия свят, винаги приемат част от културните белези и
езика на етноса, на чиято територия живеят, и едновременно с това запазват характерния си бит, култура, обичаи, нагласи и начин на живот. За да се говори за
истинска интеграция на ромите в България и Европа, трябва непременно да се
вникне в дълбочина в ромската душевност, при това познавайки добре тяхната
история и много сложната им социална стратификация. Това е задължителна
част от процеса на интегрирането им и би помогнало да се получат положителни резултати, които едва ли биха били възможни, ако се очаква тези хора,
обединявани под общ знаменател роми или цигани, да се приспособят някак
към нормите на обществено поведение в Европа.
Ромите живеят в Европа вече почти десет века, един достатъчно дълъг период, за да бъдат вече успешно интегрирани. Подходите обаче се оказват неправилни и грешни независимо от политико-икономическите строеве и обществените нагласи.
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Друг съществен елемент от процеса на интеграцията е отношението към
различните малцинствени групи, независимо дали то е в етнически, религиозен, сексуален, социален или расов аспект. Необходимо е много внимателно използане на терминологията и риториката, защото след дългите векове на
брутален расизъм в човешката история, в опит да се излезе от тези порочни
стереотипи днес се стига до другата крайност – да се преследва яростно всяко
различно мнение и да се поставя клеймото „расистко“ дори и към научно доказани теории, които в никакъв случай не са с обидна или подценяваща ориентация.
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ПОДХОДИ И ПОЛИТИКИ
ЗА УСПЕШНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
Разработването на интеграционни политики е невъзможно, без да се използва това, което знаем за ромите. Те произхождат от индийския субконтинент,
което е доказано по лингвистичен път още през XVIII в., при сравнителни характеристики между романес и индийския санскрит, както и от различни други
исторически извори. Безспорно е доказано, че индийската култура е най-древната от сега съществуващите култури в света. Изключително важен факт е, че
индийската етнопсихология е различна от европейската, без по никакъв начин
да се поставя в негативен план нито една от двете, и точно колкото е изключително трудно на европейците да се адаптират към индийската култура, порядки
и начин на живот, точно толкова е трудно и на индийците да се адаптират към
европейските. Оттук произхожда и първата сложност при интеграционните политики спрямо ромите в Европа. Много често това или не се разбира, или няма
желание да се разбере и се очаква просто ромите да започнат да мислят, действат и живеят, както останалите коренни европейци. Днес подобна трудност се
наблюдава и с интеграцията на големите бежански вълни от Африка и Азия
към Европа. Разбира се, ромите живеят над десет века в Европа и ако не като
автохтонно, то поне като местно нaсeление могат да бъдат приети, без да се
пренебрегва фактът, че техният светоглед е формиран в Индия и че имат друг
културен субстрат, който определя нагласите, поведението и отношенията им с
другите етноси и култури.
На второ място, като резултат от техния произход и съответно култура и
нагласи още от самото им идване в Европа и до днес ромите живеят отделно
от останалото население, капсулирани в махали и райони. Това се приема за
естествено, тъй като по този начин всяка една малцинствена група може да
се съхрани и оцелее в чужда среда. Реална интеграция обаче не може да се
постигне без смесването и взаимното проникване и опознаване на различните
култури и без, рабира се, проявено желание и от двете страни в процеса. Докато гетата продължават да бъдат „държава в държавата“, ромите ще остават изолирани и социално маргинализирани. Това се допълва и от ужасните битови
условия и голямата бедност, в която те живеят по ред обективни и субективни
причини.
И на трето място идва най-сериозният проблем, който е следствие от предходните два, а именно много ниското образователно равнище на ромите, което
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освен че социално ги маргинализира, ги прави и абсолютно неконкурентоспособни на пазара на труда в един свят, който все повече се технологизира и
дигитализира. Днес дори за най-ниско квалифицираните работни дейности се
изисква елементарна езикова и компютърна грамотност, но когато от цялото
ромско население само 0,5 % са с висше образование, 9 % със средно и над
90 % с по-ниско от средното образование, както е в България, проблемът става
огромен. Още повече, като се има предвид, че по прогнозни данни (Илиева,
2019) към 2050 г. ромите в България ще са между 1 100 000 и 1 250 000 д., или
22–23% от населението на страната, което според изследванията ще наброява 5
200 000 души (Илиева, 2021).
На фиг. 1 са представени три варианта на сценарии за прогнозиране броя
на ромското население до 2050 г., разделени в две групи – според официалната статистика и според експертна оценка. Разликата между двете идва от т.нар
„преферирано етническо самосъзнание“ на ромите, което намалява тяхната
бройка по официалната статистика. Много често, ако живеят на територията на
българския етнос и изповоядват християнска религия, ромите се самоопределят
като българи и още по-често, ако живеят на територията на турския етнос и
изповядват ислям, се самоопределят като турци. Именно на това се дължи голямата разлика в броя на ромското население според официалната статистика и
експертната оценка. Както виждаме от фиг. 1, и според трите сценарни варианта
на експертната оценка към 2050 г. ромското население в България ще наброява
около и над 1 млн.д.
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Фиг. 1. Брой на ромското население до 2050 г. (Ilieva, Kazakov, 2019)
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Тези прогнозни резултати поставят едно сериозно предизвикателство пред
нашето общество, с което то е абсолютно задължено да се справи през следващите 15–20 години, за да постигне устойчиво развитие. Със сигурност това
ще е бавен и мъчителен процес, за който ще са необходими време, средства и
работещи политики. Необходимо ще бъде да премине жизненият цикъл на поне
едно поколение, за да се променят нагласите, стереотипите и начинът на живот
и от двете страни, защото ако всички членове в едно ромско семейство (дядо,
баща, син) са неграмотни и никога не са работели, не може да се очаква това да
се случи и със следващото поколение. Тази промяна би била възможна и дори
да се надгради от следващото поколение на едно ромско семейство, в случай че
всички негови членове са образовани и работят.
Най-важната и решителна крачка за успешна ромска интеграция е ускореното повишаване на образователното равнище на ромското население. Това би
допринесло за по-добро и по-лесно приемане и разбиране на другите култури
в свят, който толкова бързо се глобализира и унифицира. Освен това по-високото образование позволява на отделния човек да бъде конкуретоспособен на
пазара на труда, а това променя неговото самочувствие и поведение, благодарение на него се оформя т.нар „средна“ класа, която е двигател на съвременните
общества.
Това категорично налага да се вземат необходимите мерки, за да не бъде
допуснато към 2050 г. около 1 млн. жители от пет милионното население на
страната ни да са неграмотни и на практика напълно маргинализирани и социално изолирани и то в нашето съвремие, което предлага толкова много възможности. При положение че се запази сегашната образователна структура на
ромското население в България, при която над 90 % са с по-ниско от средното
образование, през 2050 г. 20 % от населението на България ще е неграмотно,
което на практика ще стопира цялостното развитие на държавата и ще представлява бомба, която може да взриви висчки социални системи в страната и
икономиката, като цяло.
Процесът на интеграция на ромското население е дълъг и сложен, изисква
време и много усилия за постигане на положителни резултати, което налага
пристъпване незабавно към реализиране, като се започне с образованието. Наблюденията показват, че ромските деца са много любопитни и любознателни и
ако по отношение на образованието им бъде правилно подходено към тях още
от най-ранна възраст, те могат много бързо да се адаптират към изискванията на
системата. Необходимо е държавата и местните власти да положат извънредни
усилия, защото тези лица ще бъдат значителна част от активното население на
България в обозримо бъдеще. Това ознaчва, че на тях ще се рaзчита за работна
ръка, за фукнциониране на социалните системи, за гласуване и т.н. и е отговорност на държавата да подготви едно образовано и социално отговорно население, което ще движи държавата ни след 15–20 години. Едно от важните неща
е подготовката на роми учители, защото от тях ромските деца ще възприемат
много по-лесно учебния материал, а и самите учители могат да се превърнат в
модел за подражание, а това ще промени и стереотипите, и начина на мислене
и поведение на учениците.
Отново отговрност на държавата, но до голяма степен и на обществото,
медиите и неправителствения сектор, е взаимното опознаване на културите,
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особено при младите хора. Отново трябва да се подчертае, че е недопустимо в
глобалния свят, в който живеем, да има една голяма група от населението, която
е да напълно маргинализирана и в публичното пространство за нея да битува
само негативно, граничещо с омраза отношение. Работата с тях по отношение
на опознаването и разбирането им става най-лесно в детска и младежка възраст.
Необходими са съвместни културни и образователни проекти, много важна в
това отношение е и ролята на социалните мрежи, модерните канали за предаване и приемане на информация, младите инфлуенсъри. Със сигурност знаем,
че изключително трудна е промяната на обществените нагласи и стереотипи
на мислене, още повече, когато са наслоявани поколения наред, но началото
трябва да бъде поставено. Ето защо за реализиране на третата стъпка, а именно
разчупване на негативните стереотипи и нагласи, са нужни усилията на всички
– държавата в лицето на институциите и политиците, училището, университетите, медиите, социалните мрежи. Речта на омразата поражда само вражда и
насилие. Обществото в днешна България страда от прекалено високи нива на
агресия и нетърпимост, което със сигурност е симптом за едно болно общество
и за лечението му са необходими всички средства и мерки.
Грижа и отговорност на всички заинетересовани фактори е и рязкото подобряване на социално-икономическото положение на ромите, битовите условия,
в които живеят, и включването им все по-активно в пазара на труда. Те трябва
да бъдат смятани за така необходимия ни резерв на пазара на труда и от маргинализирана, пасивна група да се превърнат в ценен ресурс, защото България още отпреди Covid пандемията страда от остър дефицит на работна ръка.
Това ще става все по-голяма пречка пред социално-икономическото развитие на
страната ни предвид сегашните демографски процеси – драстичен вертикален
демографски дисбаланс, със сериозно преобладаване на хората в горните възрастови групи. Ясно можем да видим този дисбаланс от графиката на фиг. 2. По
данни от 2019 г. втората най-голяма група при жените (след тази 40–44 г.) е възрастовата група 65–69 г. Коeфициентът на демографско заместване в страната,
който показва на 100 излизащи в пенсионна възраст в съответната година на съ-
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Фиг. 2. Възрастова структура на населението на България и на ромското население
в страната през 2050 г. (Ilieva, Kazakov, 2019)
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ответната територия колко от подтрудоспособното население влизат в активна,
е 100/64, т.е. през 2019 г. 100 излизащи в пенсионна възраст са заменени само от
64 влизащи в активна. Това в момента, а и след пандемията ще бъде най-голямото предизвикателство пред икономическото развитие на България и най-голямата пречка за привличане на сериозни чуждестранни инвеститори. Едно от
възможните решения е активното включване на ромите на пазара на труда.
Безспорно най-трудно осъществимата стъпка е дегетоизацията. Ромските
квартали и махали съществуват от много време, няколко поредни поколения са
родени и живели там. Още повече в етнопсихологията на ромите основно място
заема семейството, кланът. Освен това те се страхуват, че извън гетото ще бъдат
подложени на дискриминация и прояви на расизъм, и само в него се чувстват
сигурно и защитени, дори и да не го харесват. Не трябва да бъде пренебрегат и
феноменът, който е в разрез с всякакви демократични порядки – купуването на
гласове за изборите, за което е много по-удобно ромите да бъдат концентрирани
на едно място, манипулирани и използвани за дребни суми. Животът в гетото
обаче само репродуцира негативните модели и стереотипи при ромската общност и дори някои негови членове да имат желание да се образоват, интегрират
и измъкнат от мизерията, в която живеят, геотото ги „дърпа“ назад към себе си.
Тук вече е необходима изцяло ролята на държавата с целия й наличен ресурс,
защото ромите заслужават да живеят при нормални условия и да имат шнас.
Недопустимо е в ХХІ в. в България да съществуват ромски гета, които на места
наподобяват най-ужасяващите картини, които се виждат по медиите и интернет
от най-бедните, изостанали региони в света.
Разбира се, не трябва да се пропуска и още една много важна стъпка, за да
има успешна ромска интеграция, а това е желанието на самата ромска общност
да се интегрира, защото само ако те наистина го желаят, могат да се постигнат
реални резултати.
Радващо е, че най-сетне има позитивен пример за успешна интеграционна
практика за ромите от България, и това е прилагането на т.нар. „Исландски модел“ за интеграция чрез образование в община Стралджа.
Три са основните изводи от прилагането и успеха на модела в Стралжда.
Първият е, че там, където местната власт е отговорна и работи активно, съвестно и в правилната посока, нещата се получават. Вторият извод е, че точно чрез
образованието е необходимо да се започне, за да се постигне успешна интеграция. И трето, нито една мярка или програма не е панацея и не може да реши
всички проблеми. В Стралжда моделът се приложи с успех в едната ромска махала, където и местното население я подкрепи, но не можа да се случи в другата
ромска махала, именно защото ромите там не подкрепиха програмата.
„Исландският модел“, както подсказва името, възниква в Исландия, където
няма роми или големи етнически малцинства. В началото на 90-те години на
XX в. обаче се оказва, че в страната е налице голям проблем с употребата на
алкохол и наркотици от учениците и с прекомерно високи нива на агресия при
тях. Тогава започват да работят по прокет на американския професор психолог
Милкман “Youth in Iceland“ и само за петнайсетина години в пъти се намалява
употребата на алкохол и наркотици сред младежите, както и нивата на агресия.
Същият модел е приложен в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Стралжда за превенция на отпадането на ромски ученици.
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Моделът е обикновен, но много ефективен. Първо е направен ремонт на
училището, така че да има нормален, модерен вид. После е проведено мониторингово проучване сред всички ученици към какви занимания в областта на
спорта и изкуствата имат интерес. За извънкласни занимания по бокс и футбол
и по свирене на духови и ударни музикални инструменти са сформирани групи от момчета, както и от момичета за волейбол, мажоретни и народни танци.
Общината поема изцяло финансовото обезпечаване на ремонта и оборудването
на залите и игрищата, за да изглеждат привлекателни за децата, както и заплащането на треньорите и инструкторите. Отделно са назначени шестима образователни медиатора от ромската общност, които да водят децата на училище и да
следят за отсъствията им от часовете. Може би най-важният елемент в модела
е, че децата са допускани до извънкласните занимания, на които те изключително много държат, само ако са присъствали на всичките учебни часове. Само за
учебната 2017–2018 година е постигната с 40 % по-висока реална посещаемост
на ромските ученици в училище, което е изключително висок успех и доказва
максимата, че няма невъзможни неща. В следващите учебни години общинската управа и управата на училището продължават да развиват и надграждат
модела и постигат още по-добри резултати. Разбира се, този модел не може да
бъде приложен абсолютно навсякъде, където има ромско население, тъй като
отделните субгрупи са много различни, но може да бъде приложен на немалко
места в България и да даде същите позитивни резултати.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключние може да се обобщи, че ромската интеграция е залог за бъдещето на България при сегашните демографски процеси и тя минава задължително през образование и дегетоизация, които са трудно постижими, но не
невъзможни. Основните стъпки към ромската интеграция според нас следните:
• Образование;
• Дегетоизация;
• Взаимно опознаване и разбиране на културите при младите хора, които са
най-адаптивни и лесно възприемат различията;
• Разчупване на стереотипите и негативните нагласи и от двете страни – и
от българите, но и от ромите;
• Стимулиране на трудовата реализация и подобряване на социално-икономическото положение на ромите;
Това са петте задължителни мерки, които постепенно трябва да реализираме, за да осигурим нормалното функциониране в бъдеще на нашето общество и
да бъдем конкуретноспособни на останалите демократични развити общества
през XXI в.
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Статията е посветена на актуална проблематика, засягаща постигането на „мека
сила“ на международно равнище посредством публична дипломация. „Меката сила“ се
разбира като способност за натрупване на репутация, доверие, надеждност и привлекателност на страните в международната общност като нематериален геополитически
ресурс. По примера на България е проследен историческият опит, текущото състояние и дефинирането на конкретни насоки в реализацията на инициативи от публичната дипломация. Посочени са проблемите и са предложени варианти за увеличаване
на международното присъствие на страната във взаимодействието ѝ с външния свят.
Насочено е внимание върху възможностите на България за постигане на „мека сила“ в
спектъра на културната дипломация: разширяване мрежата от центрове и дейността на
българските културни институти в чужбина; създаване на условия за привличане и провеждане на международни събития с широк обществен отзвук; стимулиране формите
на интеркултурния диалог и сътрудничество посредством културен туризъм. Предвид
преходното геополитическо положение на България се защитава авторска теза за укрепване на по-широко международно присъствие в географски план.
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GEOPOLITICAL DIMENSIONS OF BULGARIAN „SOFT POWER“
IN PUBLIC (PEOPLE’S) DIPLOMACY
Viliyan Krastev
Abstract. The article is dedicated to an actual range of problems, connected with
achievement of “soft power” at the international level by using public diplomacy. The
„soft power“ refers to ability of building up reputation, trust, reliability and attractiveness
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of the countries in the international community as a nonmaterial geopolitical resource. By
the example of Bulgaria, the historical experience, the current state, and the definition of
concrete directions of public diplomacy initiatives implementation are traced. The problems
are identified and some variants for enlargement of the country international presence in
the sphere of its interaction with the outside world are offered. The attention is focused on
the possibilities of Bulgaria to achieve a “soft power” in the spectrum of public diplomacy:
expansion of the network of centers and the activity of the Bulgarian cultural institutions
abroad; creation of conditions to attract and hold international events with wide public
repercussion; stimulation of the intercultural dialogue and contribution by using cultural
tourism. On the basis of the previous geopolitical position of Bulgaria, the author’s position
of supporting for wider international presence in geographical terms is defended.
Key words: soft power, public diplomacy, Bulgaria, intercultural dialogue, event
economy

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Категорията сила притежава ключово значение в геополитиката. Нейното
проявление в географското пространство създава форми на поляризация, които
придават различна тежест на изразяващите го териториално-политически субекти. В качеството ѝ на сложен и хетерогенен атрибут силата на всяко пространство е функция на материална и нематериална съставляваща. Материалните параметри на силата обединяват показатели като площ, природноресурсен,
демографски, икономически, военен потенциал на пространството. Относителните белези засягат присъствието, доверието, лидерските способности, привлекателността, културното и идеологическото влияние на субектите, изразяващи
пространството. Последните „меки“ съставки извеждат на преден план относителните за сметка на абсолютните средства на силата, чрез които пространството е напълнено с характерно смислово съдържание, изразявано чрез геополитически образ.
Постмодерната тенденция в геополитиката, продиктувана от ускорения
процес на глобализация след разпадането на двуполюсния геополитически модел от Студената война, стимулира териториално-политическите субекти към
преимуществено акумулиране на „мека сила“ (Nye, 1990, 2004; Неймарк, 2019).
Нейното съдържание се фокусира върху натрупване на геополитическо влияние
посредством привличане, известност, убеждение и престиж, носещи чертите
на стереотипно и образно виждане за пространството. В този смисъл акумулирането на „мека сила“ е технология на транслация на хуманитарни ресурси
посредством съблазън (подсъзнателно усещане за симпатия) като пасивен инструмент за създаване на позитивен образ към външния свят. Базирани върху
стереотипна формализация, образите формират преценка за усещането на пространството по отношение на неговата сила, съставлявайки неотменна част от
геополитическия му потенциал. Тази особеност на силата прави „скритите и
подсъзнателни“ нейни форми не по-малко значими за разбиране на съвременните геополитически процеси от „видимите и осъзнатите“ (McCornick, 2007:
10–11).
Публичната (народната) дипломация се е установила като едно от ефективните средства за акумулиране на „мека сила“ от страните, преследващи по-ви28

