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ДЕМОГРФСКОТО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА НА ФОНА НА
ГЛОБАЛНИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ
Чавдар Младенов, Емил Димитров
Населението чрез своя брой, основни структури (възрастова, полова, етническа, религиозна и др.), характер на възпроизводствените процеси, териториално разпределение, степен на квалификация на работната сила и др. влияе
върху цялостното развитие на света и на отделните единици от различен таксономичен порядък – континент, страна, район или отделно населено място.
Целта на настоящата статия е да се разгледат основните и специфичните
демографски особености в Европа и да се съпоставят с тези на световното население.
ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА СВЕТА
Динамиката в броя на населението на света се определя от неговото естествено движение, т.е. от съотношението между раждаемостта и смъртността.
Това съотношение формира типа възпроизводство.
В световен мащаб се наблюдава бързо нарастване на абсолютния брой на
населението. По данни на ООН в края на 2011 г. населението на света наброява
над 7 млрд. души. От него само 17 % живеят в силно развитите страни, а групата на слабо развитите е с много висок дял – 83 %, от които 12 % се пада на найслабо развитите страни, където проблемите от всякакъв характер (включително
и демографски) са много ярко изразени.
Като цяло за света много остри са противоречията между бързия ръст на
населението, икономическите проблеми и природните ограничения. Така се
стига и до такива негативни явления като недохранването и свързаните с това
хронични заболявания, различните форми на социално противопоставяне, замърсяването на околната среда и неефективното използване на природните
ресурси.
Трудно е да се проследи динамиката в броя на световното население за
един по-дълъг период от време. По-достоверна информация се появява с първите преброявания (първоначално в САЩ и в някои от водещите страни в
Европа), проведени в самия край на ХVІІІ и в началото на ХІХ век. По-ста-
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рите данни за световното население се основават на предположения. Като се
вземе предвид теорията за демографския преход, векове наред раждаемостта
е превишавала съвсем слабо смъртността и населението показва минимален
ръст. Това е характерно за по-мирни и спокойни времена, които са прекъсвани
от варварски нашествия, по-продължителни военни конфликти, масови епидемии (напр. чумата през Средновековието) и природни катаклизми. В такива
периоди смъртността е превишавала раждаемостта и е наблюдаван демографски спад.
Според предположения на историците, в началото на мезолита, т.е. преди
около 15 хил. години, общият брой на населението на света е бил около няколко
милиона души, а в началото на неолита то не е повече от 10 млн. д. Основната част от него е населявала Южна и Източна Азия и южната част на Европа.
Средната продължителност на живота е била 20 години, а стойностите на раждаемостта и смъртността са се колебаели около 50 ‰ със слабо превишение на
раждаемостта.
В началото на новата ера, при народите, занимавали се със земеделие и
скотовъдство, смъртността слабо е бележила спада, а раждаемостта е стагнирала или леко е нараствала. По този начин, като цяло се е стигало до относителна
демографска стабилизация и световното население по най-груби оценки е наброявало около 170 млн. д.
От началото на новата ера до 1900 г. населението на света се е увеличило
близо 10 пъти и достига до 1,6 млрд. д., като за първите 1000 години нарастването е съвсем слабо – от около 170 млн. на около 270 млн. д. Към 1500 г. броят
на населението се удвоява (над 500 млн.д.), а след 1500 г. темповете в прираста
на световното население нарастват значително. В Европа се развиват капиталистическите отношения, има вече някои постижения в здравеопазването, а и
постепенно се подобряват храненето и санитарно-битовите условия. За периода от 1500 г. до 1900 г. населението на света нараства над 3 пъти (от 500 млн. д.
на около 1,6 млрд. д.). През 1900 г. най-голямата страна в света е Китай
(475 млн. д.), следвана от Британска Индия (290 млн. д.), Руската империя
(130 млн. д.) и САЩ (76 млн. д.).
Най-голям е прирастът на световното население през ХХ век. Много бързо
нараства населението на страните от Латинска Америка, Африка и Азия. В началото на века започва демографският преход в Латинска Америка, изразяващ
във висока раждаемост и спадаща смъртност. В резултат на това се наблюдава
демографски бум. По тази причина, до началото на 80-те години темповете на
прираст се запазват на твърде високо ниво, след което те се забавят. За времето
от 1900 г. до 1980 г. броят на населението на Латинска Америка нараства над 6
пъти (от 64 млн. д. на 387 млн. д.). Заселванията (напр. в Бразилия, Аржентина
и по-малко в други страни) също играят роля, но темповете на нарастване се
формират най-вече от естествения прираст.
През ХХ век бързо нараства броят на населението и на Африка, но истинският демографски бум започва от началото на 70-те години, когато и в този
континент се наблюдават признаците на демографския преход, започващ с постепенно намаляване на смъртността, а за периода от 1970 г. до 2010 г. той
почти се утроява – от 360 млн. д. на 1 051 млн. д. Ако се направи по-подробен
анализ по отделни страни на Африка, се вижда, че за толкова кратък период от
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време населението на почти всички от тях нараства около 3 пъти. Това наистина
е много голям проблем, имайки предвид степента на тяхното социално-икономическо и културно развитие.
Както се вижда от табл. 1, за един твърде дълъг период – приблизително
200 години, рязко се съкращава времето, през което броят на населението нараства с по 1 млрд. души.
Таблица 1
Нарастване на броя на населението на Земята с по 1 млрд. д.
Брой на населението