сок статут в международната общност. Същността ѝ се свежда до обществено сътрудничество и контакти с външния свят, ориентирани към послания и
споделяне на общи интереси и ценности на основата на доверие и взаимност
(Димитрова, 2013). В качеството ѝ на средство за реализиране на геополитически цели публичната дипломация притежава свойството да управлява образа на
страните в международното взаимодействие. Посредством гъвкави инструменти в социалната и хуманитарната сфера, а от последните десетилетия и чрез възможностите, които предоставят информационните технологии, страните водят
конкурентна борба за привличане на позитивно внимание и за износ на идеи и
ценности. Доказателство за това са фондациите на двустранна основа и атлантическите клубове на САЩ; мрежата от образователни и културни центрове на
„Институт Конфуций“ на Китай; мрежата от аналогични центрове на „Британския съвет“ на Великобритания; на „Алианс Франсез“ на Франция; на „Институт Сервантес“ на Испания; на „Гьоте институт“ на Германия; на „Русский мир“
на Русия и др. Публичната (и преди всичко културната) дипломация, развивана
от тях, се използва като инструмент на „мека сила“ за износ на геополитическо
влияние към света.
Особено забележим се установява ефектът от акумулираната „мека сила“
при малките държави, които разполагат с ограничен ресурс. Предвид скромните параметри на „геополитическото тегло“ на националното пространство
на България, публичната дипломация притежава ключово значение за нейното по-ярко и надеждно международно присъствие във взаимодействието ѝ с
външния свят. Усилване на външнополитическата активност на страната чрез
публична дипломация може да способства издигане на нейния престиж и уважение в международната общност с пряко отражение върху икономическата и
инвестиционната ѝ привлекателност и разгръщане на креативен потенциал в
икономическото развитие. Изхождайки от такава постановка на проблема, цел
на статията е извеждане на някои насоки на публична дипломация за постигане
на позитивен международен образ на България с акумулиране на „мека сила“,
опирайки се на натрупания исторически опит и с отстояване на националния
интерес.
ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРИЯ В ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ
Постигането на „мека сила“ чрез публична дипломация на международно
равнище има своите традиции и в България. Закрепила се като характерна атрибутика на националната външна политика, публичната дипломация, развивана от България, е тясно обвързана с инициативите на Комитета по изкуство
и култура. Целенасочен проект на реализация се установява Дългосрочната
програма за хармонично развитие на личността „В.И. Ленин“ през 1978 г., с
акцент върху приноса на страната в борбата за мир и хуманизъм, за социален
и културен прогрес. Тази програма е целенасочено планирана към „промяна
на представите на останалите държави за България“ (Михайлова, 2016: 251).
Лансирането на идеята за хуманизъм в Програмата е тясно преплетено с хармоничността на личности като В. Ленин, Л. да Винчи и Н. Рьорих, с акцент върху
творчеството и постиженията на тяхното дело. Под патронажа на Програмата
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се провеждат редица културни и научни мероприятия със страните от Източна
Европа и СССР, а впоследствие и със страни със социалистическа ориентация
от Третия свят. Освен от Комитета по изкуство и култура в Координационния
съвет на програмата се включват също представители от няколко български министерства и БАН, засилвайки международните прояви на България в икономическата и научно-техническата област (Михайлова, 2016).
Със забележителен ефект в икономическото и технологичното развитие
на България се увенчава публичната ѝ дипломация в рамките на Дружеството
за съветско-българска дружба. Тази съвместна организация възниква още през
1932 г. като своеобразно русофилско движение, която през 1957 г. е наследена
от Комитета за българо-съветска дружба, включвайки различен род граждански сдружения за укрепване на двустранните връзки през социалистическия
период. На територията на България организацията е представена от мрежа с
362 комитета и над 3 хил. клуба, а на територията на Съветския съюз – с 240
отделения и 4,5 хил. колективни подразделения, обхващащи над 60 млн. съветски граждани (Калинова, 2016). Ефектът от сътрудничеството задълбочава
културни и икономически връзки между побратимени окръзи, градове, заводи
и трудови колективи с цел постигане на пряк обмен и задълбочено двустранно
сближаване. Големите ползи за България от публичната дипломация на Дружеството са свързани с укрепване позициите на съветския пазар; репутацията
на експортни стоки и услуги на национални брандове – „Булгарплод“, „Булгартабак“, „Балканкар“, „Балкантурист“; импорт на високи технологии (АЕЦ
„Козлодуй“, нефтохимическите комбинати в Бургас и Плевен, „Арсенал“, „ГОРУБСО“ и др.); преработка и реекспорт на суров нефт от СССР; съвместен дърводобив в АССР Коми и др.
Още от края на 50-те години на ХХ в. в публичната дипломация на България се засилва интеркултурният диалог с насърчаване на мирното и ползотворно
взаимодействие с външния свят в рамките на културна дипломация. В геополитическото взаимодействие културната дипломация се използва за подкрепа на
доверието на страните, като създава обща глобална система от ценности и норми във форма на „мека сила“. Такава функция изпълняват мрежата от Български
културни институти (БКИ) в чужбина, създадени в страни на четири континента
– Европа, Африка, Азия и Северна Америка. Извън Европа културни институти
България поддържа в Алжир, Либия, Сирия, Монголия, Индия и Мексико. Тяхна
основна цел се установява формиране на позитивен образ на България пред света посредством популяризиране на национални културни ценности и творчески
дейности в областта на съвременната култура и изкуство. Характерно за БКИ се
установява откритото участие на местната общественост в съвместни форуми
на културно взаимодействие. Някои от БКИ (предимно в Европа) от 60-те години насам развиват дейност и по подпомагане и консолидиране на българската
диаспора с курсове по български език и фолклор (Велев, 2020).
През социалистическия период България израства като значима международна туристическа дестинация, възползвайки се от предимствата, които осигурява закрития пазар на Източния блок (на първо място ограничената международна конкуренция) и статута на най-близък съюзник на СССР. Туризмът получава значимо място в народната дипломация на страната. Той е тясно преплетен
с инициативите за постигане на домакинство на големи културни и спортни
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форуми; завоюваното от България световно уважение (от ООН, ЮНЕСКО и
УНИЦЕФ) от провежданата Детска асамблея „Знаме на мира“, международния фестивал „Златният Орфей“ и др. Извлечените от туризма ползи укрепват забележимо политическите и икономическите позиции на България както в
структурите на тогавашния Съвет за икономическа взаимопомощ, така и в международната общност. От края на 60-те години на ХХ в. започва да се оформя
геокултурният бранд на България, базиран върху символиката на маслодайната роза (придобила известност като българска роза). Образът на България като
Страна на розите се увенчава с международно признание (засвидетелствано
дори в изкуството на чужди творци), превръщайки се в емблема на националния туристически бранд. С разпространение в множество сфери на международен обществен интерес (музикално и литературно творчество; храни и козметика; сувенирни изделия), маслодайната роза безспорно се налага като широко
разпознаваем символ на националната ѝ идентичност.
Своеобразен геополитически пробив в културната дипломация на България е създаването на Детската асамблея „Знаме на мира“, завоювала широко
международно признание. Асамблеята налага авангардна, непозната дотогава
форма на културна дипломация, като се сдобива с организационно присъствие в
ООН и се провежда под патронажа на Генералния директор на ЮНЕСКО. Инициирана като фестивал на детското изкуство през 1979 г., „Знаме на мира“ привлича световни политически лидери и дейци на културата от много страни, издигайки авторитета на България като страна-лидер в укрепването на световния
мир. Значимостта на форума е материално институционализирана в покрайнините на София с Международен парк на мира и символичен паметник със 107
камбани, дарени от различни делегации от цял свят. През 1988 г. Детската асамблея посреща няколко хиляди участници от 135 държави и е удостоена от ООН
със звание „Вестител на мира“ (Международна…). Трасирането на ценности
посредством културна дипломация на Асамблеята засилва позитивния образ на
България в международната общност с укрепване на международните ѝ позиции като медиатор за намаляване на геополитическото напрежение Изток–Запад по време на Студената война.
Забележителна международна репутация с акумулиране на „мека сила“
България постига от ежегодно провеждания в к.к. „Слънчев бряг“ международен песенен фестивал „Златният Орфей“. Създаден под егидата на Комитета по
изкуство и култура, „Златният Орфей“ привлича световния музикален елит и се
утвърждава като един от най-авторитетните фестивали за популярна музика в
Европа, удостоен с редица престижни награди от международни културни организации. Свидетелство за международната репутация на Фестивала е участието
или привличането като почетни гости на световни звезди на популярната музика като: Жилбер Беко, Джани Моранди, Албано Каризи и Румина Пауър, Тото
Кутуньо, Йосиф Кобзон, Алла Пугачова, Мънго Джери, Хулио Иглесиас, Бой
Джордж, Латоя Джексън и много други (1965 г. – Създаването…). Фестивалът
„Златният Орфей“ издига славата на България като страна с развито музикално творчество и висок професионализъм в музикалното изкуство (Стателова,
2019). Спомогнали за международната репутация на България посредством
обмен на културни ценности, но с по-скромен отзвук през същия период, са
международните фолклорни фестивали в Бургас, Велико Търново и Коприв31

щица; фестивалите за модерно сценично изкуство „Мартенски музикални дни“
в Русе и „Варненско лято“ във Варна; филмовият фестивал „Златната ракла“ в
Пловдив.
„МЕКАТА СИЛА“ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ
НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС
В периода след 1989 г. международните представи за България търпят значителна трансформация, придавайки неустойчивост на стереотипния ѝ политически образ. Унаследената от социалистическото минало международна репутация на страната губи съществено от потенциала си, повлечена от дълбоките
трансформации на социално-политическия преход. Загубата на пазари и затрудненията в адаптивността към призивите на глобализацията още в началния етап
на преход, непосредствено след старта на демократичните промени, повличат
България в руслото на социокултурната и икономическата деградация (Илиева,
2012; Проданов, 2014; Крыстев, 2019). Постоянните загуби на човешки и икономически потенциал са системно съпроводени с ниска репутация на държавно
управление; отслабване на културното творчество и публичната дипломация;
ерозиране на международния ѝ политически авторитет.
Географското разпространение на институционалното културно присъствие на България днес се редуцира на регионално равнище – в Европа. За осъществяване на пряко международно сътрудничество с външния свят функционират 11 БКИ, популяризиращи националната идентичност и достойнства на
културното наследство. Те са съсредоточени в няколко европейски столици:
Будапеща (Унгария), Братислава (Словакия), Прага (Чехия), Варшава (Полша),
Скопие (Северна Македония), Москва (Русия), Виена (Австрия), Рим (Италия),
Берлин (Германия), Париж (Франция) и Лондон (Великобритания). Всички БКИ
са подчинени на Министерството на културата, което ги прави проводници на
водената от държавата политика.
Организацията на БКИ се опира върху определени цели и задачи, които
залагат адекватни предпоставки за акумулиране на „мека сила“ (Стратегия..,
2019: 49). Сред целите на БКИ се открояват:
– Утвърждаване на положителния образ на България в чужбина и на обществените нагласи към страната чрез постиженията на националните изкуства
и култура и разширяване на нейното присъствие и влияние;
– Разширяване на възможностите за равноправно общуване с европейските
народи за изграждане на общ хуманистичен мироглед и обединение около ценности, които подчертават българската уникалност и допринасят за формирането на европейска културна идентичност;
– Утвърждаване мястото на българската култура в световните културни
процеси чрез популяризирането ѝ в чужбина и разширяване на предлаганата
продуктова гама и услуги;
– Реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар;
– Активно подпомагане развитието на творческите индустрии и конкурентоспособност на създадените творчески продукти;
32

– Осъществяване на информационна политика по пропагандиране на постиженията на българската култура и изкуства и България в цялост;
– Създаване на положителна среда за изграждане на трайни връзки и приятелски отношения между България и страната-домакин, в която е разположен
центърът. Това се осъществява и на реципрочна основа за културните центрове,
създадени от други страни в България;
– Създаване на медийна и информационна среда в страната-домакин на
БКИ, както и в България по отношение ролята и функциите на БКИ;
– Създаване условия за популяризиране възможностите на културно-историческото наследство като основа за културен туризъм;
– Подпомагане усилията на българската държава за приобщаване на българската диаспора и създаване на усещане за национално единство.
Основни задачи на БКИ са:
– Подпомагане запазването на българската национална културна идентичност и представянето ѝ в рамките на общоевропейските културни процеси;
– Съхраняване и развитие на българските културни връзки с останалите
държави;
– Представяне на българските творци пред различен кръг от потребители
в различните държави.
БКИ функционират с определени програми, които чрез популяризиране на
българската култура имат за цел да култивират позитивен образ на България по
света. След извършено от нас проучване следва да констатираме, че програмите
на тези институти са твърде „обрани“ откъм медийно-събитиен характер и канализирани към формите на „високата култура“: концертна дейност, живопис,
литература. Ограничените измерения на такава държавна политика към културното наследство не достига до широката общественост и задълбочава проблема
с идентичността на България в изграждането на неин разпознаваем национален
бранд.
Сред конкретните слабости в използването на културния потенциал от
БКИ следва да се посочат:
• Скромно засвидетелствано културно промоциране на страната в отношение с външнополитически решения на изпълнителната власт; с експортни
продукти; с туристическия потенциал; с публично известните личности, прославили България.
• Недостатъчно инвестиране върху творци, учени и превод на литературни
издания, които отговарят на българския национален интерес и биха засилили
имиджовото присъствие на страната в чужбина на основата на културна идентичност. Подобен недостатък намалява интереса към историческата и културната памет за България с отслабване на мястото ѝ в културния свят на Европа
като възможност за изграждане на устойчив национален бранд и уникален геокултурен образ;
• Ограничена дейност на БКИ с научни и образователни институции от
България и страната домакин. Игнорирането на подобни инициативи свива
спектъра на публичност и крос-културните отношения на България с външния
свят, намалявайки възможностите за увеличаване на националното присъствие
в чужбина.
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• Отсъствие на широка публичност и достъп (вкл. дигитален) до културния
потенциал на България.
Пряка външнополитическа роля на културната дипломация в международните отношения на България със света играе Държавният културен институт
(ДКИ) при министъра на външните работи, създаден през 2005 г. Неговата мисия е ориентирана към присъствието на България като интегрална част от международното културно сътрудничество, спомагащ за успешно изпълнение на
външнополитическите ѝ приоритети със средствата на културната дипломация
(Държавен културен институт…). Ключова задача на ДКИ е „да бъде реален
медиатор в процеса на популяризиране на културни проекти чрез възможностите на дипломатическите представителства и чрез партниращи чуждестранни
и национални организации, академични и научни структури, неправителствени
организации, медии и др.“ (Йовева-Димитрова, 2021: 194). Основните цели на
Държавния културен институт са:
– Да участва в конструирането на положителен образ на България като съвременна държава с богата, древна и динамична съвременна култура и потенциал да даде своя принос в глобалните процеси на интеркултурен диалог;
– Да работи и съдейства за издигане значението и ролята на България като
активен партньор в международното културно сътрудничество;
– Да съдейства за максималното използване на ресурса на повишения международен авторитет на България за разширяване на културното присъствие на
България зад граница;
– Да съдейства за изпълнението на регионални външнополитически приоритети чрез културна дипломация.
Постигането на тези цели предвижда:
– Подкрепяне на програми и проекти, които поставят акцент върху културното многообразие и интеркултурния диалог като водеща тема в актуалния
дневен ред на Европейския съюз;
– Насърчаване установяването на директни връзки между българските културни оператори и сродни на тях чужди с цел създаване на условия за успешното интегриране на националната култура върху европейската и световната
сцена;
– Подпомагане на приоритетното изпълнение на културни проекти и програми като елемент от трансформацията на културното сътрудничество по посока на интегриране на интеркултурния диалог като водещо за Европейския
съюз направление в културната област;
– Развиване на стратегия и работа по координиране на международната
културна дейност на правителствените и неправителствени организации, ангажирани в областта на международната културна политика;
– Насърчаване активните на полето културни организации за разширяване
на географския периметър по популяризиране на образа на България и повишаване на интереса към нейната история, култура и съвременен духовен облик;
– Стимулиране и оказване на професионално съдействие на българските
дипломатически мисии за изпълнението на двустранни и многостранни културни проекти и прояви (Държавен културен институт…).
Културната дипломация, водена от Държавния културен институт, изиграва съществена роля в присъединителния процес на България към ЕС и трасира34

нето на българската култура като част от европейската. В тази насока работата
на ДКИ изпълнява отявлени функции за подчертаване на европейската идентичност на страната като елемент на държавната политика и международния
интеркултурен диалог.
Геополитическата преориентация на България пренасочва нейната публична дипломация към Западния свят. Новите инициативи за печелене на международна слава на страната са свързани с членството ѝ в ЕС (програми ИНТЕРРЕГ,
„Еразъм+“, „ЦЕЕПУС“) и стимулиране на културния туризъм на основата на
културни ценности и изкуство. Особено перспективна ниша за увеличаване на
международното присъствие на България предоставя програмата за образователен обмен „Еразъм+“, ангажираща пряко участие на различни институции
от сферата на образованието и науката с техни аналози от чужбина. През последните десетилетия към тази програма се забелязва нарастваща активност от
страна на отделни български университети и училища, които укрепват ролята
на образователния фактор в интеркултурния диалог.
Значими кампанийни форми на активна публична дипломация на България
се разгръщат по време на председателството на ЕС през 2018 г. и избора на
Пловдив за „Европейска столица на културата“ през 2019 г., когато са реализирани десетки международни събития в различни части на страната. Повечето от
инициативите на България в публичната дипломация в рамките на евроатлантическите структури обаче са съпътствани от игнориране на натрупания актив
на „мека сила“ спрямо Русия и страните от ОНД, което следва да се отчете като
геополитическа недалновидност.
НАСОКИ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА „МЕКА СИЛА“
Най-важната задача на публичната дипломация на България следва да решава проблема с адекватно използване на националния културен потенциал в
геополитическото взаимодействие с външния свят. В процеса на неговото използване е от стратегическо значение да се отчитат особеностите на културната
идентичност на страната в съчетание с призивите на глобализацията. Стремежът към по-широко присъствие на България в света е необходимо да се опира най-вече върху културната дипломация в провежданата външна политика с
подчертаване на националното културно наследство и приноса на страната в
световната култура.
Значението на културното наследство в провежданата от България културна
дипломация трябва да играе ключова роля за международното ѝ промоциране и
оформяне на позитивен образ. Съответстващо на призивите на глобализацията
е експлоатирането на културното наследство в активна среда на интеркултурен
диалог. Тази важна за съвременната културна дипломация особеност третира
културата не в качеството ѝ на готови репрезентативни форми, а като съвместни
културни проекти и платформи (Димитрова, 2013). В това отношение според
този автор културната дипломация не е насочена или не работи само за външния свят, а и за националната среда – когато културното събитие е достатъчно
представително и отзивите за него са положителни – то съдейства за повиша35