Година

Брой години за нарастване

1 млрд.

1820

–

2 млрд.

1927

107

3 млрд.

1959

32

4 млрд.

1974

14

5 млрд.

1987

13

6 млрд.

1999

12

7 млрд.

2011

12

Източник: Население мира. М., 1989.

Средногодишният темп на нарастване на населението на света през последните години е 11 ‰, докато през 50-те години на миналия век той е бил
20 ‰. Това се дължи на факта, че коефициентът на тотална плодовитост (брой
живородени деца от една жена във фертилния й период – 16-49 г.) се стабилизира
на 2,5, докато през 50-те години на 20 век е 5,0.
РАЖДАЕМОСТТА В СВЕТА

При разглеждане на проблема с демографското нарастване е необходимо
да се акцентира и върху нивото на раждаемостта, която е основният компонент
на възпроизводствения процес. В световен мащаб през последните няколко години интензитетът на раждаемостта е 20 ‰ (през 2004-2006 г. е 21 ‰) и може
да се приеме, че като цяло става въпрос за средно високо ниво с тенденция на
постепенен спад, но със съществени регионални различия. През 2010 г. при
населението на силно развитите страни раждаемостта действително е ниска и
е на нивото на стесненото възпроизводство. В слабо развитите страни (83 %
от световното население), раждаемостта е 22 ‰, т.е. в тях е налице разширено
възпроизводство. За да се подчертае проблемът с раждаемостта, трябва да се
изтъкне, че в групата на най-слабо развитие страни раждаемостта е твърде висока – 35 ‰.
Спадът на раждаемостта е отразен на фиг.1.
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Фиг. 1. Динамика в раждаемостта (‰) през 2000 г. и 2010 г. в някои райони на света