ване на националното самочувствие. Възможността сънародници да станат
съпричастни на събитието в същия момент, в който то се случва, означава, че
посланието е и за тях. За националната общност значение има и присъствието
на чуждата култура в страната. В този смисъл организирането на чуждестранно
културно събитие със съдействието на българско посолство носи дивиденти и
на националната култура и образ, като трансформира домакинството в стимулиращо обмена и партньорството (Димитрова, 2013: 12).
БКИ и ДКИ са създадени, за да разпространяват и утвърждават българската култура по света, като изграждат ярка идентичност за приноса на България
в световната култура. Засилване присъствието на България в международната
общност обаче предполага следване на геостратегия на реципрочна комуникация с външния свят, като едновременно с това се транспонира културата на други страни. Последният аспект засяга приемането и опознаването на външни култури като условие, способстващо за съхранение на културното многообразие.
Залагане на такава гъвкава форма на културна дипломация трябва да залегне в
мрежата от БКИ, които наред с функциите на центрове на информация и трасиране на българската култура да се установят и като места на взаимодействие с
културата на страните-партньори. Подобна инициатива предполага: съвместни
участия от събитиен характер; стимулиране на учебен обмен; организиране на
езикови курсове; провеждане на научни конференции и др. Активна публична
дипломация в такава насока ще стимулира международната търговия, привличането на инвестиции, туристи и креативни дейности към България. По характерен начин широкото „културно отваряне“ на България към външния свят ще
усили държавния суверенитет и културната самобитност с рефлексия върху доверието и лидерските качества на политическия ѝ образ.
Съществено значение върху геополитическия ефект от провежданата културна дипломация притежава активността на националната диаспора. Ориентация на БКИ към консолидиране на българските общности в чужбина с цел
трасиране на културната значимост на България по света е един от механизмите
за създаване на по-видим политически образ за постигане на устойчив международен интерес към страната. Взаимодействието с интелектуалния потенциал
на диаспората способства създаване на културно и политическо лоби на България, което впоследствие припознава и защитава българския интерес. От подобно комуникационно взаимодействие впоследствие може да се очаква укрепване
на международните отношения с редица страни и засилване на икономическото
и културното присъствие на България в тях.
От належаща необходимост за укрепване на „меката сила“ на България на
регионално равнище е създаване на Български културен институт в Турция. В
тази най-значима за Балканския регион страна е съсредоточена многобройна
етническа общност от български турци, повечето от които притежават двойно гражданство и поддържат постоянни отношения с България. Диаспората на
българските турци пази силен сантимент към България, което разкрива възможности за търсене на допирни точки за задълбочаване на интеркултурния диалог.
Организирането на тази общност в полза на българския национален интерес
има огромно значение за позитивния образ на България в Турция, а оттам и в
мюсюлманския свят. Редица представители на диаспората на българските турци в югоизточната ни съседка се ползват с широко влияние в различни сфери
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на обществения живот – политика, икономика, култура, образование. Установяването на преки отношения с тях създава фактор на взаимодействие за изграждане на директни двустранни форми на кроскултурност и обществено сътрудничество.
Важно значение за международното присъствие на България има потенциалното разкриване на културен институт в Азиатско-тихоокеанския регион
(АТР), на първо място в Китай. Популяризиране ценностите на националното
културно наследство в най-динамично развиващата се страна в света следва да
се приеме за стратегическа инициатива в дългосрочна перспектива към увеличаване на икономически и политически дивиденти за България. Предвид съвкупния икономически потенциал, с който разполагат страните от АТР, ролята
на културната дипломация на България е повече от решаваща за преследване на
националния интерес.
Една от най-популярните съвременни инициативи за ефективно използване на културата като инструмент за акумулиране на „мека сила“ от страните
е насочена към привличане и реализиране на културни събития. Образът на
всяка страната в това отношение е „съвкупност от представи, които могат да
бъдат подложени на бързи изменения под въздействието на даже незначителни,
но добре отпиарени събития“ (Неймарк, 2019: 122). Опитът на много страни
по света показва, че събития от типа „Година на културата“ върху паритетна
основа с други страни залагат мащабно преоткриване на тяхната идентичност
за външния свят със значително увеличаване на потенциалът им за геополитически маневри. Постигането на взаимно културно обогатяване, от една страна,
влияе върху реализирането на нови идеи и укрепване на междудържавните отношения, институциите, общностите. От друга страна, продължителността на
програмата в рамките на цяла година предоставя възможности за пълноценно
използване на различни форми от културния потенциал: материално културно
наследство; фолклорно изкуство; съвременно музикално творчество; литературно и изящно изкуство. Всички те допринасят за известността и засилване на
симпатията към двете страни, което се отразява позитивно върху международния политически диалог с по-увереното прокарване/отстояване на политически
решения и позиции. Извеждането на културното наследство като целеви инструмент в международното сътрудничество засилва интереса на страните към
стимулиране на международния туризъм, научно-образователните и спортните
форуми. Нещо повече, подобни инициативи подчертават културните кодове на
техните инициатори, намиращи изражение в култивиране на културно-политическа уникалност с възможности за налагане на ярък и актуален на времето
национален бранд.
С широк отзвук в международната общественост с цел засилване на репутацията на България може да се увенчае привличането и провеждането на събития, засягащи глобални проблеми: укрепване на световния мир; стимулиране на
интеркултурния диалог; борба с климатичните промени, бедността, социалната
дискриминация. Световните събития притежават характерно име, тематика и
представителство, които в процеса на провеждането им създават трайна атмосфера на мястото и спомагат за неговото брандиране в определен политически
(културен, икономически) профил. Поради своята глобална значимост те по
характерен начин се сдобиват с широка медийна драматизация на проявите,
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засилвайки имиджовата привлекателност и доверието към страната домакин.
Форумите от международен статут съдействат за изграждане на „събитийна
икономика“, която се ползва с ключово значение в привличането на креативни
дейности със засилване на присъствието в глобалната икономика.
За да може стратегията на публичната дипломация на България да бъде успешна в международен план, е необходим системен мониторинг на нагласите и
настроенията на външната среда. Активизиране инициативността на България
към организация на международни прояви е необходимо да се реализира с избор на подходяща тематика и място на провеждане, опирайки се на натрупания
опит от „Златният Орфей“ и „Знаме на мира“. В зависимост от потребностите
и очакванията на международната общност следва да се отчитат наложили се
ценности, културни нагласи, дори политическа мода. Те, от своя страна, предполагат съсредоточаване на усилия по фаворизиране на културни събития с
уникален идентичностен тематичен наратив в различни сфери на обществения
интерес:
• Стимулиране формите на културния туризъм;
• Включване в интеркултурния диалог на определени институции: библиотеки, училища, университети, музеи като разновидност на „мека сила“;
• Укрепване на връзки с диаспорите въз основа на културна идентичност;
• Разработване на културна програма в диалог с други култури – стимулиране на обмена и партньорството;
• Фокусиране на международните прояви върху масовата култура с драматизация на определени събития, а не ограничаване във формите високата култура;
• Промоциране на национални продукти на културата, които за България могат да бъдат козметиката от българска роза, българското кисело мляко,
чипровските килими, българските шевици;
• Разширяване на трансгранично културно сътрудничество със съседни
страни;
• Популяризиране разпространението на българския език.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Публичната дипломация на България има огромен нереализиран потенциал за акумулиране на „мека сила“. В значителния си резерв този потенциал
е закодиран в културното богатство на нейното пространство като ярък образ
на страна с уникална културна идентичност. Образът на България, произтичащ
от културния сегмент, притежава висока степен на контрастност спрямо Западна Европа, Америка и АТР, което предполага засилване на интереса към нея.
За Източна Европа и Евразия геокултурният образ на България е свойствен на
основни, характеризиращи тяхната културна идентичност стереотипи, което
предполага използване на естествени предпоставки за близост с цел засилване
нейното присъствие.
Постижимият ефект за публичната дипломация е „дипломация на границата“ на България като свързваща страна, разположена в югоизточната периферия
на Европа (Кънева, 2013: 218). Характерното гранично положение в структури38

те на ЕС и на НАТО и кръстопътно за регионалните структури на Черноморския
басейн, Средиземноморския регион и Близкия изток предопределя адекватна
геостратегия по натрупване на „мека сила“, а оттам и управление на геополитическия образ на страната, укрепване на широко международно присъствие в
различни регионални структури с цел привличане на политически, културни
и икономически институти, както и седалища на неправителствени организации на национална територия. С пряко ангажиране на България в разностранни
регионални процеси и инициативи може да се очаква повишаване на нейната
международна известност с едновременно култивиране на лоялност, симпатия
и лидерство към външния свят. Отлагането им върху националното пространство несъмнено ще засили топофилията, обема на привлечените инвестиции,
имиграцията на таланти, културната и туристическата слава, което ще намери
пряко отражение върху по-високия геополитически статут на България в международната общност.
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ЛАНДШАФТНО – ГЕОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ОСТРОВ ТАСОС
Румен Пенин1
https://doi.org/10.35101/prg-2021.3-4.4
На основата на проведените теренни и лабораторни изследвания през 2016 г. в 13
проби от почви и дънни отложения (седименти) и 6 растителни проби на о-в Тасос е
направен анализ и интерпретация на съдържанието на микроелементите Cu, Zn, Pb, Mn,
Ni, Co, Cr и тяхното диференциране. Биогеохимичният анализ е разгледан в публикация
в настоящия брой. Разкриват се природните условия на острова и факторите, влияещи
върху формирането на микроелементния състав на почвите и седиментите. Методологичната основа на геохимията на ландшафтите е свързана със системния подход, който
се изразява във вид на взаимосвързан анализ на химичния състав на компонентите на
ландшафта и връзките между самите ландшафти. Открояват се асоциации от тежки
метали, натрупващи или разсейващи се в проучените обекти. С най-високи стойности
на концентрация в почвите е асоциация от тежки метали Ni, Cr, Co и Pb, докато Cu и
Mn имат близки стойности до тези на континента и фоновите територии в България. В
дънните седименти по-високи концентрации се установяват за асоциацията Pb, Ni и Co,
докато останалите елементи са с по-ниски стойности на коефициента на концентрация. Направени са сравнения с други проучени в ландшафтно-геохимично отношение
територии, разположени относително близко до остров Тасос – п-в Атон, части от Родопите, Боздаг и Славянка. Получените данни представляват основа за провеждането
на системни геоекологични наблюдения на острова и организирането на геохимичен
мониторинг върху приоритетните за изследване в екологично отношение тежки метали.
Ключови думи: тежки метали, ландшафти, почви, дънни отложения, мониторинг
на природната среда

LANDSCAPE-GEOCHEMICAL RESEARCH OF THASOS ISLAND
Rumen Penin
Abstract: Landscapes geochemistry is a priority scientific field in physical geography,
studying the behavior, migration and differentiation of chemical elements and compounds,
1
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both in natural and in anthropogenized to varying degrees natural land and aquatic complexes.
The establishment of the contents and the microelement composition in the soils and bottom
sediments is an important part of the research in the field of geoecological monitoring.
These two natural components are particularly informative, as they accumulate the result of
geochemical processes in the natural complexes of a given area. In recent decades, a number
of landscape and geochemical studies have been conducted in areas close to Thassos island
in natural conditions - the Rhodope Mountains, the Slavyanka Mountain, Belasitsa, Bozdag,
Mount Athos, etc. The contents of association of heavy metals (Cu, Pb, Co, Zn, Mn, Ni, Cr)
in soils, bottom sediments, vegetation were studied. This is why our scientific interests are
also directed to Thassos Island, where field research and collected material for geochemical
research were conducted. The article analyzes and interprets the obtained geochemical results
from field and laboratory research and comparisons are made with soils and bottom sediments
in other spatially close objects. Associations of concentrating and dispersing microelements
were found in the two studied sites. Such studies provide a basis for conducting systematic
geochemical observations in the framework of environmental monitoring.
Keywords: heavy metals, landscapes, soils, bottom sediments, environmental monitoring.

УВОД
Геохимията на ландшафтите е приоритетно научно направление във физическата география, изследващо поведението, миграцията и диференциацията на
химичните елементи и съединения, както в естествени, така и в антропогенизирани в различна степен природни наземни и аквални комплекси. Установяването на съдържанията и микроелементния състав в почвите и дънните отложения
(седименти) е важна част от научните изследвания в областта на геоекологичния мониторинг. Тези два природни компонента са особено информативни,
тъй като в тях се акумулира резултатът от геохимичните процеси в природните
комплекси на дадена територия или акватория. През последните десетилетия
са проведени редица ландшафтно-геохимични проучвания в райони близки по
природни условия до остров Тасос – Родопите, планините Славянка, Беласица,
Боздаг, п-в Атон и др. Проучени са съдържанията на асоциация от тежки метали (Cu, Pb, Co, Zn, Mn, Ni, Cr) в почвите, дънните отложения, растителността.
Това е причината научните ни интереси да се насочат и към о-в Тасос, където
са проведени теренни изследвания и събран материал за геохимични анализи.
Целта на ландшафтно-геохимичното проучване е да се съберат проби от
представителни за острова ландшафти – от почви, дънни отложения (наслаги,
седименти) и проби от растителни видове, характерни за острова, и да се направи анализ и интерпретация на получените резултати. Изследването цели да
посочи и асоциациите от натрупващи и разсейващи се микроелементи в двата
проучени обекта.
В статията се анализират и интерпретират получените геохимични резултати от полевите и лабораторните изследвания и са направени сравнения с почвите и дънните седименти в други близки в пространствено отношение обекти.
Подобни проучвания дават основание за провеждането на системни геохимичини наблюдения в рамките на мониторинга на природната среда (Ландшафтно-геохимические...,1989).
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ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Остров Тасос е разположен в северната част на Егейско море на 6,7 km
югозападно от устието на р. Места. Площта му е 380,1 km² и той е дванадесетият по площ остров на Гърция. Прието е да се счита, че планините на острова са
част от стария Рило-Родопски масив.
Островът е изграден основно от метаморфни скали – гнайси, шисти и мрамори, подобно на южните части на Рило-Родопския масив. Скалите са претърпели няколко стадии на регионален метаморфизъм. На места се разкрива седиментна покривка от конгломерати, пясъчници и глинести пясъци (Higgins,
Higgins, 1996).
Има исторически сведения за добив на охра – природен пигмент с жълти,
канелени и червенокафяви нюанси, получаван от хидрати на железни оксиди
с примеси от глина. Използва се за получаване на различни видове багрила.
Според археолозите първите изкопани ями и тунелни проходи за добива са от
дълбока древност в района на гр. Лименария (местност Tzines) и според редица
учени това са най-старите европейски поздемни мини. По времето на траките
са добивани благородни метали, през VII в. пр.н.е. мини са разработени от финикийци, а в IV в. пр.н.е от гърците и по-късно от римляните. Проучени са следи от добив на злато, сребро, мед, олово. Подобни големи за времето си мини е
имало и в съседната на острова планина Кушница (Георгиев, 1953).
Минни компании добиват оловно-цинкови и железни руди доста по-късно
– от началото на XX в. до 1964 г., когато добивът е прекратен. До наши дни на
острова функционират кариерите за добив на качествен мрамор, използван в
античността за строителството на много древни храмове и за скулптури.
Най-висок е вр. Ипсарио (1203 m), а други по-високи и отчетливо изпъкващи
са върховете Тумба (1123 m), Профитис Илияс (1108 m), Каменос Врахос (1078 m)
и др. Бреговата линия на острова е около 106 km (по други източници 100 km).
Основните почвени типове са каналени почви (Chromic cambisols), както и
плитките почви (Lertosols) – подтип литосоли (Lithic Leptosols), ранкери (Umbric
Leptosols) и рендзини, или хумусно-карбонатни почви (Rendzic Leptosols LPk).
Ареалите им са разпокъсани, като на много места излиза основната почвообразуваща скала.
Разпространени са маквисите (фригана) с фрагменти от алепски бор (Pinus
halepensis) и вечнозелен дъб (Quercus coccifera), лаврово дърво (Laurus nobilis),
бясно дърво (род. Dáphne), пирен (род Érica), както и няколко вида клен, ясен,
липа, рододендрон, хвойна и др. (Исаченко, Шляпников, 1989).
Тук на неголеми ареали са разпространени още калабрийски бор (Pinus
brutia Ten.), пиния (Pinus pinea), източен чинар (Platanus orientalis), източна
кумарка или ягодово дърво (Arbutus andrachne), обикновен или средиземноморски кипарис (Cupressus sempervirens), сладък кестен (Castanea sativa), каменен дъб (Quercus ilex), олеандър, или зокум (Nerium oleander), див рошков
(Cersis siliquastrum), бадемолистна круша (Pyrus amigdalifolis), кукуч (Pistacia
terebintus), лавдан (Cistus sp.), чемшир (Buxus sempervirens), вечнозеления
зърнастец (Rhamnus alaternus), лавролистна капина (Viburnum tinus), грипа
(Phillyrea latifolia), скрипка (Smilax aspera), бръшлян (Hedera helix), циклама
(Cyclamen sp.), някои орхидеи от салепови (Orchis) и пчелица (Ophrys) и др.
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Разпространена е мащерка, риган, лайка и др. (Груев, Кузманов, 1994; Асенов,
2001; Воронов, Дроздов, 2004). Силните пожари през 90-те години на ХХ в.
нанасят сериозни щети на растителната покривка на острова.
От земеделските култури преобладават насажденията от маслини, бадеми,
орехи, черници, лозя, смокини, нарове, праскови и др. Климатът на острова е
субтропичен със средна год. t над 16 °С, а средната температура през август е
над 26 °С. Валежите са около 550 mm с есенно-зимен максимум.
Целта на теренното ландшафтно-геохимично проучване е да се съберат
проби от характерни за острова почви, дънни отложения (наслаги, седименти)
и растителни видове (фиг.1).

Фиг. 1. Карта с местоположението на събраните проби за ландшафтно-геохимичен
анализ – почви, дънни отложения и растителност

44

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
По време на теренните проучвания през м. септември 2016 г. са събрани 7
почвени, 6 проби от дънни отложени и 6 проби от растителни видове. Проучването обхваща и разкриване на радиалната диференциация на микроелементите
в представителен почвен профил, както и няколко контролни проби, предимно
в район с относително слабо антропогенно въздействие.
Геохимичният анализ е направен по стандартна методика, като пробите от
почвите и дънните отложения са изсушени, квартовани, стрити в порцеланов
хаван и пресети през сита с размер 63 µm (за анализ на микроелементния им
състав) и 2 mm (за анализ на рН). Анализирани са общите съдържания на микроелементите Cu, Pb, Co, Zn, Mn, Ni, Cr. Химичните анализи на почвените
проби и тези на дънните отложения са извършени в Лабораторията по геохимия
на ГГФ на СУ след изгаряне при 500 °С и пълно последователно разтваряне със
смес от киселините HСlO4, HF и НCl.
Методологичната основа на геохимията на ландшафтите е свързана със
системния подход (Перельман, 1975; Пенин, 1989). Той се изразява във вид на
взаимносвързан анализ на химичния състав на компонентите на ландшафта и
връзките между самите ландшафти. Почвата има много важно място в подобни
изследвания с комплексен характер и затова я наричат „център“ или “огледало“
на ландшафта, тъй като отразява всички процеси, протичащи в него. Аналогична е ролята на дънните отложения в аквалните комплекси. За анализа на
резултатите от опробването на природните обекти се използват различни показатели за определяне на връзките и съотношенията между проучените химични
елементи в природните обекти.
Съдържанието на химичните елементи в различните типове скали, както и
в другите природни компоненти на природната среда, обикновено се отличава
от кларка в литосферата. Разликата се изразява количествено чрез понятията
„кларк на концентрация“ (КК) и „кларк на разсейване“ (КР). Те представляват отношението между съдържанието на даден елемент в определен природен
обект (почвен хоризонт, изветрителна кора, дънно отложение, растителност,
повърхностни води и др.) – Сi, и кларка на същия елемент в литосферата – К.
Когато Сi е с високи стойности, се използва „кларк на концентрация“ (КК), чиято величина винаги е по-голяма от 1 (KK => 1), и ако КК = 1, то съдържанието
на елемента в обекта (Сi) е равно на съдържанието му в литосферата. Когато Сi
е с ниски стойности, се използва показателят „кларк на разсейване“ (КР). Той
показва колко пъти кларкът (К) превишава съдържанието на елемента в изследвания обект (Сi): КР = >1.
Показателите КК и КР са използвани при изготвянето на интерпретацията
и анализа на геохимичните спектри на почвите, дънните отложения и растителността.
За разкриване и анализиране на радиалната (вертикална) диференциация
на тежките метали в почвения профил се използва т.нар. коефициент R, който
отразява разпределението на елементите във вертикалния профил на почвите
(Авессаломова, 1987). Той показва съотношението между съдържанията на
микроелементите в почвените хоризонти по отношение на съдържанията им в
най-ниско разположения хоризонт или основната скалà, и се приема за 1. При
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стойности на R>1 се наблюдава по-висока концентрация на елемента в съответния хоризонт спрямо най-ниско разположения и обратно – при R<1, микроелементът само се захваща (присъства) в определена степен.
Атомно-абсорбционният анализ е осъществен с апарат AAS „Perkin-Elmer“
3030, пламък: ацетилен–въздух и съответните за изследваните елементи стандартни условия.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Почвено-геохимични проучвания

Почвите на острова имат общи генетични и геохимични черти с почвената покривка на съседните крайбрежни територии както в близост до морето,
така и на по-вътрешни ареали с по-висока надморска височина. Общите черти
на литогеохимията и близките климатични показатели определят спецификата на почвообразуващите процеси. На места почвената покривка отсъства и се
откривава почвообразуващата скалà. Латералните геохимични потоци влияят
допълнително върху формирането на почвите, особено тези, разположени по
склоновете и подножието на планинските територии. Събраните почвени проби са от канелени горски почви, литосоли, ранкери и рендзини, разположени
на различни места на острова (фиг. 1). Почвеното разнообразие се дължи и на
относително високото съдържание на литомаса в почвения профил, диференцирана специфично за всеки почвен тип.
Разположението на местата на събирането на пробите и получените резултати от геохимичния анализ за съдържанията на микроелементи в почвите на
острова са отразени в табл. 1.
За средното съдържание на всеки микроелемент представителна се явява
медианата (Ме) на статистическата редица. От методична гледна точка това е
оправдано за използването при сравнението със съдържанията на изследваните
тежки метали в скалите на България – общо и по отделни типове скали, където
за представителна също е приета стойността на медианата на статистическата
редица. Според авторите на Геохимичния атлас на Европа (Tarvainen, Reeder,
Albanese, 2005) медианата на статистическата редица от геохимични данни отразява най-добре типичните концентрации, отколкото средната аритметична
стойност.
Ще отбележим, че получените резултати показват по-големи разлики между съдържанията на микроелементи в почвения профил при с. Потамия и на
останалите точки на пробонабиране. Това се има предвид при интерпретирането на данните при геохимичния анвализ на почвите и дънните отложения и
биогеохимичната специализация на изследваните растителни видове. Подобни
разлики се обясняват преди всичко с местните литогеохимични аномалии, свързани обикновено с наличието на орудявания, които се проявяват като геохимичен ореол на земната повърхност, влияеещ върху ландшафтните компоненти.
Почвена проба 7 е събрана от рендзина (0-10 cm) върху карбонатна основа
и геохимичните условия за миграция и диференциация на микроелементите са
различни от тези на останалите проучени проби. Тук скалният състав и пови46

Таблица 1
Съдържание на тежки метали (mg/kg) в почвите и дънните отложения (Д О)
от остров Тасос
№ Почвена проба
Подножие на вр. Ипса1 рио – 750 m, литосол,
0-8 cm
Профил 1.
с. Потамия – с. Хриси
2
Акти, канелена почва:
А хор. 0-5 сm
3 АВ хор. 20-25 сm
4 В хор. 50-60 cm
5 В-С хор. 110-120 cm
Над с. Мариес,
ранкер 0-10 cm
Южно от с. Астрида,
7
рендзина 0-10 cm
Средноаритметично
(почви)

6

Местоположение Cu

8

9

10

11
12
13

Ме

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

76

82,1 785 31,2 36,4 38,5

40° 42‘ 41“ N
24° 42‘ 02“ E

5,2

40° 43‘ 05“ N
24° 44‘ 48“ Е

25,1 120,7 117,9 2550 293,7 62,8 389

40° 43‘ 02“ N
24° 44‘ 01“ Е
40° 43‘ 02“ N
24° 44‘ 01“ Е
40° 43‘ 02“ N
24° 44‘ 01“ Е
40° 41‘ 36“ N
24° 33‘ 29“ E
40°35‘07“ N
24°39‘04“ E

23,3 252,3 68,9 2594 306 67,9 403,3
25,8 98,2 45,5 2006 320,5 67,2 417,7
25,4 145,6 46,9 1642 292,2 59,6 368,4
8,9 141,3 42,5 558 39,6 34,2 42,7
12,8 87,9 27,9 403 14,8 17,4 37,2
18,7 131,7 61,7 1505 185,4 49,3 242,4

Ме
Д О. Пресъхнал поток
от мраморна кариера –
над Лименас
Д О. Пресъхнало русло на поток под вр.
Ипсарио
Д О. Реката с. Скала
Марион преди пясъчната коса
Д О. Река през с. Мариес над селото, фина
фракция
Д О. Поток над с. Принос, фина фракция
Д О. Пресъхнала река
до с. Потос
Средноаритметично
(Д О)

Zn

23

121

47 1642 295

60

368

40°45‘57“ N
24°42‘35“ E

2,3 32,8 43,5 121,7 23,8 14,7 27,1

40°42‘45“ N
24°42‘35“ E

16,0 25,6 21,8 247,3 31,7 11,2 12,6

40° 38 ‚42“ N
24° 31‘ 00“ E

5,2 159,3 69,2 363 27,6 36,8 42,4

40° 41‘ 27“ N
24° 37‘ 27“ E

4,3

40° 44‘ 09“ N
24° 34‘ 56“E
40° 36‘ 22“ N
24° 36‘ 33“ E

109 34,7 477 21,3 27,2 31,5

8,4 86,5 44,8 421 35,8 29,2 31,9
12,3 94,2 32,6 568 43,8 38,3 62,1
8,8 84,5 41,1 366,3 30,7 26,2 34,6
6,5 90,5 39,5 392

31

28

32
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шената алкалност определят почвообразуващите условия и концентрациите на
микроелементите. Анализът на данните за тежките метали показва, че практически всички са с по-ниски съдържания в сравнение с почвите, разположени
върху кисели метаморфни скали. Най-ниски са стойностите на асоциацията от
микроелементите Ni, Co и Mn.
Данните от съдържанията на тежки метали в почвите от острова са съпоставими с други наши изследвания в съседни територии (Славянка, Боздаг,
п-в Атон), както и с тези в литосферата, почвите на света, почвите на Европа и
почвите на България – общо и във фонови територии (табл.2). Те са основа за
изготвяне на геохимични спектри, с помощта на които се открояват особеностите на почвената покривка в микроелементно отношение в сравнение с останалите обекти (фиг. 2, 3 и 4). При търсенето на връзките с почвообразуващите
скали са използвани и данни за съдържанията на тежки метали в преобладаващите метаморфни скали (Куйкин и др., 2001). Това позволява да се разкрие подобре миграцията и съответно радиалната диференциация на микроелементите
в почвения профил.
Анализът на фиг. 2. показва по-високите концентрации на всички тежки
метали в почвите на острова в сравнение с тези от почвите на Европа и фоновите територии на България, с изключение на цинка. Асоциацията от елементите
Ni, Cr, Co и Pb е с най-високи стойности на КК, докато медта и мангана имат
близки стойности до тези на сравняемите обекти. Като цяло, концентрациите
Таблица 2
Общо съдържание на тежки метали (в ppm=mg/kg) в различни природни обекти
Микроелемент

Обект

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

47

83

16

1000

58

18

83

Почви на света

20

50

10

850

40

8

100

Почви на Европа3

17

68

33

810

37

10

95

30

75

35

1000

36

20

70

24

67

25

695

32

16

60

36

162

50

911

99

63

173

Почви на Боздаг

30

178

63

573

53

13

101

Почви на Славянка8

27

225

92

564

75

43

91

Почви о-в Тасос

23

121

47

1642

295

60

368

Кисели метаморфни скали
(България)9

20

50

20

287

10

11

34

Литосфера1
2

Почви на България4
Фонови почви на България
Почви на Атон6
7

5

(Виноградов, 1962); 2 (Виноградов, 1957); 3 (Salminen, 2005); 4 (Мирчев, 1971); 5 (Пенин,
2003); Почви на Атон6 (Пенин, Желев, 2011); 7 (Пенин и др., 2014); 8 (Пенин, Китeв, 2014); 9 (Куйкин и др.,2001).
1
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на микроелементите във фоновите райони на България са по-ниски от тези в
почвите на острова.
На фиг. 3. ясно се установява, че концентрациите на микроелементите в
почвите на острова са по-високи от тези в метаморфните скали у нас. Най-високи са стойностите на КК за хром и никел. Те се отличават и по отношение на

Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементите в литосферата,
почвите на Европа, почвите във фонови райони на България
и почвите на о-в Тасос

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементите в литосферата,
киселите метаморфни скали и почвите на о-в Тасос
4 Проблеми на географията, 3–4/2021 г.
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общото съдържание, като никелът има стойност 295 mg/kg, а хромът – 368 mg/
kg, което превишана неколкократно (7-8 пъти) съдържанията им в литосферата.
Натрупването на тези елементи в почвената покривка се дължи на различни фактори, сред които са местните литогеохичини особености и почвообразувателните процеси. В миграцията на тези микроелементи влияние оказват
геохимичните бариери, както и стойности на рН. Никелът има сходни черти на
разпространение в литосферата и в почвите с кобалта и желязото. При процесите на изветряне никелът лесно се освобождава и впоследствие се утаява заедно
с оксидите на желязото и мангана. Трябва да се има предвид, че двувалентният никел Ni²+ проявява стабилност и сравнително лесно мигрира във водни
разтвори на големи разстояния. От тях никелът може да попадне в почвената
и растителната маса, където се фиксира в по-стабилни форми и се натрупва.
Определено влияние върху преразпределението му играе и глинестата фракция.
В повърхностните хоризонти на почвата този микроелемент присъства основно в органични форми, подобно на мангана и желязото (Bloomfield, 1981;
Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Norrish, 1975). Такава ситуация се наблюдава
в горните хоризонти на почвения профил при с. Потамия, където общото съдържание на никел достига около 300 mg/kg. В останалите почвени проби концентрациите му са относително ниски, което дава основание да се предположи
местно литогеохимично влияние върху общото съдържание на този елемент.
Аналогично е положението и с повишените концентрации на хрома, достигащ най-високи общи съдържания именно в този профил. В известна степен
това се отнася и за мангана, кобалта и цинка. Всички тези микроелементи имат
сходни черти на концентрация, което най-вероятно се дължи на връзките им с
оксидите на желязото и мангана. Както бе отбелязано, още от древни времена
тук са добивани железни руди, които в някои случаи са в асоциация с манганови
и оловно-цинкови орудявания.
При разкриването на регионалните геохимични черти на ландшафтите се
вземат под внимание, от една страна, съставът на почвообразуващите скали,
а от друга, степента на сходство в почвообразувателните процеси. При това
изследване е направено сравнение с близки в пространствено отношение територии – п-в Атон и планините Боздаг и Славянка. Отчитат се разликите в
литоложките особености, които пряко влияят върху съдържанията на тежките
метали (Пенин и др., 2014; Пенин, Желев, 2011; Пенин, Китев, 2016).
При анализа на фиг. 4 се откриват някои сходства, но и различия в микроелементния състав на сравняемите обекти. Ясно се открояват повишените концентрации на никел и хром в почвите на острова в сравнениен с тези в другите
обекти. В известна стпепен същото се отнася и за мангана. По-ниските концентрации на микроелементите в Атон, Славянка и Боздаг в голяма степен е свързано и с различията в почвообразуващите скали. Сравнително големи ареали от
тях са заети от карбонатни скали и почвообразуващите процеси протичат и при
други алкално-киселинни условия. Те от своя страна влияят пряко върху увеличаването или намаляването на интензивността на миграционните способности
на тежките метали и тяхната диференциация не само в почвените профили, но
и в целия ландшафт. Асоциацията от микроелементите Zn, Cu и Pb е с относително по-ниски концентрации от тези в сравняемите обекти от п-в Атон и двете
планини.
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Фиг. 4. Геохимичен спектър на микроелементите в литосферата,
почвите на п-в Атон, почвите на планината Славянка,
планината Боздаг и почвите на о-в Тасос

В обобщен вид се установява наличие на почвено-геохимична аномалия с
преобладаване на повишени съдържания на Ni, Cr и в известна степен на Co.
Това отличава почвите на острова от тези на останалите сравняеми обекти.
Разкриването на радиалната диференциация на микроелементите в избран
почвен профил на канелена горска почва в района на Потамия показва спецификата на разпределението им в дълбочина. Коефициентът R варира в широки
граници за отделните тежки метали. Направена е съпоставка на съдържанията
в почвените хоризонти на профила, от една страна, по отношение на скалната
основа (кисели метаморфни скали), а от друга, по отношение към най-ниско
разположения почвен хоризонт.
Таблица 3
Стойности на коефициента на радиална диференциация (R) по отношение
на почвообразуващата скалà
Почвен хоризонт

Стойност на R
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

А хор. 0-5 сm

1,3

2,4

5,9

8,9

2,9

5,7

11,4

АВ хор. 20-25 сm

1,2

5,0

3,5

9,0

3,1

6,2

11,9

В хор. 50-60 cm

1,3

2,0

2,3

7,0

3,2

6,1

12,3

В-С хор. 110-120 cm

1,3

2,9

2,4

5,7

2,9

5,4

10,8

Метаморфни скали

1

1

1

1

1

1

1
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Като цяло, стойностите на този коефициент показват относително равномерно разпределение на микроелементите в почвения профил по хоризонти.
Това се отнася особено за асоциацията от елементи: Cu, Ni, Co и Cr.
Цинкът, оловото и манганът имат по-ясна диференциация за някои от хоризонтите. Например, за Pb в А хор. R=5,9, докато в ВС хор. R=2,4. При Mn в
ВС хор. R=5,7, а в АВ хор. R=9,0. С най-високи стойности на R се отличават
елементите от асоциацията Cr, Mn и Co, а най-ниски са стойностите за Cu, отличаваща се с много ниска степен на диференциация (R=1,2-1,3).
Трябва да отбележим, че отчитането на съдържанията на тежки метали в
почвообразуващите скали има относителен характер, доколкото това са обобщени данни за кисели метаморфни скали, отнасящи се до проучвания в страната
ни. Специфичната литогеохимия на о-в Тасос по всяка вероятност се отличава
от средните данни за тези скали в България и това се отразява в разпределението на микроелементите в ландшафтите на острова. Разбира се, отчитат се както
особеностите на почвообразуващите процеси, така и на възникващите в почвения профил геохимични бариери, влиящи върху интензивността на миграция
на тежките метали.
Ето защо е изчислен и коефициент R за най-ниско разположения почвен
хоризонт (в случая ВС), който има пряка връзка с почвообразуващите скали
(табл. 3).
Стойностите на R показват твърде сходни резултати, които варират от 0,7
(за В хор. на цинка) до 2,5 (за А хор. на оловото). Това показва слаба диференциация на микроелементите в профила. С относително по-високи стойности на
R в горните три хоризонта са оловото и манганът. За концентрациите на олово в
повърхностните хоризонти на почвите обикноно се свързва с техногеохимични
влияния. На острова няма такива ясно изразени източници и като цяло може да
се приеме, че концентрациите на тежките метали имат естествен фонов характер, а преразпределението на всеки елемент в почвения профил е резултат от
специфичните почвообразувателни процеси. В почви с подобна характеристика
средните съдържания на оловото достигат до около 70 mg /kg (Davies, 1977).
Известно е натрупването на мангана в по-горните почвени хоризонти, което се
дължи на фиксацията му от органическите вещества (Kabata-Pendias, 2010). В
случая се наблюдава подобно радиално разпределение на микроелемента в А и
АВ хоризонт (R=1,6).
Таблица 4
Стойности на коефициента на радиална диференциация (R) по отношение
на най-дълбоко разположения хоризонт
Почвен хоризонт

Стойност на R
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

А хор. 0-5 сm

1,0

0,8

2,5

1,6

1,0

1,0

1,1

АВ хор. 20-25 сm

0,9

1,7

1,5

1,6

1,1

1,1

1,1

В хор. 50-60 cm

1,1

0,7

0,9

1,2

1,1

11,

1,1

1

1

1

1

1

1

1

В-С хор. 110-120 cm
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Получените данни за диференциацията на тежките метали в профил на канелена горска почва са съпоставими с редица други проучвания на геохимичните особености на този тип почва (Пенин, 1989; Желев, 2016, Желев, 2016-а,
и др.).
Дънни седименти

Дънните отложения са своеобразен индикатор на цялостното геохимично
състояние на ландшафтите в даден водосборен басейн. Това е причината през
последните десетилетия да се засили научният интерес към тяхното изследване
и това приодобива все по-важно значение за разкриване както на естествените
природни процеси, така и за установяване на степента на антропогенно въздействие върху околната среда (Батоян, Зайцев,1985; Линник, Набиванец, 1986;
Методические …,1982; Касимов, Пенин, 1991; Перельман, Касимов, 1999; Касимов 2013; Коцев, 2003; Nikolova, 2020 и др.).
Предварителните проучвания на състоянието на природните компоненти
и природните комплекси дават възможност да се оцени и интерпретира и същността и геохимичният състав на дънните седименти в различни природни условия.
Дънните отложения на о-в Тасос имат специфични условия на образуване,
свързани с характера на скалната основа, релефа, растителната покривка и в
голяма степен с климатичните особености на острова.
Антропрогенизацията на о-в Тасос е започнала в дълбока древност и в
наши дни съвременинте ландшафти имат черти, повлияни от тази силна намеса
на човек.
Валежите на острова са сравними с тези в България, но поради географското положение и попадането в субтропичния климатичен пояс, те в основната си част са през есенно-зимния период. Латералните геохимични потоци
влияят пряко и върху формирането на състава на дънните седименти. Големите
ареали, почти лишени от растителност, определят в голяма степен попадането
на изветрителна маса в дънните отложения на местните реки. Многобройни са
ровините и доловете, по които скалният материал мигрира бързо по време на
проливни дъждове. Построените микроязовири спират естествените пътища на
миграция на веществата, а използването на водите за напояване допълнително
променят посоката на пренос на седиментите. Механичният и геохимичният
състав е различен в районите с различни почвообразуващи скали и съответно
микроелементният състав е специфичен.
Пространственото разположение на събраните проби и резултатите от геохимичния анализ са представени на фиг. 1. и в табл. 5.
Анализът на данните от табл. 1 позволява сравнение със съдържанията на
дънните седименти в различни обекти, като се откроят сходства и различия.
В сравнение с дънните отложения на Европа повечето микроелементи в седиментите на острова са с по-ниски съдържания, почти еднакви са стойностите
за оловото и единствено никелът е в по-високи концентрации: 31 mg/kg срещу
11 mg/kg в континента.
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Таблица 5
Съдържания на тежки метали (в mg/kg) в дънните отложения (ДО) на Европа,
България, п-в Атон и о-в Тасос
Обект

Микроементи
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

Литосфера1

47

83

16

1000

58

18

83

ДО в Европа2

22

120

39

1120

11

35

93

ДО на България - фон3

45

94

25

777

28

17

64

ДО на Атон4

18.8

120.4

50

586.4

46

44.2

97.6

ДО на Тасос

6,5

90,5

39,5

392

31

28

32

1

(по Виноградов, 1962); 2 (по Salminen, 2005); 3 (по Пенин, 2003); 4 (по Пенин, Желев, 2011).

В сравнение със седиментите на фонови територии в България по-високи
са съдържанията на Pb, Ni и Co, а при останалите елементи те са с по-ниски.
Като цяло, различията не са големи, което доближава резултатите от острова до
тези на относително незасегнати от антропогенна дейност райони в България.
Изготвеният геохимичен спектър разкрива микроелементите и техните
асоцииции, натрупващи или разсейващи се в дънните седименти на острова,
спрямо техните кларки в литосферата и стойности на КК и КР за Европа и
фоновите територии от България (фиг. 5). На фигурата се забелязват няколко
особености. Спрямо сравняемите обекти стойностите на коефициентът на разсейване е най-висок за медта (КР=7,5). Това е свързано с относително ниските
общи съдържания на този микроелемент в почвите на острова (23 mg/kg), както
и в киселите метаморфни скали, явяващи се почвообразуващи за голяма част от
територията на Тасос.
Стойностите на КК за останалите елементи са близки. Микроелементите
Mn и Cr се отличават с по-високи стойности на КР по отношение на дънните
елементи в континента и фоновите територии в България. Като цяло, повечето
изследвани тежки метали се доближават до концентрации характерни за фонови територии.
Най-близко разположеният обект, за който има геохимична информация за
дънните седименти и се характеризира със сходни природни ландшафти, е п-в
Атон (Пенин, Желев, 2011). Изготвен е геохимичен спектър, позволяващ сравнения по отношение на концентрациите на тежки метали в двата обекта (фиг. 6).
Анализът на фиг. 6 показва по-ниски концентрации (съответно по-високи
стойности на КР) за микроелементи в седиментите от острова в сравнение с
Атон. Оловото, никелът, кобалтът и цинкът се концентрират с малко по-ниски
стойности на КК в седиментите на Тасос. Тези геохимични резултати могат да
се приемат като фонови за острова и съседните територии.
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Фиг. 5. Геохимичен спектър на микроелементите в литосферата,
дънните отложения на Европа, фонови територии от България
и от о-в Тасос

Фиг. 6. Геохимичен спектър на микроелементите в дънните
отложения от о-в Тасос и п-в Атон
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Интерес представлява сравнението по течението на реката, преминаваща
през селищата Мариес и Скала Марион. Тази река през сухия сезон е преградена с пясъчна коса и образува малък лиман. Едната проба е взета в планинската
част от течението, над с. Мариес. Втората проба е взета при вливането на реката
в лимана при Скала Марион и се явява информативна, тъй като тук се проявява
сумарният геохимичен ефект от водосборния басейн на реката.
В по-високата част над с. Мариес съдържанията на тежки метали в седиментите са по-ниски в сравнение с тези в долното течение. Единствено манганът е с относително по-високо общо съдържание. С най-високи съдържания
се отличават цинкът и оловото, които имат стойности над Мариес съответно
109 mg/kg и 34,7 mg/kg, в долното течение непосредствено преди вливането
на реката съдържанията са 159,3 mg/kg и 69,2 mg/kg. Тези микроелементи се
отличават с по-интензивна миграция в границите на изследвания водосбор от
реката.
Получените резултати могат да се съпоставят с прагови и максимално допустими концентрации за съдържания на тежки метали и металоиди в речни
седименти в различни обекти – Европа и фонови и техногенни райони от България. В Европейския съюз до момента няма въведени от законодателството в
областта на околната среда единни нормирани стойности за замърсители (органични и неорганични) на седименти. Ето защо тук се използват такива, утвърдени от Агенцията за защита на околната среда в САЩ (US EPA).