През 2010 г. най-висока е раждаемостта в Африка – средно 36 ‰, и спрямо
2000 г. през има съвсем слаб спад от 2 пункта. На ниво около 40 ‰ тя се задържа
в регионите на Централна, Западна и Източна Африка. В 16 от общо 56 държави
и територии на континента раждаемостта е над 40 ‰, като в част от останалите
страни тя се приближава до тези стойности. В 10 африкански страни (например
Мали, Ангола и др.) тя дори е над 45 ‰, като най-високи стойности имат Нигер
и Уганда (над 48 ‰). Относително по-ниски са стойностите на раждаемостта в
регионите Северна и Южна Африка – съответно 25 ‰ и 22 ‰.
В сравнение с началото на ХХІ в., през 2010 г. по-голям спад на раждаемостта има в региони, където и независимо от това тя все пак е по-висока
– Централна Америка и Южна Америка. По-малък е спадът в Западна, Южна
и Югоизточна Азия.
Повечето от мюсюлманските страни в Азия поддържат високо ниво на раждаемост (напр. Афганистан, Йемен, Палестинските територии, Сирия, Ирак,
Оман и др.). Значителен спад се наблюдава в Източна Азия, особено в Китай
(12 ‰), Република Корея (9 ‰), Япония (8 ‰), Тайван (7 ‰). При тях вече се
осъществява стеснено възпроизводство.
В развитите страни раждаемостта е ниска – в континентите Европа (11 ‰),
Северна Америка (13 ‰) и Австралия (14 ‰).
В повечето от слабо развитите страни раждаемостта е висока, води до демографски ръст и поражда проблеми. Това се дължи на фактори от различно
естество. Поради високата детска смъртност (50 ‰ за слабо развитите страни
и 76 ‰ за най-слабо развитите) има стремеж за раждане на повече деца с цел
продължаване на рода. Освен това, поради лошото социално осигуряване в понапреднала възраст, много родители искат да имат повече деца в стремежа да
търсят опора в старините си. Браковете най-често се сключват доста рано и
се реализират раждания през целия фертилен период. В много от тези страни
6

влияние има и религията (най-вече исляма), която проповядва раждането на повече деца и забранява абортите и контрацептивите. Католицизмът също играе
известна роля по отношение на раждаемостта в страните от Централна и Южна
Америка. В основната си част обществата в Африка и в много случаи в Азия
са от аграрен тип при тях се поддържа по-висока раждаемост от стремеж за
осигуряване на работна сила в дребните земеделски стопанства. За високата
раждаемост от значение е и принизеното положение на жените, особено в мюсюлманските страни, и стремежът на бащите да имат мъжки наследници. Нивото на раждаемост се поддържа и от ниската култура, занижените изисквания на
родителите по отношение качеството на живота, липсата на стремеж да се даде
на децата добра перспектива и образование, т.е. цялата ориентация се отличава
от тази на обществата на силно развитите страни. Не трябва да се пренебрегва
и все още доста слабата роля на семейното планиране и ниската медицинска
култура.
СМЪРТНОСТТА В СВЕТА