Таблица 6
Сравнителни данни за съдържание на тежки метали (mg/kg) в дънните седименти
от аквални комплекси на о-в Тасос, реки от фонови територии в Европа, фонови
и техногенни територии в България, прагови и значими концентрации (US EPA)
Обект

Микроелементи
Cu

Pb

Co

Zn

Mn

Ni

Cr

Средно съдържание о-в Тасос
(медиана)

6,5

39,5

28

90,5

392

31

32

Реки в Европа (De Vos, Tarvainen
et al., 2006)

17

20,5

8

71

790

21

63

Фонови райони (Пенин (2003)

45

25

17

94

777

28

64

Техногенни райони (Пенин,
2003)

217

102

37

155

972

35

74

Прагови концентрации (TEC)
(MacDonald, Ingersoll, 2002)

31,6

35,8

---

121

460

22,7

43,4

Значими концентрации (PEC)
(MacDonald, Ingersoll, 2002)

149

128

---

459

1100

48,6

111
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Нормативите на US EPA (MacDonald, Ingersoll, 2002) указват две нива
за качеството на седиментите – прагови концентрации (Threshold Effect
Concentrations/TEC) и значими (с вероятен вреден ефект) концентрации
(Probable Effect Concentrtions/PEC) върху биологичното състояние на речната система. Подобна, двустепенна скàла за контролиране на качеството на седиментите е приета от властите на канадската провинция Онтарио, която съдържа норми и за манган, и желязо. Оттам са и нормите за елемента манган
(Guidelines…, 2008). За микролемента кобалт не се откриват представителни
стандарти. Подобни сравнения сме използвали и при други изследвания на микроелементния състав на дънните седименти (Чолакова, Пенин, 2016).
Сравнението показва, че почти всички микроелементи не превишават праговите и значимите концентрации. Единствено оловото има малко по-високо
съдържание в седиментите на острова (39,5 mg/kg) в сравнение с определените
прагови концентрации (35,8 mg/kg).
Само в отделни проби се наблюдават неголеми превишения на праговите концентрации за някои елементи като никела (в 5 пет пункта), оловото (в
три пункта), мангана (в два пункта), цинка (един пункт), хрома (един пункт) и
само медта няма нито едно превишение на праговите концентрацци (табл. 1.).
Установените в изследването повишени концентрации на никела и в почвената покривка видимо се отразяват и върху микроелементния състав на дънните
отложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеното ландшафтно-геохимично проучване установява особеностите на концентрация и диференциация на микроелементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni,
Co, Cr в различни типове почви и дънните отложения на аквалните комплекси
на о-в Тасос. Изследваните елементи имат специфични черти по отношение
на общото съдържание в двата обекта на изследване. Установена е асоциация
от тежки метали Ni, Cr, Co и Pb, която е с най-високи стойности на КК, докато
медта и манганът има близки стойности до тези на континента и фонови територии в България. Сравнението между концентрациите на микроелементи в
почвите на острова и тези от съседни обекти показва повишени съдържания на
Ni и Cr и в известна степен на Mn.
Асоциацията от микроелементите Zn, Cu и Pb е с концентрации сравнително по-ниски от тези в съседните територии.
Разкрита е радиалната диференциация на микроелементите в избран почвен профил на канелена горска почва. Като цяло стойностите на коефициента
на радиална диференциация (R) показват относително равномерно разпределение на тежките метали по хоризонти в почвения профил. Това се отнася особено за асоциацията от елементи: Cu, Ni, Co и Cr.
Проучените резултати за концентрацията на тежки метали в дънните отложения на острова показват, че в сравнение с дънните седименти в Европа тези
от острова са с по-ниски съдържания, почти еднакви са стойностите за оловото
за двата обекта, и единствено никелът е в по-високи концентрации. Сравнение57

то с дънни отложения във фонови територии в България показва, че по-високи
са съдържанията на Pb, Ni и Co, а на останалите елементите са по-ниски. Като
цяло, различията не са големи, което доближава резултатите от острова до тези
на относително незасегнати от антропогенна дейност райони в България и континента. Получените резултати са част от предмониторингов етап на изследване и дават основание за изграждане на системен геохимичен мониторинг на
приоритетните в екологично отношение тежки метали.
Получените резултати от биогеохимичното изследване на острова ще бъдат представени в следващата статия в списанието.
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БИОГЕОХИМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ
НА ОСТРОВ ТАСОС – ЧАСТ ОТ ОСНОВИТЕ
ЗА ГЕОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ
Румен Пенин1
https://doi.org/10.35101/prg-2021.3-4.5
На основата на проведените теренни и лабораторни изследавания на микроелементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, Cr в растителната покривка на о-в Тасос е направен анализ
и интепретация на тяхното съдържание и степен на взаимодействие в системата „почва – растение“ с помощта на коефициента на биологично поглъщане (Ах). Посочват
се факторите, влияещи върху формирането на микроелементния състав на растенията.
Разкриват се асоциации от тежки метали, натрупващи или разсейващи се в проучения
ообект. Направено е геохимично сравнение с друг проучен в биогеохимично отношение
обект, разположен относително близко до остров Тасос - п-в Атон. Получените данни
са основа за изграждането и провеждането на системни геоекологични наблюдения на
о-в Тасос и организирането на биогеохимичен мониторинг върху приоритетните за изследване в екологично отношение тежки метали. Настоящата статия е продължение на
статията за комплексните ландшафтно-геохимични изследавания на острова.
Ключови думи: биогеохимия, тежки метали, ландшафти, почви, геоекологичен
мониторинг

BIOGEOCHEMICAL STUDIES OF HEAVY METALS
ON THE ISLAND OF THASSOS – PART OF THE BASIS
OF GEOECOLOGICAL MONITORING
Rumen Penin
Abstract: Biogeochemistry has an increasingly important place in complex studies
of the natural environment. Among its tasks are the study of the content of ecologically
priority heavy metals in vegetation, as well as laying the foundations in the organization of
1
СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, катедра ландшафтознание и
опазване на природната среда; rpenin@abv.bg
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geochemical monitoring of the natural environment. Biogeochemical studies are an important
part of uncovering the geochemical features of landscapes in a given area. On the basis
of the field and laboratory studies of trace elements (Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, Cr) in the
vegetation cover of Thassos, their content and degree of interaction in the soil-plant system
was analyzed and inferred using the biological uptake coefficient - Ah. The factors influencing
the formation of the trace element composition of plants are indicated. Associations of heavy
metals accumulating or dissipating in the studied object are revealed. The trace element
association with the highest degree of accumulation is Zn, Cu and Pb, while nickel and
chromium are trapped to a lower degree compared to the other heavy metals. A geochemical
comparison is made with another biogeochemically studied site located relatively close to the
island of Thassos - Mount Athos. The obtained data are the basis for the establishment and
implementation of systematic geoecological observations on Thassos and the organization of
biogeochemical monitoring on the priority heavy metals for ecological research. This paper is
a continuation of the complex landscape geochemical studies of the island.
Keywords: biogeochemistry, heavy metals, landscape, soils, geoecological monitoring

УВОД
Статията е продължение на ландшафтно-геохимичното проучване на о-в
Тасос. В първата публикация (в настоящия брой на сп. Проблеми на географията) са разгледани съдържанията, концентрацията и диференциацията на микроелементите в почвите и дънни отложения (седименти) на острова. Тук са
представени резултатите от биогеохимичното изследване на избрани представителни растителни видове, като за интепретацията на резултатите са използвани и резултатите за съдържанията на микроелементи в почвите на острова
(Пенин, 2021).
Концентрациията на метали в организмите е важна особеност на живата природа, която е непосредствено свързана с ролята и мястото на металите
при функционирането на организмите. Растенията се отличават с определена
степен на извличане и натрупване на химични елементи и съединения, като
проявяват афинитет към едни или други от тях – т.е налице е биогеохимична
специализация. Тя се поделя на два основни вида – систематична и филогенетична, разгледани в редица трудове на Вернадски (1934) и Виноградов (1962).
Специализацията е свързана с наследственото затвърждаване на определено
съдържание на химични елементи в живите растения под геохимичното влияние на екологичните условия през периода на видообразуване. С постепенното
изменение на биосферата тази специализация е изпитала еволюционна изменчивост (Бойченко и др., 1972).
Съвременните биогеохимични изследвания имат важна екологична насоченост – от една страна, установяването на биогеохимичната диференциация и
специализация на основните замърсители (в т.ч. и тежките метали) във фонови
райони (относително незасегнати от източници на замърсяване), а от друга, и
в силно антропогенизирани райони със силно техногеохимично въздействие.
Факторите, обуславящи поглъщането на химични елементи и съединения от
растенията и формиращи химичния им състав при нормални (фонови) и аномални (рудогенни, техногенни) съдържания в хранителната среда, съществено се различават. Важна роля в диференциацията на веществата в ландшафта
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имат геохимичните условия на миграция на елементите – алкално-киселинни
и окислително-редукционни условия, степен на минерализация и състав на
почвените води, формите на миграция на елементите (най-вече подвижните
форми) и др. Всичко това води до систематична биогеохимична специализация
на растенията по семейства, родове и видове (Ландшафтно-геохимические...,
1989; Айвазян, 1979; Касимов, 1988; 2013). Биогеохимичната специализация
и диференциация на растенията се отчита при избора на видове, индикатори
на замърсяване на природната среда. Ето защо проучването на съдържанията
на такива приоритетни полютанти като тежките метали е важен и необходим
предмониторингов етап на организацията на системен геоекологичен мониторинг (Желев, 2013а).
Миграцията на тежките метали в ландшафтите обхваща и много важна част
от тях – живата природа и по същество това се явява биогеохимично изследване. Ландшафтно-геохимичният подход и присъщният му системен анализ се
прилага както на макроравнище, т.е. ландшафтни комплекси на различните
природни зони, така и на ниво мезо- и микрорелеф, а също и на относително
прости системи, като „почвообразуваща скала – растение“, „почва – растение“,
„вода – растение“; „горска постеля – минерална част на почвата“ и пр. Този
комплексен подход позволява с по-висока достоверност да се характеризира поведението на микроелементите в различните ландшафти, естествено запазени и
антропогенизирани в определена степен. Методическите основи и резултати от
тях са разработени и получени, усъвършенствани и приложени от редица учени
(Перельман, 1955, 1975; Глазовская, 1964, Фортескью, 1985; Алексеенко, 1990;
Ковалевский, 1991, Перельман, Касимов, 1988, 1999; Башкин, Касимов, 2004;
Добровольский, 2009, Желев, 2013б и др.).
Главна цел на статията е разкриване на основни черти на биогеохимичната специализация на о-в Тасос по отношение на приоритетните за екологични
изследвания тежки метали. За целта са проведени теренни ландшафтни изследвания и са събрани образци от характерни почви на района, както и растителни
проби от дървесни, храстови и тревни видове (фиг. 1 – стр. 44, и табл. 1).

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДАВАНЕ
По време на теренните проучвания от растителни видове са събрани шест
проби от млади клонки и листна маса – около 200 gr, след което са изсушени и предадени за лабораторен анализ. По 20 g от всяка проба са поставени в
порцеланови блюда и овъглени в муфелна пещ при постепенно повишаване на
температурата до 500 оС в присъствие на въздух. От така получените пепелни
остатъци са разтворени по 0,5 g в 5 ml 20% HCl. Разтворите са загрявани до 80
о
С с цел пълно разтваряне на пробите и са прехвърлени в мерителни колби от 50
ml. Допълнени са с дестилирана вода и са добре хомогенизирани.
Образците за лабораторно геохимично изследване са събрани в същите
ландшафти, където са взети и проби от почвената покривка с цел да се разкрие
по-добре връзката „основн скала – почви – растителност“. Лабораторните дейности се извършват по приета стандартна методика на определяне на тежки
5 Проблеми на географията, 3–4/2021 г.
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метали в органични проби. Изследвано е съдържанието в растенията на елементите Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, Cr.
Атомно-абсорбционният анализ е осъществен с апарат AAS „Perkin-Elmer“
3030, пламък: ацетилен–въздух и съответните за изследваните елементи стандартни условия.
При анализа и интерпретацията на получените резултати е използван показателят коефициент на биологично поглъщане (известен още в литературата
и като Кбп) – Ах = lx/nх, представляващ отношението на съдържанието на микроелемента в зола на растението (lx) към неговото съдържание в скалата или
почвата (nх) и практически характеризиращ интензивността на поглъщане на
елемента от растението. Друг използван показател е ред на биологично поглъщане, даващ сравнителна характеристика на интензивността на поглъщане
на елементите от растението (Полынов, 1956; Перельман, 1975). Коефициентът
Ах се използва в два аспекта: по отношение на кларка на съответния микроелемент в литосферата, и по отношение на местните средни съдържания в скалите
и почвите (Авессаломова, 1987). Използвани са и двата начина за определяне на
Ах, което дава възможност за по-точно интерпертиране на получените за него
стойности. По отношение на скалната основа са използвани осреднени данни за
съдържанията в кисели метаморфни скали (Куйкин и др., 2001).
Важен момент в комплексните ландшафтно-геохимически изследвания и
разкриването на диференциацията на микроелементите в тях е установяването
на геохимичните бариери и особено на биогеохимичните. Самите растения са
естествени биогехимични бариери, но от друга страна, концентрациите на микроелементите в отделните части на растението са различни и затова обикновено в биогеохимичните проучвания се събират за проби части от младата листна
маса и дребни млади клонки. Те се явяват, от една страна, вътрешна за растението биогеохимична бариера, а от друга – връщането им през есента в листния
опад и оттам в почвата дава възможност да се проследи част от биогеохимичния
цикъл на микроелементите в даден ландшафт (Фортескью, 1985; Алексеенко,
Алексеенко, 2003).
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Съдържания на тежки метали в изследваната растителност
и интерпретация на получените данни

В табл. 1 са представени резултатите от лабораторните геохимични изследвания за съдържанията на микроелементите (mg/kg) в пробите от различни растителни видове. Получените данни са съпоставими с други, сходни проучвания
на автори у нас и от различни райони на света (Bergman, Cumakov, 1977; Mengel,
Kirkby, 1978; Gough, Shacklette, Case, 1979; Kitagishi, Yamane, 1981; Свинец...,
1987; Ковалевский, 1991; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Гиков, 1998; Добровольский, 2009; Kabata-Pendias, 2010; Пенин, 1992; Коцев, 2003; Пенин, 2013;
Китев, 2017 и др.).
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Таблица1
Съдържания на тежки метали (mg/kg) в растителни проби от о-в Тасос
(пепелен остатък -%)
МестополоCu
жение

Zn

Pb Mn

Ni

Co

Cr

∑
n=6

1

Вечнозелен дъб (Quercus 40° 46‘ 52“ N
52
coccifera) – листа (4,3%) 24° 41‘ 06“ E

145

18

14

27

8

836

2

Лаврово дърво (Laurus
nobilis) – листа (3,8)

40° 46‘ 00“ N
67
24° 42‘ 48“ Е

235

23 1453 21

29

12 1930

3

Пирен (род Érica) –
млади клонки (5,3%)

40° 42‘ 56“ N
17
24° 43‘ 19“ Е

198

31 1223 31

14

47 1560

4

Бясно дърво (род.
Dáphne) –листа (3,9%)

40° 42‘ 47“ N
58
24° 43‘ 44“ Е

238

46

867

15

81

35 1340

5

Източен чинар (Platanus 40° 42‘ 57“ N
31
orientalis) – листа (6,4%) 24° 43‘ 37“ Е

125

64

204

10

15

26

6

Проба разнотревие –
40° 41‘ 36“ N
82
било на Ипсарио (3,4%) 24° 33‘ 29“ E

201

98

862

28

22

33 1324

№ Растителна проба

Средноаритметично
Медиана

572

475

52,2 190,3 46,7 864 19,8 31,3 26,8 1244
55 199,5 38,5 864,5 18 24,5 29,5 1332

Получените данни позволяват да се направят сравнения за биогеохимичната специализация както на отделните видове, така и на растителността като
цяло. По отношение на общото съдържание на микроелементи Cu се извлича
най-активно в пробата от разнотревие на най-високата част на острова – вр.
Ипсарио. В почти всички видове листната маса съдържа по-високи количества
Zn, като най-високо е съдържанието в бясното дърво. В източния чинар се отчитат най-високи стойности за съдържанието на Pb, а Mn – в листната проба на
лавровото дърво. Съдържанията на Ni не са високи и най-силно се извлича от
разнотревието, а Cr е с по-високи концентрации в пирена.
Получените резултати позволяват да се изчисли и сумата от асоциацията
на изследваните микроелементи за всеки растителен вид. Сумарният показател
дава представа за степентта на извличане на тежки метали от него и възможност за сравнение с други подобни изследавания по видове и растителност като
цяло.
Стойностите на сумата от шестте проучени микроелемента показва най-високи стойности за лавровото дърво (1930 mg/kg). Пиренът (1560 mg/kg) и бясното дърво (1340 mg/kg) също се отличават с висока степен на извличане на
тежки метали, докато най-ниско е съдържанието на тежки метали в източния
чинар (475 mg/kg). Всеки растителен вид има свои особености на извличане
67

на микроелементите, които зависят от редица фактори като физиологично състояние, състав на лизиметричните води, геохимични особености на почвената покривка и почвообразуващите процеси и др. (Биогеохимическая индикация...,1988; Перельман, Касимов, 1999; Добровольский, 2009). От друга страна,
важно е коя част от растението е обект на проучване, както в случая е листната
маса и млади клонки.
Сравнение на концентрацията на тежки метали в почвите
и растителността на о-в Тасос

Използвайки получените данни за съдържанията на тежки метали в почвите на о-в Тасос (Пенин, 2021 и табл. 5), е построен и геохимичен спектър, на
който се открояват асоциациите от натрупващите и разсейващите се микроелементи в растителността на острова по отношение на почвите (фиг. 2).
Анализът на фиг. 2 показва, че само два от микроелементите – Zn и Cu,
имат относително по-ниска степен на натрупване в растителната покривка на
острова по отношение на почвената покривка. Асоциацията от всички останали елементи – Pb, Co, Mn, Cr и Ni, са по-слабо захванати от растителността в
сравнение с почвите. Сред факторите, ограничаващи концентрацията на микроелементите, са: общото им съдържание в скалната основа и почвите, формата
на миграция на тежките метали, както и водният режим на почвите, определящ
преразпределението на микроелементите в проучвания ландшафт, и съответно
алкално-киселинните условия (Ph) и окислително-възстановителният им потенциал (Еh).

Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементите
в растителността и почвите на о-в Тасос
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Стойности на коефициента на биологично поглъщане (Ах)
по отношение на преобладавещите скали и почвената покривка

За разкриване на връзката между микроелементния състав на растителните видове, почвената покривка и скалната основа е изчислен коефициентът на
биологично поглъщане (Ах) (табл. 2). Определен е и броят на микроелементите
за всеки вид със стойносите на Ах>1.
Таблица 2
Коефициент на Ах за различни растителни видове спрямо средното
съдържание (медиана) на почвите на острова
Ni

Co

Брой микроелементи над Ах>1

№ Растителна проба

Cu

Zn

Pb

Mn

Cr

1

Вечнозелен дъб
(Quercus coccifera)

2,26

1,2

0,4

0,35 0,04 0,45 0,02

2

2

Лаврово дърво
(Laurus nobilis)

2,9

1,94 0,46 0,88 0,07 0,48 0,03

2

3

Пирен (род Érica)

0,73 1,63 0,65 0,74 0,11 0,23 0,13

1

4

Бясно дърво
(род. Dáphne)

2,5

3

5

Източен чинар
1,35 1,03
(Platanus orientalis)

1,4

0,25 0,07

3

6

Проба разнотревие
– било на Ипсарио

3,6

1,7

2,08 0,52 0,07 0,36 0,09

3

7

Растителност
(медиана)

2,4

1,65

1,2

3

1,97 0,97 0,53 0,05 1,35 0,09
0,12 0,03

0,53 0,06 0,41 0,08

Таблица 3
Коефициент на Ах за растителността – средно съдържание (медиана)
по отношение на преобладаващия вид скали (по Куйкин и др., 2001)
№ Сравняеми обекти

Ах
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

1.

Растителност (медиана)

55

199,5

38,5

864,5

18

24,5

29,5

2.

Скална основа

20

50

20

287

10

11

34

3.

Стойност на Ах

2,8

4,0

1,93

3,01

1,8

2,22

0,87
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Кофицентът Ах е изчислен за средните съдържания (медиана) на микроелементите по отношение на преобладаващия вид скали – кисели метаморфити
(табл. 5). Получените резултати позволяват да се състави редът на биологично
поглъщане за изследваните тежки метали:
1. По отношение на почвената покривка на острова
2. По отношение на скалната основа
1. Ах= Cu/2,4 > Zn/1,65 > Pb/1,2 > Mn /0,53 > Co/0,41 > Cr / 0,08 > Ni /0,06
2. Ах= Zn/4,0 >Mn/ 3,01 > Cu/2,8 > Co/2,22 > Pb/1,93> Ni/ 1,8 > Cr/0,87
Получените биологични редове на поглъщане показват известни различия
в асоциациите на натрупващите се микроелементи в растителността. В сравнение с почвената покривка растителността натрупва асоциацията от тежки метали Cu, Zn, Pb, а с най-слабо биологично захващане са хромът и никелът. По
отношение на скалната основа растителността натрупва асоциацията Zn, Mn,
Cu, Co, Pb и Ni, и единствено хромът е захванат в определена степен, т.е. стойността на коефициента Ах < 1.
Ще отбележим, че получените резултати показват по-големи разлики в съдържанията на микроелементи в почвения профил при с. Потамия и останалите
точки на пробонабиране. Тези данни се имат предвид при интерпретирането на
данните при геохимичния анализ на почвите и дънните отложения и особено
при биогеохимичната специализация на изследваните растителни видове. Подобни разлики се обясняват преди всичко с наличието на местните литогеохимични аномалии. Те са свързани обикновено с наличието на орудявания, които
се проявяват като геохимичен ореол на земната повърхност, влияеещ върху микроелементния състав на ландшафтните компоненти.
Ландшафтно-геохимичните изследавания на острова показа наличие на
повишени концентрации на всички тежки метали в почвения профил при с. Потамия в сравнение с почвите от другите точки на пробосъбиране (Пенин, 2021).
При този профил са събрани растителни проби, което позволява да се направи
анализ на връзката „почва – растение“ с използване на Ах (табл. 4).

Таблица 4.
Общо съдържание на микроелементите (mg/kg) в почвите и растителността
от профил Потамия и коефициент на биологично поглъщане (Ах)
№ Сравняеми обекти

Ах
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

1.

Растителност (медиана)
Потамия (3 проби)

35

187

47

764

19

37

36

2.

Почви профил Потамия
(4 проби)

25

154

70

2197

303

65

394

3.

Стойност на Ах

1,4

1,2

0,67

0,35

0,06

0,56

0,09
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Редът на биологично поглъщане позволява да се откроят асоциациите от
натрупващи се и захванати в определена степен микроелементи:
1.Ах= Cu/1,4 > Zn/1,2 > Pb/0,67 > Co /0,56 > Mn/0,35 > Cr / 0,09 > Ni /0,06
С най-високи стойности на Ах са медта и цинкът, а с най-ниски – хромът
и никелът. Тези резултати са близки до получените за Ах за растителността на
острова.
В обобщен аспект анализът на резултатите за Ах и съдържанията на микроелементите в почвите и растителността на острова показва, че повишените
концентрации на микроелементите никел и хром в почвената покривка само се
захващат в ниска степен от растителността. По отношение на скалната основа
растителността слабо захваща микроелемента хром.
Биогеохимичини особености на растителната покривка
за отделните микроелементи

Направените биогеохимични проучвания на острова показват, че най-активно поглъщане имат микроелементите Cu, Zn и Pb. По отношение на медта е
доказана ролята й в жизнените процеси на растенията и някои от тях са склонни
към високи стойности на натрупване на този елемент От друга страна, наблюдават се различия в концентрацията на тежки метали в различните части на
растителните видове. В много случаи се отчита взаимодействие мужду Cu и Zn
и механизмът на поглъщане на двата микроелемента е сходен (Graham, 1981;
Ринькис, 1972). Концентрациите на тези елементи в растителните тъкани варира в широки граници, като обикновено за повечето видове, обитаващи в разнообразни природни условия, съдържанията достигат до около 20 mg/kg суха
маса, но в условия на техногенни въздействия, стойностите могат да са много
по-високи (Shacklette et al., 1978). При условия, в които цинкът е с ниски концентрации в почвата и почвените разтвори, растенията извличат обикновено до
10-20 mg/kg, но при повишени негови концентрации – естествени ореоли или
техногенни замърсявания, растенията могат да извличат този микроелемент и
да го натрупват в тъканите си в много по-високи концентрации (Wada, 1978;
Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989).
Оловото показва редица особености в натрупването в растителните тъкани
– зависи въздействието на редица фактори, като наличие на природни геохимични аномалии, сезонни колебания в условията, способност на генотипа да
натрупва този елемент, степентта на техногеохимично въздействие и др. (Свинец в ..., 1987; Аржанова, Ельпатевский. 1990). Получените данни за съдържанията на този микроелемент в растителната маса и в почвената покривка на
острова показват преди всичко естествените условия на средата и склонността
на извличането му от някои видове растения.
С най-ниски стойности на Ах са микроелементите Ni и Cr, което показва
тяхното слабо захващане от растенията дори в среда с относително високи тех
ни концентрации. Като цяло хромът и никелът не се натрупват активно в растенията в естествени условия, а при техногенно въздействие концентрациите им
варират в широки граници (Mertz et al. 1974; Shacklette et al., 1978; Пенин, 1989;
Kabata-Pendias, 2010).
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Сравнителен анализ на биогеохимични резултати
от съседен район

Получените резултати позволяват да се направят сравнения в съдържанията на тежки метали в различни природни обекти (табл. 5).
На тази основа е изготвен и геохимичен спектър за степента на концентрация и разсейване на микроелементите в растителността на о-в Тасос и близко
разположения п-в Атон (фиг. 3)
На фиг. 3 ясно личат различията и сходствата в концентрациите на проучените тежки метали в растителността на о-в Тасос и п-в Атон. С най-висока
стойност на КР е хромът, особено за п-в Атон, близки стойности на същия коефициент имат и никелът, и манганът. В растителността на о-в Тасос може да
се открои асоциация от микроелементи – Zn, Pb и Co, която е със сравнително
ниски стойности на КК.
В растителността на п-в Атон съдържанието на хрома е с висока стойност
на КР=13,8 и това е най-голямата разлика в сравнение с микроелементите в
растителността на Тасос. Този микроелемент не е сред тежките метали, активно
извличащи се от растителността (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989).
Като цяло, по-високи концентрации на микроелементи има в растителността на о-в Тасос в сравнение с п-в Атон. Единствено Zn е с по-висока стойност
на КК=4,35 срещу КК= 2,40 за полуострова.
Тези различия се дължат преди всичко на разнообразната скална основа и
на подбраните за изследване растителни видове, всеки от които има свои черти
на поглъщане и захващане в определена степен, и концентрацията на тежките
метали в листната маса.
Таблица 5.
Общо съдържание на тежки метали (mg/kg) в различни природни обекти
и мястото на микроелементите в растителната покривка на острова
Обект

Микроелемент
Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

Литосфера1

47

83

16

1000

58

18

83

Кисели метаморфни скали
(България)²

20

50

20

287

10

11

34

Почви о-в Тасос ³

23

121

47

1642

295

60

368

Почви на п-в Атон 4

36

162

50

911

99

63

173

Раст. п-в Атон (медиана) 4

43

361,5

5,5

316

12

11,5

6

Раст. о-в Тасос (медиана)

55

199,5

38,5

864,5

18

24,5

29,5

1
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(Виноградов, 1962); 2 (Куйкин и др., 2001); 3 (Пенин, 2021); 4 (Пенин, Желев, 2011).

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементите в растителността
на о-в Тасос и п-в Атон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените изследвания на тежки метали в растителността на о-в Тасос
позволяват, от една страна, да се разкрият съдържанията им, а от друга, да се
установи част от геохимичните им връзки с почвената покривка. Преобладаващата асоциация от натрупващи се микроелементи в листната маса е Zn Cu Pb.
В някои от пробите се отбелязват повишени съдържания на Cr и Co, а Ni е с
най-ниски концентрации в листната маса на растенията. С помощта на коефицинета на биологично поглъщане (Ах) и редовете на биологично поглъщане е
установена степента на извличане на елементите в растенията по отношение на
почвата и скалната основа. С относително високи стойности на Ах са микроелементите цинк, мед и олово. Направена е съпоставка и между съдържанията
на тежки метали на острова с тези в литосферата и растителността на п-в Атон.
Получените резултати и използваните показатели позволяват да се установят
чертите на диференциация на микроелементите в ландшафтите на острова и да
се съпоставят с други подобни изследвания у нас и в други райони на света. В
цялост ландшафтите на о-в Тасос могат да се приемат като относително ненарушени в геохимично отношение, като тук важна роля оказва литогеохимичната
обстановка и особеностите на почвообразуващите и биогеохимичните процеси.
Изследването е направено на базата на методическите основи на геохимията на ландшафтите и резултатите дават база за осъществяването на комплексния екологичен мониторинг.
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Географският образователен портал „Науката в класната стая“ е ориентиран, от
една страна, към създаването на интерактивна карта на България, която ще бъде леснодостъпна в интернет пространството без необходимостта от инсталиране на допълнителен специализиран GIS софтуер, а от друга – към осигуряване на учителската общност
от актуална научна географска информация. Създаването на образователния портал ще
скъси дистанцията между научните изследвания в географската наука, учителите по
география и икономика и учениците, изучаващи този предмет. Интерактивната карта
цели да осигури бърз достъп до разнообразна географска информация за компонентите на природната среда, демографски и икономически процеси и тяхното развитие
във времето и пространството. Другият модул на географския образователен портал
„Моето научно изследване“ има за цел да въведе географската наука в класната стая.
Той предоставя ценен образователен ресурс на учителя по география за провеждане и
разнообразяване на уроците за дейност.
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CONCEPT FOR CREATION OF A GEOGRAPHICAL EDUCATIONAL PORTAL
„SCIENCE IN THE CLASSROOM“
Nadezhda Ilieva, Mariana Sultanova, Alexandra Ravnachka
The dynamic development of science in the last decade, resulting from the wide spread
of information technologies, poses new challenges to the modern educational paradigm.
The creation of joint projects involving schools, on the one hand, and universities and
research institutes, on the other, provides direct access for teachers and students to scientific
achievements. The National Strategy of Scientific Research envisages the establishment
of a sustainable connection between education and science and business, as a basis for the
development of a knowledge-based economy. The geographical educational portal „Science
in the classroom“ is oriented towards the creation of an interactive map of Bulgaria which has
not been created so far, nor has it been published on the Internet, and will be easily accessible
without the need to install additional specialized GIS software. The interactive map will be
applicable in each of the lessons, replacing a wide range of specialized thematic maps, which,
for a number of reasons, are missing from the current geography and economics lessons, while
at the same time are an inalienable attribute of geographical education. The interactive map is
designed to provide quick access to various geographical information about the components
of the natural environment, the demographic and economic processes, and their temporal and
spatial development. This enables students to observe the dynamics of geographical processes
in the country, and to make projections of their future development. The entry of science
into the classroom also provides benefits to geographical science itself. How will the student
contribute? - the portal envisages students to be involved in the process of collecting and
adding attributive information about their local area of residence to the interactive map. In
this way, students will get involved in cognitive activity and thus experience the sense of
discovery as an interesting and useful model of human behavior, giving them confidence as
researchers. The portal envisages that students collect a database of natural objects which
have not been classified by science so far, and locate them on the interactive map during
the study of their local area of residence. After an additional inspection, that database will
become part of the geographical database of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS), and
thus save a lot of scientific time and significant financial resources. The interactive map will
be linked to the specially created geographical educational portal „Science in the classroom“,
which will be virtually linked to the site of the National Institute of Geophysics, Geodesy
and Geography at the BAS. Another module of the geographical educational portal, under
the general name „My research“, aims to introduce geography into the classroom and meet
the need of the teaching community for up-to-date scientific geographical information.
This module substantiates the research, educational and cognitive activity of the students
from a methodological, technological and didactic point of view. The module provides a
valuable educational resource to the teacher of geography and economics, for conducting
and optimizing activity lessons, which are largely neglected due to their insufficient scientific
and didactic provision. The described research practices are accompanied by demonstration
videos, specially created for the purpose. The research modules can be used in the lessons
for students majoring in geography, so as to take the learning process out of the classroom
and integrate it with other related subjects. The educational portal will shorten the distance
between the latest geographical research, teachers of geography and economics, and students
studying this subject.
Key words: Geographical educational portal, scientific achievements, geographical
information systems, information and communication technologies, “knowledge triangle”
(science-education-innovation), science in the classroom, interactive teaching methods
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УВОД
Динамичното развитие на науката в последното десетилетие, свързано с
навлизането на информационните технологии, поставя нови предизвикателства
пред съвременната образователна парадигма.
Създаването на съвместни проекти, включващи училището,, от една страна
и университетите и научните институти, от друга, осигурява пряк достъп на
учителите и учениците до научните постижения. В Националната стратегия за
развитие на научните изследвания е заложено изграждането на устойчива връзка на образованието с науката и бизнеса като основа за развитие на икономика,
базирана на знанието.
Политиката на ЕС, свързана с образованието, e насочена към използване на научните изследвания с цел те да играят решаваща роля в справянето с
множество социално-икономически, демографски, екологични и технологични
предизвикателства, които стоят пред Европа и нейните граждани днес и през
следващите години. Ефикасните инвестиции в човешкия капитал посредством
системи за образование и обучение са съществен елемент от цялостната стратегия за развитието на Европа в бъдеще и са в основата на Лисабонската стратегия. В Бялата книга на Европейската комисия от 21.11.2001 г. (Брюксел) се
споменава, че „За постигане на стабилно социално и икономическо развитие
Европа се нуждае от граждани с определени знания, включително в областта на
науката и технологиите.“ В същата книга се посочва, че „младите хора трябва
да бъдат насърчавани да проявяват интерес към научните изследвания и технологиите“.
СЪЩНОСТ И ЦЕЛ НА ГЕОГРАФСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПОРТАЛ „НАУКАТА В КЛАСНАТА СТАЯ“
Географският образователен портал „Науката в класната стая“ е ориентиран към създаването на интерактивна карта на България, която не е създавана
досега, не е публикувана в интернет пространството и ще бъде леснодостъпна
без необходимостта от инсталиране на допълнителен специализиран GIS софтуер. Тя ще намери приложение във всеки един от уроците, заменяйки широк
набор от специализирани тематични карти, които поради ред причини липсват
в сегашния урок по география и икономика, а същевременно са неотменен
атрибут на географското образование. Интерактивната карта е проектирана да
осигури бърз достъп до разнообразна географска информация за компонентите на природната среда, демографски и икономически процеси и тяхното
развитие във времето и пространството. Това дава възможност на учениците
да наблюдават в динамика географските процеси у нас и да правят прогнози
за тяхното бъдещо развитие. Влизането на науката в класната стая осигурява ползи и на географската наука. Как ученикът ще работи за нея? Порталът
предвижда учениците да бъдат въвлечени в процеса на набирането и привързването към интерактивната карта на атрибутивната информация за родния им
край. По този начин в тях се формира убеждението, че откривателството е
интересен и полезен модел на човешко поведение за познавателна дейност
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и им създадава самочувствие на изследователи. След допълнителна проверка
те ще могат да станат част от географския базис на БАН и да се спестят много научно време и значителни финансови ресурси. Географски образователен
портал „Науката в класната стая“ ще бъде виртуално привързан към сайта на
НИГГГ при БАН.
Друг модул на географския образователен портал, под общото наименование „Моето научно изследване“ има за цел да въведе географската наука в класната стая и задоволи потребността на учителската общност от актуална научна
географска информация. В него е обосновано от методологична, технологична
и дидактична гледна точка изследователската учебно-познавателна дейност на
учениците. Той предоставя ценен образователен ресурс на учителя по география за провеждане и разнообразяване на уроците за дейност, които в значителна степен се пренебрегват поради недостатъчната им научна и дидактична
обезпеченост. Описаните практики за изследователска дейност са придружени
с демонстрационни клипове, специално създадени за целта. Изследователските
модули могат да се използват в уроците за профилирана подготовка, да изнесат
учебния процес извън класната стая и да го интегрират с други сродни учебни
предмети.
Образователният портал ще скъси дистанцията между най-новите научни
изследвания в географската наука, учителите по география и икономика и учениците с интерес към географията.
ОБВЪРЗАНОСТ НА ГЕОГРАФСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ
С ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Целта на разработвания портал е в пряка връзка и е разработен в съответствие със:
– Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021–2030), в която една от приоритетните области
е „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“,
според която „Иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене, както и повишаване
ефективността на образователния процес. Те стимулират креативното мислене
и творчеството в процеса на обучение... Дигиталните умения и компетенции са
приоритет за целия образователен спектър. Достъпът до ИКТ за децата от XXI
век е неразделна част от достъпа до образование. Навлизането на иновации,
базирани на ИКТ, в системата на образованието ще усъвършенства процеса на
обучение и ще повиши неговата ефикасност и ефективност... Ще се насърчава
и формирането на умения у учениците да станат дигитални създатели, да моделират, програмират и развиват дигитална креативност.“
– Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020
г., в която като една от целите и насоките за бъдещо развитие се посочват „Промяна на процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности и ориентирането му към провокиране на самостоятелното
и критично мислене, самостоятелност, към формиране на практически умения
и към интелектуално развитие на личността“, както и „Създаване на благопри80

ятни условия за обучение и развитие в системата на училищното образование
чрез изграждане на модерна образователна среда, базирана на съвременни информационни и комуникационни технологии за образованието, осигуряване на
достъп до модерни училищни библиотеки – медиатеки“, „Модернизиране на
учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационните технологии, дистанционно обучение“.
– Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г. и по-конкретно за изграждане на устойчива връзка
образование–наука–бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на
знанието. В същата стратегия се дава акцент на новите методи на преподаване –
мотивиране на обучавания, поведенчески стратегии, оценка на информацията,
размяна на роли.
– Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни
технологии в образованието и науката на Република България (2014–2020 г.),
според която една от приоритетните ниши във внедряването на ИКТ в сферата
на образованието и науката е именно „Разработка/внедряване на електронни
общодостъпни и универсални образователни ресурси“ и „Създаване на система
от хоризонтални и вертикални образователни и научни портали“.
– „Програма за развитие на образованието, науката и младежките политика в Република България“, в която се посочва, че една от важните насоки за
развитието им е предложението на „нови подходи и стандарти в преподаването
и ученето, които следва да се прилагат в България, световните стандарти за учене през целия живот“, като „научните изследвания, технологичното развитие и
възможността да се превръщат резултатите от научните изследвания в икономически и социални ползи са ключови фактори за постигане на конкурентоспособност, благосъстояние и устойчив растеж.“.
– „Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)“
и „Национална квалификационна рамка на Република България“, която поставя акцент върху резултатите от обучението, описани в три категории – знания,
умения и компетентности.
МЕТОДИКА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ГЕОГРАФСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПОРТАЛ „НАУКАТА В КЛАСНАТА СТАЯ“
При създаването на географския образователен портал са взети предвид
приложението на базираните в интернет пространството интерактивни методи
на обучението по география и европейски и световни практики за навлизането
на науката в класната стая чрез образователни ресурси, съобразени с политиката на България и ЕС за внедряване на научните изследвания и ИКТ в образованието. Порталът е съобразен и с техническите и технологичните възможности
на българското училище за въвеждането на интерактивно обучение в класната
стая при създадените в географския портал образователни ресурси, които дават
възможност да използват разработените ресурси във всяко българско училище,
тъй като няма да има необходимост от инсталиране на допълнителен софтуер, а
ще бъде свободно достъпен в интернет пространството.
6 Проблеми на географията, 3–4/2021 г.