Другият компонент, който играе роля за различната степен на изменение
на броя на световното население през отделните исторически епохи и в нашата
съвременност, е смъртността. През 2010 г. общата смъртност на населението на
света е 8 ‰ (в самото начало на ХХІ в. е 9 ‰). От средата на ХХ в. първоначално тенденцията е на бърз спад (от 24,4 ‰ през 1950 г. до 13,3 ‰ – 1975 г., и
9,1 ‰ – 1995 г.), но след това той е незначителен. И в бъдеще тази тенденция ще
се проявява доста забавено поради големия дял на децата в страните от Третия
свят и успехите на съвременната медицина.
При изясняване на въпроса за общата смъртност на населението в света на
пръв поглед се получава куриоз. Той се изразява в това, че според данните от
ООН за 2010 г. силно развитите страни са с показател 10 ‰, а слабо развитите
– с 8 ‰. Освен това най-слабо развитите страни са с показател 11 ‰, т.е. приближаващ се до този при силно развитите страни. Това се дължи на факта, че
населението на слабо развитите стани (83 % от световното) има благоприятна
възрастова структура (6 % от него е на 65 и повече години). В същото време за
населението на по-силно развитите страни този дял е 16 %. Например, над
20 % е той в Япония, Германия и Италия. По тази причина сравненията на нивата на смъртност между големите групи страни в света не е съвсем коректно.
Все пак прави впечатление високото нивото на общата смъртност в Африка,
въпреки доста младото население на този континент (само 4 % са на 65 и повече години) – през 2010 г. тя е 12 ‰ (14 ‰ в самото начало на ХХІ в.). В цяла
Субсахарска Африка смъртността е 13 ‰, като достига до 16 ‰ за Централна
Африка, а средната продължителност на живота е около 50 г. Все пак и в Африка,
като цяло, има известен спад на общата смъртност. В относително по-развитите
страни на континента тя е под 10 ‰, а при най-слабо развитите – около 15–16 ‰.
В сравнение с миналото вече няма страни със смъртност над 20 ‰.
Останалите региони от слабо развития свят имат смъртност от 5 ‰ (Централна Америка и Западна Азия) до 7 ‰ (Южна и Югоизточна Азия). В целия
този огромен Трети свят (без Африка) навсякъде тя е под 10 ‰ (изключение
правят Афганистан и още няколко страни с конкретни особености).
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Групата от слабо развитите страни като цяло дава демографския облик на
световното население. На пръв поглед те имат невисока обща смъртност, но зад
тези стойности се крият много проблеми. В тези страни детската смъртност е
все още висока (48 ‰). Освен това при наличие на голям брой младо население
общата смъртност би трябвало да е доста по-ниска. Това се отнася най-вече за
страните в Африка, където населението на 65 и повече години е едва 4 %. При същата възрастова структура т.нар. „нефтени“ страни от Близкия изток (напр. ОАЕ,
Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и др.) имат обща смъртност между 2 и 4 ‰.
Слабо и основно най-слабо развитите страни имат по-висока повъзрастова
смъртност (включително детска), по-ниска продължителност и ниско качество
на живота, като налице е и сравнително голям дял умирания от паразитни и
инфекциозни болести. В тях след Втората световна война нивото на много високата смъртност започва да се понижава. Това става благодарение на международното сътрудничество и използването на новите постижения в медицинската
наука. Смъртността спада най-вече в Латинска Америка и в повечето страни на
Азия, в които този спад е по-ясно изразен. Независимо от наблюдавания спад в
Африка стойностите продължават да бъдат високи и основно значение все още
имат различни опасни заболявания.
Що се отнася за световното ниво на детската смъртност (44 ‰), много е
голяма разликата между нивата Ј в силно развитите страни – около и под 5 ‰,
и в най-слабо развитите, където тя е средно 76 ‰ (за страните от Централна
Африка показателят е 106 ‰).
Като цяло възрастовата структура на световното население също поражда
някои проблеми. Делът на децата (лицата под 15 години) е 27 %, като в групата
на слабо развитите страни той е близо 1/3 (29 %), а в повечето страни на Субсахарска Африка е значително над 40 %. Високите стойности на този дял се
отнасят и за някои страни от Азия (Афганистан, Ирак, Палестинските територии, Йемен, Лаос и др.), Латинска Америка (Гватемала) и някои от островните
държави на Океания. Получава се така, че делът на децата в слабо развитите
страни е доста висок, а при слаб стопански растеж това поражда проблеми за
осигуряване на по-достойно бъдеще. Реално се получава голям демографски
натиск в едни недостатъчно развити в социално-икономическо отношение страни. Това поражда още повече различни форми на напрежение и чувство за безперспективност.
Демографски проблем създава и начинът на протичане на урбанизацията в
повечето слабо развити страни. В наше време вече над 50 % от хората на планетата живеят в градовете, а прогнозата е, че към 2030 г. този дял ще достигне 60 %.
Проблемът при световната урбанизация е този, че за разлика от силно развитите
страни, в слабо развитите масово се наблюдава висок темп на нарастване на
градското население, в резултат на което се получават големи диспропорции.
В сравнение със средата на ХХ в. градското население на тези континенти,
които формират слабо развития свят, нараства 3 пъти и достига до ниво от
около 40 %. Много селски жители се насочват към градовете най-често поради
крайна бедност, безработица и липса на елементарна перспектива. Попадайки
в новото местожителство, те трудно се приспособяват към новата действителност, защото са с друг тип култура, манталитет и с ограничени финансови възможности. Много от преселниците не могат да се адаптират към промяната, а
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около градовете възникват гета, жителите на които изпадат в социална изолация
и са пораждат редица отрицателни явления. Голяма част от преселниците привнасят много от белезите на селския живот. Темповете на развитие на градовете
са по-ниски и най-често не могат да отговорят на изискванията на новодошлите
по отношение на прилично настаняване и трудова реализация. Освен това често
явление в тези страни е и твърде хаотичното развитие на един или няколко града, т.е. липсва относително нормално проявление на урбанизационния процес
в пространствен аспект. В силно развитите страни урбанизацията протича по
съвсем различен начин, но делът на тяхното население е неголям (13 %) и не
може да компенсира като цяло проблемите на световната урбанизация.
На фона на световното демографско развитие с всички негови изяви и проблеми може да се разгледа и развитието на Европа, което е доста по-различно.
Към края на 2010 г. населението на Европейския континент (заедно с това на
цяла Русия) е 740 млн. д. В страните на ЕС (27 на брой) населението е 502 млн. д.,
на Русия – 142,8 млн. д., а останалото население живее или в бивши съветски
републики (Украйна, Беларус, Молдова), или в страни, които не са членки на