81

Разработваният портал е в съответствие и със стратегията „Национална
програма за развитие България 2030“, при която една от основните цели в областта на образованието е:
– „Дигитализация и иновации в образованието – Използването на ИКТ за
формирането на дигитални компетентности, за мотивация за учене и за по-високи образователни резултати ще бъде ключова политика. Ще се подкрепя развиването на иновациите във всички етапи и степени на образование. В основата
на управлението на образователната система на всички нива ще бъде интегрираният подход.“;
– „Дигитализация – Ще бъдат предприети мерки за въвеждане на учебни
програми, съобразени с дигиталната трансформация на образованието и икономиката, за осигуряване на достъп до дигитално учебно съдържание и електронни учебници с добавена реалност, както и за свързване на дигиталните умения с
гражданската грамотност, с киберсигурността, с дигиталната етика, за въвеждане и развитие на системи с изкуствен интелект в училищното, професионалното и висшето образование. Ще се насърчават инициативи за достъпно цифрово
образование и подобряване на цифровите компетентности.“;
– „Образователни иновации – Ще се въвеждат и развиват иновации във
всички етапи и степени на образованието и във всички сфери на живота на образователните институции и ще се развива култура за въвеждане на иновации
с всички инструменти на политиката. Ще се създават и развиват мрежи от иновативни образователни институции, ще се използват отворени образователни
ресурси и ще се осъществява интеграция между образованието и бизнеса за
обучение по иновативни професии“.
Това налага обвързването на училищното образование с най-новите постижения в областта на географската наука. Много важен момент е поднасянето на
научната информация в достъпен и разбираем за учениците вид, което е съобразено с дидактическите принципи и подходите за интерпретиране на науката за
образователни цели.
Методологичният апарат, предвиждан за реализирането на портала, включва богат набор от теоретични, практико-приложни и анализаторски методи. Важна връзка между теоретичните и практико-приложните методи е използването
на компютърни технологии и специализиран софтуер, чрез който събраните на
терен данни ще бъдат обработени и графично представени посредством интерактивна карта.
В теоретичен план методологията включва създаването на рамка, в която
науката и училището ще могат да работят заедно като равностойни партньори.
Основен метод, който ще бъде прилаган, е използването на географски информационни системи (ГИС), чрез които ще се създаде интерактивната карта. Тя
ще съдържа данни за природната и икономическата география, демографията и
урбанистиката, които компютърно ще бъдат обработени и графично представени чрез ГИС технологиите (фиг. 1).
Научната географска информация ще бъде дидактически преработена по
отношение на обобщеност и достъпност. Развитието на ГИС като технология
и метод в научните изследвания създава реални възможности за генерирането
на големи масиви от информация от различен характер и произход. Изключителното предимство на тези бази данни е свързано с тяхното точно простран82

Фиг. 1. Технология на създаването на Географският образователен
портал „Науката в класната стая“

ствено позициониране. Този факт създава предпоставки за бърз достъп до информацията и възможностите за приложението на различни процедури – както за визуализация, така и пространствен анализ. При този анализ се създават
предпоставки за обвързването и интегрирането на разнородови и разнорангови
бази от данни и тяхното поддържане, допълване и разширение, възможности за
актуализиране на информацията, компютърно картографиране и моделиране.
Още по-ценна ще бъде и обратната връзка, при която със своята изследователска работа учениците ще могат да допринесат за развитието на българската
география. Предвижда се провеждането на анкетиране на местното население в
различни части на страната, чрез което ще се набира допълнителна информация
за топонимията на местности и други географски обекти, за които липсват данни. Ще се борави с планове на селища, стари карти и съществуващи краеведски
проучвания. Интерактивната карта реално ще съдържа голям набор от карти и
картни основи, които могат да се променят съобразно събраната от учениците
информация по време на техни теренни изследвания, и по този начин използването на тази карта се явява научно постижение в сравнение с досегашните
образователни практики.
Образователните ресурси, предоставяни в географския образователен портал, дават възможност за коопериране на традиционните методи на преподаване със съвременните интерактивни, като се извлекат максимално ползите от
тях. Обособените раздели и разработените теми са в унисон с учебната програ83

ма по география и икономика за Х клас, като тя може да се използва и в останалите класове, където се изучава география на България, а също и в часовете по
история и цивилизация, които касаят теми, свързани с историята на страната.
Обособени са шест раздела със съответните теми:
– I раздел „Географско положение, граници и големина на България“;
– II раздел „Природна среда на България“, в който като отделни теми се
разглеждат природните компоненти: релеф, полезни изкопаеми, климат, води,
почви, растителност и животински свят;
– III раздел „Природни области“, в който са включени теми за: Дунавска
равнина, Старопланинска област, Краищенско-Средногорска (Задбалкански
котловини, Краище, Средногорие), Тракийско-Странджанска, Рило-Родопска
област (Осогово-Беласишката планинска редица и долината на р. Средна Струма, Рила, Пирин и долината на р. Места, Родопи) и Българско Черноморско
крайбрежие;
– IV раздел „Население и селища на България“ със следните теми: Брой и
гъстота на населението; Движение на населението; Структури на населението
и Селища на България.
– V раздел „Стопанство“със следните теми: Първичен сектор (земеделие,
добивна промишленост), Вторичен сектор (енергетика; металургия; машиностроене; химическа промишленост; лека и хранително-вкусова промишленост);
Третичен сектор (транспорт; туризъм, търговия, образование, здравеопазване).
– VI раздел „Регионална география“, в който се разглеждат районите: Югозападен, Южен Централен, Югоизточен, Североизточен, Северен Централен и
Северозападен район.
Извършено е събиране, дидактически подбор и създаване на информационна база данни и привързването й като атрибутивна информация към интерактивната карта, която обхваща информация за природната среда, демографски, социални и икономически характеристики на България. Към всяка една от
посочените теми са разработени различен брой слоеве, към които е прикрепена
съответната атрибутивна информация за изследваните обекти и явления, както
и множество диаграми, снимков материал, графики и др., които са дидактически издържани.
Работата с Географския образователен портал ще предостави възможности за формиране на умения и осъществяване на интердисциплинарни връзки, свързани със:
– анализ на различни видове диаграми и други графични изображения;
– четене и анализ на географска карта;
– интерпретация, представяне и обмен на информация;
– изразяване на мнения, базирани на доказателства;
– коментиране на географски проблеми, решаване на казуси;
– развиване на способности за съвместна дейности, за работа в екип и инициативност;
– осъществяване на взаимовръзката между природните компоненти, както
и между протичащите природни и социално-икономически процеси;
– ориентиране в пространството;
– работа с информационни технологии;
– творческа нагласа за изследователско мислене;
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– трансфер на знания, осмисляне и оценяване на различни гледни точки по
зададени критерии;
– работа на терен, изследователски модел на поведение.
Географският образователен портал цели да бъде надеждно средство за
прилагане на компетентностния подход в образователния процес. Той спомага
за формиране на ключови компетентности у учениците като холистично възприемане на света, процесите в него в тяхното единство и взаимовръзка, социална и гражданска активност по отношение на изчерпаемия природноресурсен
потенциал и идеите на устойчивото развитие, засилване на интереса към науката, развиване на уменията им за учене в съвременна дигитална среда.
Освен интерактивната карта на България за всяка една от предложените
теми е разработена примерна методическа разработка, която учителят би могъл
да използва творчески.
Друг модул в географския образователен портал е свързан с възможността
учениците под прекия контрол на учителите да събират информация за некласифицирани досега от науката природни обекти в родния край като атрибутивна
информация към интерактивната карта. Предвижда се също така създаване на
форум към географския образователен портал на учителската географска общност, където да се представят най-добрите интерактивни практики и да се споделят опитът, трудностите и постиженията.
Предвидено е апробация на уроците с интерактивната карта и оценка на
резултатите, които ще се съотнесат към традиционните методи на обучение.
Създаването на ценни образователни ресурси за училищното географско
образование, които предполагат въвеждането на интерактивни методи на обучение, е в полза на научната общност. Имайки предвид, че основните знания по
география и икономика се натрупват във формалното образование, основната
целева група се формира от ученици в 9 и 10 клас, като създадените ресурси
в географкския образователен портал дава възможност те да бъдат използвани
и от други ползватели. Причините да се избере гимназиалният етап на образованието за създаването на портала са следните: натрупаните знания по география и икономика в началното и основното образование, формираните знания и
умения за работа с информационни технологии, изградените умения за творческо мислене и способност за взимане на самостоятелни решения, възможностите да осмислят и оценяват различни гледни точки по зададени критерии
и т.н. Създадените продукти в портала са иновативно дидактическо средство за
катализиране на прехода от знания към умения, като се създаде климат, който
благоприятства творчеството чрез разработване на нови форми на обучение и
използване на нови техники на преподаване и учене с внедряването на най-новите научни постижения в географската наука, като по този начин се осигурява
пълноценно функциониране на триъгълника на знанието: образование–научни
изследвания–иновации.
Поставените цели и задачи предполагат висока приложимост на резултатите от портала. В експертния колектив, ангажиран с портала, участват представители на различни научни направления на географската наука, работещи
в Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската
академия на науките, както и образователни учители. Всеки един от тях допринася в значителна степен при решаването на редица проблеми от различ85

но естество, които ще бъдат оптимално представени. Самата устойчивост на
дейностите е свързана и с членовете на колектива, изпълняващи портала. Това
са амбициозни и много добре подготвени специалисти, които публикуват разработки от различни области на географските изследвания, както и от методика
на обучение по география.
Разработването на портала позволява да се оценят постиженията на учениците, обучаващи се в нова образователна среда. Всички резултати имат също
важно практическо значение по отношение на оценката и управлението на
учебния процес. Целта на тези изследвания е те да бъдат една добра основа за
следващи системни проучвания.
Резултатите от разработването на портала са важни и иновативни. Поради
това те могат и трябва да намерят своето приложение и разпространение в необходимите обществени сфери и институции, свързани с училищното географско
образование.
В условията на пандемия от Ковид-19 образователният портал е иновативен и надежден образователен ресурс, който ще обезпечи дистанционно обучение чрез използване на информационните и комуникационните технологии.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕН ГЕОГРАФСКИЯТ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ „НАУКАТА В КЛАСНАТА СТАЯ“
Първата целева група са учениците, които са въвлечени да участват пряко в учебно-познавателната дейност в класната стая чрез разработените в образователния портал ресурси. Методиката на уроците, в които е проектирано
използването на интерактивната карта за изследователска и творческа дейност
на учениците, носи важни учебно-познавателни ползи, формира умение за
ориентиране в пространството, умения за работа с ИКТ и трансфер на знания.
Този образователен ресурс предоставя възможности на учениците да осмислят
в дълбочина и динамика разглежданите природни компоненти, демографски и
икономически процеси и явления. Оценяването им от различни гледни точки
по зададени критерии повишава ефективността на обучението и създава предпоставки за формиране на холистично възприятие на географската среда и света. Чрез детайлно ресурсно обезпечените дейности в научноизследователския
модул „Моето научно изследване“ учениците имат възможност да се научат да
работят на терен сред природата и да формират умения за това, което в значителна степен скъсява дистанцията между науката и класната стая. Утвърждава
в съзнанието на учениците изследователския модел на поведение като реално
достижим и приложим в училищното им ежедневие. Това от своя своя страна повишава атрактивността на географската наука и мотивира учениците за
изследователска дейност като засилва интереса им към научните изследвания.
Чрез другите образователни ресурси на географския портал учениците формират умения за анализ и синтез. Изучаването на родния край и попълването на
атрибутивната база данни за родния край за учениците на интерактивната карта
ще ги мотивира да изучават природната, социалната и икономическата среда на
родното им място и проблемите, свързани с него, което е база за формиране на
гражданско активно поведение.
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Втората целева група са учителите по география и икономика. Образователният географски портал обезпечава учителската общност с нови образователни ресурси, които предоставят богати възможности за използване на
интерактивните методи при планирането на учебно-познавателната дейност в
класната стая, базирани на интерактивната карта и научноизследователските
модули. Това мотивира учителите да прилагат нови творчески подходи в обучението по география и икономика. Изследователският модул „Моето научно
изследване“ обезпечава ресурсно учителя и го мотивира да изнесе обучението
по география извън класната стая, сред природата, спестявайки му много технологично време за подготовка и обезпечване на тази дейност. Чрез обособения
за целта форум на учителската общност, публикуван на образователния портал,
се дава възможност на учителите да споделят опит и положителни практики,
които те са експериментирали в клас. Като дългосрочна полза на портала се
предвижда интегриране на учителската географска общност, която в момента
е приобщена към различни образователни групи, но не и към специализирана
географска общност. Това ще повиши самочувствието на българския учител по
география.
Третата целева група към която е ориентиран образователният портал,
е научната географска общност от НИГГГ при БАН, която ще бъде облагоделствана с емпирична информация, събрана от учениците при изучаване на
родния им край.
Важна стъпка към утвърждаването на прилаганите методики ще бъде верифицирането на създадените модели (интерактивната карта и създадените модули) и получените резултати. Образователният портал периодично ще актуализира съществуващата база данни, като се визират по-нови времеви периоди.
Той ще подпомага различните институции, имащи отношение към обучението
по география, като например би могъл да се използва успешно в обучението на
студентите по методика на обучението по география, дипломанти и докторанти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На теоретично равнище е направено проучване на подобни практики в
други страни и ще се експлицират понятията образователен портал, интерактивна карта, интерактивни методи на обучение, адаптирани за образователни
цели, научноизследователски методи и др. На емпирично равнище е извършено събиране, подбор, анализ на данни и материали за разработването на интерактивна карта, в което ще бъдат включени и учениците и техните учители. На
практическо равнище ще се създаде географски образователен портал „Науката в класната стая“ на сайта на НИГГГ при БАН с интерактивна карта на
България, която ще отразява географските процеси и явления в тяхната динамика във времето и пространството. Интерактивната карта ще се актуализира
с локална информация от учители и ученици и ще съдейства за попълване на
научногеографския емпиричен базис. Анализът на постигнатите резултати би
помогнало за даването на конкретни решения и има ясно изразен практико-приложен характер, който би заинтересувал и съответните държавни институции и
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изградените структура (Министерство на образованието и науката, Регионалните управления по образование и други).
Реализирането на настоящия портал цели обезпечаване на географското
образование с най-съвременни от научна гледна точка образователни ресурси,
които дават възможност за нови творчески подходи в класната стая.
В съответствие с националните и европейските политики, насочени към
подобряване ефективността на образованието и обвързването му с научните
постижения, географският образователен портал ще се усъвършенства във времето чрез обновяване на заложените в портала модули, както и създаването на
нови. Чрез създадения форум на учителската общност по география ще възникнат идеи за нови компоненти на образователния портал.
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Дискусии

ПОНЯТИЙНО-КЛАСИФИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ГЛОБАЛНА (МОРФОСФЕРНА)
ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Димитър Пърличев1
https://doi.org/10.35101/prg-2021.3-4.7
Липсата на общоприета класификация на формите на релефа в геоморфологията
мотивира автора да предприеме преди време (Пърличев, 1989, 1992, 2017а) опит да
реформира класификацията на И. П. Герасимов (1946). Класификацията на автора се
използва в процеса на подготовката на концепцията му за морфосферна геоморфология, за отразяване на геоморфоложките процеси, съпътстващи геотектонските, описани
в тектониката на плочите. Констатира се почти пълна съгласуваност на тектонските и
морфолитодинамичните процеси и адекватно отразяванe на последните в новата класификация, която макар и съставена от само четири основни понятия, улеснява работата
на изследователя и внушава увереност, че след завършването й ще отговаря напълно на
изискванията на концепцията за морфосферна геоморфология.
Ключови думи: морфосфера, тектосфера, морфоструктури, класификация, морфосферна геоморфология
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CONCEPTUAL AND CLASSIFICATION PROBLEMS OF THE CONCEPT
OF THE GLOBAL (MORPHOSPHERIC) GEOMORPHOLOGY
Dimitar Parlichev
Abstract. The lack of a commonly accepted classification of the “landforms” in the
geomorphology motivates the author to attempt some time ago (Parlichev, 1989, 1992,
2017a) a revision the classification of I. P. Gerasimov (1946). The author‘s classification
was used in the preparation of his concept of morphospheric geomorphology to reflect the
geomorphological processes concomitant with the geotectonic ones described by the Plate
tectonics. Almost complete coherence of the tectonic and morpholytodynamic processes and
an adequate reflection of the latter in the new classification is established. The latter, although
composed of only four basic concepts, facilitates the work of the researcher and inspires
confidence that, when completed, it will fully meet the requirements of the concept of the
morphospheric geomorphology.
Keywords: morphosphere, tectosphere, morphostructures, classification, morphospheric
geomorphology