ЕС (Норвегия, Швейцария, Сърбия и др.).
ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПА
И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
По оценка на историците, в началото на новата ера населението в Европа
наброява около 30 млн. д., основно съсредоточено в южната част на континента, т.е. в земите на Римската империя. За първите 1000 години от н.е. поради
варварските нашествия, войните, болестите и глада населението на континента
се запазва в общи линии на същото ниво. През следващите векове (до 1500 г.),
въпреки чумните епидемии през някои периоди, феодалните междуособици и
много ниското качество на живот, все пак европейското население се удвоява (от
30 млн. на 60 млн. д.). Към тази година най-многолюдни страни на континента
са Франция – 15 млн. д., Италия – 10 млн. д., и Германия – 9 млн. д. Въпреки
трудностите през ХІV век, първоначално в Италия, а след това и в страните на
север от Алпите, макар и в различна степен, се проявява Ренесансът (Възраждането). Наблюдава се значителен подем в развитието на науката, техниката и
културата. Развитието на производството се изразява и в увеличаване на обема
и асортимента на хранителните продукти, а оттам и възможностите за малко побърз ръст на броя на населението, който се засилва още повече след 1500 г. Макар
и много бавно, градовете получават по-силен тласък в развитието си в резултат
на настъпващите капиталистическите отношения. Големите чумни епидемии
започват да се появяват по-рядко и вече имат локален характер. Възникват някои новости в медицината, а битовите условия и храненето вече са относително
по-добри. За 400 години (от 1500 до 1900 г.) броят на населението на Европа
нараства 4 пъти (от около 70 млн. на около 290 млн. д.). Първоначално ръстът
не е висок (през 1750 г. – 102 млн. д.), но през следващите 150 г. (до 1900 г.) реално
се утроява. През целия ХІХ век и особено след войните на Наполеон и установяването на мир в Европа (Виенския конгрес от 1815 г.) демографският прираст
на континента е най-висок за света.
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Едва в средата на ХVІІІ век в Европа се проявява началото на демографския преход, при който започва спад на смъртността при запазващо се високо
ниво на раждаемост. Данни за нивото на смъртността през този период липсват,
но може да се предположи, че тя варира между 40 и 50 ‰ при средна продължителност на живота между 20 и 30 години. Този процес се наблюдава първоначално в Скандинавските страни и след това постепенно обхваща редица
страни от Западна Европа. На границата между ХІХ и ХХ век стойностите на
смъртността в повечето от тези страни вече са между 17 и 27 ‰. В резултат на
това и на поддържаната висока раждаемост се наблюдава нарастващ естествен
прираст. Нараства и делът на лицата, които доживяват до 60 и повече години.
Така например, докато в средата на ХVІІІ век в относително най-напредналите
страни от континента (тези от Скандинавския п-в, Нидерландия, Швейцария)
до тази възраст достига 1/4 от населението, към 1900 г. това нарастване е над
1/2. Средната продължителност на живота на населението в Скандинавия е
малко над 50 години, а детската смъртност спада на около и под 100 ‰ (Норвегия – 69 ‰, Швеция – 81 ‰, и Дания – 108 ‰).
Броят на европейското население нараства най-бързо през ХІХ век благодарение именно на демографския преход, както това се случи през ХХ в Латинска Америка, а след това в Азия и в по-малка степен в Африка. Този ръст би
бил по-голям, ако не са били и големите изселвания към Новия свят. Така към
1900 г. Франция и Германия имат население по над 40 млн. д., а Великобритания – малко под 40 млн.
През целия ХХ век населението на Европа (без Русия и териториите от бившия СССР) нараства от 295 млн. д. (1900 г.) на 392 млн. д. (1950 г.) и 496 млн. д.
(1988 г.). По време на двете световни войни са дадени много жертви и е нарушен естественият прираст. До Първата световна война и в първото десетилетие
след края на Втората световна война има големи изселвания от континента. Въпреки това до началото на 60-те години, благодарение на естествения прираст,
темповете на нарастване на населението са на по-високо ниво.
През ХХ век има радикални промени в стойностите на смъртността. Първоначално спада детската смъртност, а след това и смъртността в останалите възрастови групи. С приближаването на възраст 60 и повече години това
снижаване е по-малко. За периода 1950–1970 г. в Европа стойностите спадат
постепенно под 10 ‰, а след това, във връзка с демографското остаряване, се
увеличават. Що се отнася до раждаемостта, до началото на 60-те години на
миналия век тя се запазва на високо ниво, а след това спада. По този начин се
забавя и естественото демографско нарастване. На малко по-късен етап забавянето се проявява и в целия силно развит свят. Само за Европа средногодишният
прираст за периода 1950–1960 г. е 8,4 %; 1960–1970 г. – 8 %; 1970–1975 г. – 3 %,
а за 1975–1983 г. – под 1 %.
Населението на Европа (без Русия) след 1988 г. нараства от 496 млн. на
531 млн. д. (2010 г.), като средногодишният темп на прираст е 3 ‰. В случая
трябва да се има предвид, че част от общия прираст е от механичен характер
(заселване на имигранти от други континенти). За разлика от демографската
ситуация в света, където населението нараства доста бързо, в Европа то има
съвсем незначителен ръст. Реално естественият прираст средногодишно (за периода 2000–2010 г.) на страните от Европейския съюз е 1 млн. д.
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Според прогнозите на ООН броят на населението до 2025 г. ще нарасне
незначително (746 млн. д.), а през 2050 г. ще намалее на 725 млн. д. Населението на Европа ще намалява не само като тежест спрямо световното население,
но и в абсолютна стойност. Прави впечатление ниският дял на населението на
Европа спрямо това на света, който за 2010 г. е 11 % и се очаква към 2050 г. той
да спадне на 8 %. Същата е и тенденцията за страните от ЕС (ако се приеме
този съюз в днешните му граници). Делът на населението му ще спадне от 7 %
(2010 г.) на 5 % (2050 г.). Тази тенденция е много тревожна, защото все повече
хора в бъдеще ще живеят в слабо и най-слабо развитите страни с всички вече
изтъкнати негативни изяви.
По-голяма стабилност в броя на населението се очаква в страните от Северна Европа, а най-големи ще са демографските проблеми на Източна Европа. Населението на Германия за периода 2010-2050 г. ще намалее от 81,8 на
69,4 млн. д., а страни като Франция, Италия и Великобритания ще имат слаб
ръст в броя. Спадът ще е ясно изразен и в страни като Русия и Украйна, които
са и със значителна демографска маса, както и в Беларус. В тях ще се запази
(макар и с възможности за известно подобрение) недостатъчната раждаемост,
високата смъртност и заболеваемост и ниската продължителност на живота.
РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ

Основен демографски проблем на Европа е ниското ниво на раждаемостта.
След Втората световна война се наблюдава т.нар. „бейби бум“, явяващ се като
компенсационен период. Тогава тоталният коефициент на плодовитост е бил
2,6. Той се задържа на по-високо ниво до 1960 г. и след това започва да пада –
през 1980 г. е 2,0. През 2010 г. за цяла Европа този коефициент вече е 1,6, т.е.
той не може да осигури просто възпроизводство на населението. В Северна
Европа неговите стойности са по-високи (1,9), т.е. той е на нивото на простото
възпроизводство, но е доста неблагоприятен в Югоизточна (1,5) и Югозападна
(1,4) Европа. Коефициент малко над 2,0 се наблюдава при населението на Исландия, Ирландия, Швеция, Великобритания, Франция, като достига до 2,5 а в
Косово – до 2,9.
Общата раждаемост в Европа като цяло и в ЕС–27 е 11 ‰, докато за Северна Европа тя е 13 ‰. В сравнение с периода преди 30 години прави впечатление,
че раждаемостта е спаднала много рязко в южните части на Европа (Италия,
Испания, Гърция, Португалия, Албания, Сърбия и др.), а се задържа на относително задоволително ниво в по-северната част на континента.
При тези ниски нива на раждаемост и смъртност в Европа днес се наблюдава демографска стагнация. В Северна Европа естественият прираст е незначителен (4 ‰), в Западна и Югозападна Европа е минимален (около 1 ‰), което
се дължи на по-ниската обща смъртност (около 9 ‰), а в Източна Европа е
отрицателен (-1 ‰) поради по-високите стойности на смъртността (13 ‰).
По отношение на общата смъртност тенденциите за света като цяло и за
Европа са противоположни. Докато световната тенденция е в посока на спад,
в Европа тя е към повишаване. Така се стига до ситуацията, че коефициентът
на общата смъртност в Европа (10 ‰) е почти същият, както за групата на найслабо развитите страни (11 ‰). Зад това обаче се крие съвсем различен тип въз11