Въпросът за класификацията на формите на релефа досега е бил един от
най-важните, но и от най-сложните и трудни теоретични въпроси на геоморфологията. Поради това, въпреки многобройните опити за създаването й и богатата литература по въпроса (Борисевич, 1978; Сваричевская, 1978; Чемеков, 1978,
1985; Башениня, 1987, Лоскутов, 1090, и др.), според Симонов (1988) все още
липсва общоприета генетична класификация. Преди време авторът се опита да
внесе яснота в основните понятия на геоморфологията като условие за прогрес
в теорията и в частност в геоморфоложката класифиикация (Пърличев, 1989,
1992, 2017а). Тук се прави кратка равносметка на този опит в светлината на
концепцията за морфосферна геоморфология.
С формулирането на понятието „морфоструктура“ Герасимов (1946) поставя началото на нов период в развитието на геоморфологията в Русия и източноевропейските страни, продължаващ вече повече от 70 години. Това понятие
стана символ на най-мощното и плодотворно направление в нея – структурната
геоморфология, което дава основание последният етап в развитието на геоморфологията да бъде характеризиран като морфоструктурен или просто структурен. Междувременно Флоренсов (1978), Арчиков (1985), Чемеков (1985),
Захаров (1985) и други отбелязват и някои недостатъци на понятието. По същото време авторът (Пърличев, 1989 г. – статията е постъпила в редакцията
на 04.04.1984 г.), като посочва негови дефекти, изтъква и сериозните успехи
на тези изследователи, които възприемат морфоструктурите като тектонски
предестинирани форми на релефа, т.е. в тяхния морфотектонски смисъл, което именно налага понятието в практиката на геоморфоложките изследвания.
Най-доброто доказателство за несъвършенствата на понятието „морфоструктура“ са 28-те различни негови тълкувания, представени в справочника на
Уфимцев и др. (1979). От другите две понятия от класификацията на Герасимов – „геотектура“ не се използва, а „морфоскулптура“ – твърде рядко и без
особен успех. Именно дефектите на трите понятия дадоха основание на автора
да извърши мотивирано следните пет понятийно-терминологични операции на
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триадата на Герасимов: предложи замяната на „морфоструктури“ с по-малкото
по обем, по-точно, по-ясно и удобно за използване понятие „морфотектури“,
отразяващо само тектонския фактор в развитието на релефа; понятието „морфоскулптури“ бе ограничено до представяне само на денудационните форми
на релефа; предложеното от автора понятие „морфолити“ стана представител
само на акумулативните форми на релефа – корелативните седименти (Пърличев, 1989). След това тези три класификационни единици бяха обединени в
понятието „морфоструктури“ (Пърличев, 1992), което се дефинира на базата
на един класификационен принцип – съответствието на формата и геоложкото
съдържание на обекта на основния мофогенетичен процес. По-късно към трите
понятия по същия принцип бе прибавено четвърто – „морфоблеми“, обединяващо формите на релефа, причинени от метеоритните бомбардировки на земната
повърхност (Пърличев, 2017а).
За да се отстранят неизбежни недоразумения, към тези операции се налага
да се добавят още три корекции от терминологично естество: ако седиментологията е геоморфоложка наука, за разлика от литологията, която е геоложка (Пърличев, 2017б, 2021), и ако съвременните нелитифицирани седименти
на океанското, морското и езерното дъно са част от морфосферата, логично
е понятието „морфолити“ да се замени с „морфоседи“, като „морфолити“ (в
по-специални случаи като „литоморфи“) – вече литоложко понятие, продължи да се използва в геоморфологията за по-старите литифицирани седименти,
които са предмет на литологията; ако над базалтовата океанска земна кора,
която е резултат на чисто тектонски и магматични процеси лежи по-тънката
и по-лека морфосферна покривка – продукт едновременно на ендогенните и
на екзогенните процеси, като цяло те представляват „океанската литосфера“
(синоним на „океанската земна кора“). Когато обаче се налага да се говори за
тях поотделно, едното е „океанска морфосфера“, а другото следва да се нарича
„океанска тектосфера“. Затова не би трябвало да се приемат за синоними
„тектоносфера“ (Геологические тела, 1986, стр. 272) и „тектосфера“, както
правят това Хаин, Ломизе (2005, стр. 8); поради това вече утвърденото понятие
„литосферна плоча“ ще продължи да се използва, но когато се налага да се
разграничи от седиментите над нея, би трябвало да се нарича „тектосферна
плоча“.
Да се върнем към понятието морфоструктура и способността му да обединява системните геоморфоложки феномени на земната повърхност с извънсистемните, каквито са „морфоблеми“. С тях класификацията от първи разряд
остава открита за нови членове с всякакъв генезис и таксономичен ранг. На
първо време се очаква такива да станат някои земетръсни кръгови структури
от локален, регионален и планетарен мащаб, както и т.нар. „вихрови“ или „ротационни“ структури – свързани с въртенето на Земята и други фактори (Кац и
др., 1989), а също и други кръгови структури представени в книгите на Кац и
др. (1989) и Хаин, Ломизе (2005). В този си вид новата геоморфоложка класификация предстои да бъде доразработвана и допълвана с таксономичните единици от първи, втори, трети и т.н. порядък. По понятни причини (понятието
„структура“ се използва във всички науки и във всички сфери на житейската
практика) понятието морфоструктура се оказа с най-голям обем, тъй като единствено в него може да се побере цял един морфосферен басейн, съдържащ го91

лям брой морфотектури, морфоскулптури, морфоседи и морфоблеми (подобно
становище застъпва и Захаров, 1985) и съизмерим единствено с литосферна
плоча. Всичко казано налага повторението на дефиницията на това понятие
като основно в геоморфологията, за да бъдат читателите ориентирани за гледната точка на автора (Пърличев, 1992, 2017а) при оценка на ролята и мястото на
всички други понятия в нея.
„Морфоструктура – обемно площно, геолого-геоморфоложко образувание, възникнало в резултат на взаимодействието на земната кора с атмо-хидро-крио-биосферата и с космоса, между чиято съвременна повърхност и определен участък от земната кора съществуват най-тесни пространствени,
генетични, възрастови, структурни и функционални връзки и отношения, които обуславят неговата относителна еднородност, цялостност и автономност“.
Когато обаче се разработва концепцията на бъдещата плейтгеоморфология,
най-важното относно терминологичните трансформации на понятията от рода
на описаните по-горе е да се разбере дали в новата си трактовка те ще послужат на практика при изготвянето на първите геоморфоложки легенди и карти,
съгласувани с тази концепция.
На фиг. 1 е представена идейната схема на напречен разрез на морфосферни басейни и тектосферни плочи. Отляво е симетричното възвишение на
средноокеански хребет, който всъщност се състои от две първични морфотектури, разделени от централна рифтова долина и изградени от застиналата
лава (предимно базалти) на конвективните лавови потоци от астеносферата.
Склоновете на хребета се понижават в противоположни посоки, тласкайки с
тежестта си тънката океанска земна кора. През цялото време на нейното движение върху нея се наслагват денудираните и разтворените от съседните континенти материали – теригенни, глинести, кремъчни, карбонатни, хемогенни,
вулканогенни и др., които формират т.нар. корелативни наслаги, разпределящи се циркумконтинентално – в зависимост от морфологията на дъното
(Добровольский, 2001). Те именно са споменатите по-горе морфоседи, които
съгласно концепцията на автора формират океанската морфосфера. Геологът
Тимофеев (1985) е описъл достатъчно подробно физикогеографско-ландшафната среда и необходимостта от съответните изследвания за формирането на
седиментите, аргументирайки, без да иска тезата на автора за принадлежността на морфоседите към морфосферата и съответно на седиментологията към
геоморфологията.
В последната статия на автора (Пърличев, 2021) е обяснено, че морфоседите представляват океанският тип морфосфера, която се нуждае от по-детайлно
разглеждане от гледна точка на концепцията, предвид многобройните изследвания и описания на океанските дънни седименти през последните десетилетия
(Емери, 1971; Менард, 1971; Шепард, 1976; Кеннетт, 1977б; Леонтьев, 1977,
1982; Сергеева, 2005; Лисицын, 2009; и др.). Тези автори отчитат спрединга на
дъното, т.е. движението на окенските седименти (океанската морфосфера), носени от океанските (тектосферни) плочи към зоните на субдукция (които представляват тектоседи – тр-сд) и потъващи в тях заедно с плочите (тук не се разглеждат случаите на обдукция и колизия, тъй като според Хаин, Ломизе (2005),
първите са пренебрежимо малко, а вторите липсват в съвременната епоха). При
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Фиг. 1. Идейна схема – напречен разрез на морфосферни басейни (МБ)
и тектосферни плочи (ТП)

това морфоседите са улеснени от нарасналата си дебелина и тежест и от допълнителните порции кластичен материал от стръмните склонове на съседния континнент, и особено при „тектонска ерозия“ на входа на субдукцията, когато се
увличат и части от него (Хаин, Ломизе, 2005). В крайна сметка, основната част
от океанската морфосфера се оказва под континента, като по-лека в най-горната
част над субдуциралата океанска тектосфера. Поради нарастващата температура и налягане в новите термобарични условия тя търпи пликативни деформации, частична метаморфизация и дори стапяне и се превръща в континентален
тип земна кора (а морфоседите – Мсд, в литоморфи – Лм), която участва във
формирането на планинския масив или верига над нея. В същото време тектосферната плоча под нея поради тежестта си потъва още по-надолу, стапя се и се
слива с астеносферата.
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Издигайки се неравномерно нагоре, изстиващата и втвърдяваща се континентална литосфера вследствие на разнопосочни (предимно вертикални) напрежения търпи дизюнктивни нарушения, разчленяващи я на блокове – тектоморфи (Тм). В подема си те достигат до една твърде неясна засега, но силно денивилирана по разломите граница, при която осъществяват контакт с една или
повече от екзогенните атмо-, хидро-, крио-, биосфера. С това започва и постепенно се ускорява процесът на изветряне на литосферата, т.е. превръщането и
в морфосфера, а дотогавашните тектоморфи (Тм) – в морфотектури (Мтр). Паралелно с него протича и все по-дълбокото разчленяване на планинския масив
или верига на все по-ниски нива от речните долини – морфоскулптури (Мск),
развиващи се по пукнатини и разломи (Щербакова, 1977). Морфоскулптурите
обаче вече са унищожили голяма част от масата на морфотектурите, която са
преобразували в морфоседи (Мсд), с което непрекъснато подпомагат издигането на масива или веригата.
Всъщност описаните метаморфози на земните маси между зоната на субдукция и билото на масива или планинската верига са предполагаеми, т. е.
“черна кутия“ – знае се какво влиза и какво излиза от нея, но не се знае какво
става в нея (етапите Лм и Тм са най-вероятни). Това обаче е неизбежно при
илюстрацията на една идея без отчитане на конкретните фактори, които я видоизменят, но за които липсва информация.
При тази ситуация, ако трябва да дадем научното определение на масива
или веригата като цяло, то ще бъде текто-скулптура (тр-ск) или скулпто-тектура (ск-тр) в зависимост от това дали те се издигат или снишават в резултат на
преобладанието на нео- и актуотектонското издигане или на денудацията. Така
или иначе те ще бъдат съвсем различни от морфотектурите на средноокеанските хребети, но в първия случай могат да бъдат в една и съща класификационна
група поради преобладаващо ендогенния си произход. В случай че някой от изоставащите блокове в тях се е покрил със седименти от съседните блокове, ще
го наречем текто-сед (тр-сд), но ако в последните хилядолетия наносите върху
такъв блок са започнали да изтичат през река, проправила си чрез регресивна
ерозия път до него, бихме могли да го определим като текто-седо-скулптура (трсд-ск), в зависимост от процентното участие на трите фактора във формирането
й, установено чрез детайлно изследване.
Нека погледнем вдясно и обратния склон на планината. Той е по-полегат,
долините не са така дълбоко всечени и все пò на изток тяхният V-виден профил се заменя от трапецовиден с широко, но акумулативно дъно, а след това
от трапецовиден препълнен от наноси, преминаващ постепенно в делтите им в
съседния океан. Така по дължината си от началото до края долините на няколо
пъти ще сменят названието си: морфоскулптури (Мск) > скулпто-седи (ск-сд)
> седо-скулптури (сд-ск) > морфоседи (Мсд) или седотектури (сд-тр) – ако дъното потъва под тежестта на делтите. Всички морфоседи в речните долини, от
момента на отделянето им от основната скалà до момента на отлагането им в
съответния океански, морски или езерен басейн, в съгласие със Сергеева (2005)
ще наричаме мотоседи (мо-сд).
Накратко казано, предложената от автора през 1989 г. класификация на формите на релефа, съставена от три члена от първи разряд, по-късно попълнена с
четвъртия член – морфоблеми, позволява да се определи с първо приближение
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с достатъчна точност генетичната същност на всички основни морфоструктури
в рамките на един морфосферен басейн. Класификацията обаче ще трябва да
бъде допълнена с нови морфоструктури от първи разряд, втори разряд, трети
разряд и т.н., за да послужи за основа на унифицираната легенда на общата
геоморфоложка карта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Наложително е да се изостави заблуждаващото твърдение, че обект на
геоморфологията е релефът на земната повърхнина. Геоморфологията е наука
за морфоструктурите, а релефът е само горната им повърхност. Следователно
най-точно би било да се каже, че геоморфологията е наука за морфоструктурите
от всички видове и рангове, изграждащи морфосферата, а най-кратко казано –
наука за морфосферата. Защото геоморфологията подобно на геотектониката е
обемна, а не повърхностна наука.
2. Релефът е граничната повърхнина с решаващо значение за процесите
върху и под нея, тъй като разделя литосферата от атмо-, хидро-, крио-, биосферата. Релефът, наред с морфоструктурите и зоната на хипергенезата, т.е.
морфосферата, се формира под въздействието едновременно на ендогенезата
и екзогенезата, за разлика от тектосферата и всички геосфери под нея, които
са резултат единствено на ендогенезата. Затова изключването на морфосферата от предмета на геоморфологията е проява на непонятна едностранчивост и
немотивирано стесняване на обекта, предмета, целите и перспективите на тази
наука. Геоморфологията изследва морфосферата комплесно, за разлика от останалите науки, като хидрогеология, геохимия, карстология, тектоника, неотектоника, актуотектоника, екзогенни месторождения, почвознание и др., които я
изучават в различните й аспекти, подобно на ландшафтознанието, което изследва ландшафтната сфера комплексно, подпомогнато от редица други науки по
отношение на съответните й аспекти.
3. Упоритото придържане към релефа като предмет на геоморфологията
лежи според автора в основата на изоставането й в теорията (Пърличев, 1989,
1992, 1994), а също за това, че раздели на геоморфологията, като зоната на хипергенезата и седиментологията, се оказаха в рамките на геологията (Пърличев, 2017б, 2021). Това е и причината редица автори (Кашменская, 1980, 1989;
Асеев и др.,1982; Селиверстов, 1990 и др.) да не разработят концепция за общата теория на геоморфологията, използвайки системния подход. В крайна сметка
това придържане доведе и до незадоволителните резултати от мощното стимулиращо въздействие върху геоморфоложката теорeтична мисъл от страна на
тектониката на плочите, изложена своевременно, достъпно и на високо научно
ниво в редица статии и книги (Емери, 1971; Менард, 1971; Уеда, 1980, Аллисон,
Палмер, 1984, Кеннетт, 1987а и др., а на български цялостно и в геоисторическа
ретроспектива от Николов, 1991).
4. Най-големите морфоструктури са морфосферните басейни (вече класифицирани –океански, морски, езерни, Пърличев, 2017б), които са напълно съизмерими с тектосферните плочи, от които са неотделими и с които се намират
в най-тесни функционални връзки и отношения, чието изследване по понятни
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причини все още не е започнало. Тъй като седиментологията изучава формирането на океанската морфосфера (Пърличев, 2021), границата седиментогенеза/
литогенеза (Пърличев, 2017б) се явява и граница между геоморфологията и литологията. Поради това именно морфосферата на сушата и океанската морфосфера, а не „релефът на сушата и на океанското дъно“ правят геоморфологията
междинна наука между геологията и физическата география така, както геохимията на епигенетичните процеси (Перельман, 1961) е междинна наука между
геологията и химията.
5. Както проличава от текста, морфоструктурите не са веднъж завинаги
дадени и непроменливи величини. При взаимодействието на морфосферата и
тектосферата, в процеса на движението си морфосферните маси преминават от
една форма в друга, (последователно или синхронно), осъществявайки пълен
кръговрат на веществото в морфосферата, за да отговарят на изискванията на
мястото, времето и функцията, която изпълняват (Мсд > Лм > Тм > Мтр > Мск
> ск-сд... – фиг. 1). Освен това фигурата показва, че кръговратът на веществото
в морфосферата, подобно на този в тектосферата, се осъществява в два варианта – тихоокеански (в ляво) и атлантически (в дясно – частично представен).
Въпросът заслужава специално разглеждане и то на базата на конкретен фактически материал, с какъвто в момента авторът не разполага.
6. Засега глобалната класификация на морфоструктурите, съставена от
четири члена (морфотектури, морфоскулптури, морфоседи, морфоблеми), позволява научното определение на всяка морфоструктура с не повече от четири
показателя. Разбираемо е, че с разработването на класификацията ще нараства
и броят на показателите и точността на определенията. Става ясно също, че
дори само четирите първоразрядни члена на класификацията улесняват и повишават качеството на изследванията и не е трудно да се предвиди, че в процеса
на доразработването й нейното значение за картирането и районирането на морфоструктурите ще нараства.
7. Доколкото дефиницията на понятието морфоструктура е валидна за
всички видове и рангове морфоструктури до морфосферни басейни включително, при което всички са в известен смисъл производни на това понятие, може да
се приеме, че то поставя основите на една морфолитодинамико-неотектоно-актуотектоно-генетико-възрастово-морфоложка класификация на морфоструктурите, съгласувана с концепцията за бъдещата плейтгеоморфология.
8. За момента може би най-необходимите и перспективни изследвания в
геоморфологията са свързани със спешното разработване на геоморфоложка
класификация на морфоструктурите, на базата на която да се създаде „единна,
унифицирана легенда на общата геоморфоложка карта“, в която Рождественский (1985) вижда една от предпоставките за създаването на бъдещата обща
теория на геоморфологията. Авторът смята, че е поставено началото на разработването на тази класификация и е извършена първата успешна проверка на
приложението й.
9. Худяков (1985) съобщава, че „липсва обща концепция на планетарната
морфогенеза, способна да систематизира наличния грамаден геоморфоложки
материал“. Според автора такава вече съществува, макар и в недовършен вид.
Това е представата за „морфосфера“, неотделима от тектосферата, и за „морфосферни басейни“, неотделими от тектосферните плочи в рамките на литос96

ферата. С разработването на геоморфологията на морфосферните басейни
(Пърличев, 2018) този материал ще бъде систематизиран, а тектониката на плочите ще получи своето необходимо допълнение, за да се превърне в пълноценна
теория на земната кора.
10. Въз основа на всичко казано може да се очаква, че бъдещата обща
геоморфоложка карта ще бъде не карта на релефа, а аналитична карта на морфоструктурите, в която челно място ще заема не генезисът, възрастта или морфологията на релефа, а преди всичко динамиката на самите морфоструктури,
при това не само морфолитодинамиката на повърхността им и под нея, а и
тяхната нео- и актуотектоника както вертикална, така и хоризонтална. Всички
те, изразени чрез количествени величини на линии, площи, мощности, обеми, скорости, разстояния, наклони, градиенти, коефициенти, индекси и пр.,
ще направят самата карта обект на изследване и източник на нови познания не
само за самата морфосфера, но и за взаимодействието й със съседните геосфери. Най-вероятно на практика ще бъдат съставяни все по-пълни и по-точни
специализирани карти в еднакви мащаби – морфоструктурни, морфолитодинамични, неотектонски, актуотектонски, генетични, възрастови, литолого-петрографски, палеогеоморфоложки и други, които ще се налагат една върху
друга, за да се разкрива все по-пълно и точно влиянието на едни или други
фактори при решаването на различни проблеми във всеки конкретен участък,
район, регион или зона. Това ще повишава едновременно теоретичната и практико-приложната стойност на извлечената от тях обща геоморфоложка карта,
която ще отразява статиката и динамиката на най-важните характеристики на
морфосферата.
11. Авторът изразява увереност, че изградената върху предложената концепция бъдеща обща теория на геоморфологията ще бъде заредена с потенциала да решава някои от най-важните проблеми на геонауките. Първият и
най-важният от които според Юбитц (1985) е: „1) глобалният обхват на главните геологически явления, които се явяват определящи в развитието на литосферата в съвкупност с изучаването на океанските пространства“. А кои
геонауки биха могли да осъществят този „глобален“ обхват по-качествено и
резултатно от самата теория на литосферата посредством двете й съставни
части – плейттектониката и плейтгеоморфологията? Плейттектониката е налице и обяснява защо и как тектосферните плочи се движат. Липсва обаче
плейтгеоморфологията, която да обясни защо и как морфосферните басейни
осъществяват горната част от кръговрата на това движение и по този начин
предотвратяват натрупването на свръхголямо количество енергия в земните
недра, опасно за съществуването на самата планета Земя. Освен това, като
изучаваща динамиката на най-горната твърда геосфера, плейтгеоморфологията ще получава данните от неотектониката, актуотектониката и сеизмологията, ще ги съпоставя с данните за денудацията (в най-широк смисъл) и
акумулацията и ще съобщава крайните резултати за съвременната динамика
на морфосферата, която носи човечеството. Най-после, като основа на всички
външни геосфери и на науките, които ги изучават, тя ще снабдява представителите им с информация за морфосферата, особено важна за изследователите
на ландшафтната сфера, в която живее човечеството. . . . За съжаление, след
40 години челно място в геоморфологиията, от 30 години насам руската и из7 Проблеми на географията, 3–4/2021 г.
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точноевропейската геоморфология са изпаднали в състояние на недопустим
застой във водещата – теоретичната част на тази наука, причинил вместо прилив, почти пълния отлив на кадрите от нея.
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