растова структура, повъзрастова смъртност, заболеваемост и продължителност
на живота.
В сравнение с другите части на света възрастовата структура на европейското население е силно застаряла. Докато относителният дял на населението
на 65 и повече години в слаборазвитите страни е около 6 %, то в Европа той е
над 16 %. Това оказва влияние върху равнището на смъртността. В Европа до
70-те години на ХХ в. смъртността намалява и достига нива под 10 ‰, след
което във връзка с демографското остаряване коефициентът на смъртност се
повишава до 10-12 ‰.
В групата на силно развитите страни в света в частност и в Европа, се наблюдава ниска детска и повъзрастова смъртност и висока средна продължителност на живота. Това води до по-бавна смяна на поколенията. Детската смъртност за континента е 6 ‰, а за ЕС – 4 ‰. Съвсем различна е структурата на
умиранията по причини. Смъртните случаи от инфекциозни и паразитни болести са сведени до минимум, като основната причина за над 90 % от умиранията се дължат на болестите на органите на кръвообръщението, злокачествените
новообразувания, болестите на органите на дихателната система, нещастните
случаи, отравянията и травмите. С нарастването на средната продължителност
на живота, все по-голям дял заемат хроничните болести. Средната продължителност на живота на населението в Европа е 73 г. за мъжете и 80 г. за жените, а
за ЕС показателите са по-високи – съответно 77 г. и 82 г.
Тенденциите на възпроизводството на населението в Европа се отразяват
върху по-нататъшното деформиране на възрастовата пирамида, т.е. намалява
делът на населението в детските възрасти (под 15 г.) и нараства този на лицата
над 65 години. Доброто здравеопазване и като цяло високото качество на живот
водят до това, че продължителността на живота е висока и се увеличава делът
на лицата над 65 г., който през 2010 г. е над 16 %. За сравнение, този дял в Европа в средата на 80-те години на миналия век е 12,4 %. Процесът демографско
остаряване се дължи основно на ниската раждаемост и високата продължителност на живота. Ниската раждаемост в Европейския континент води до трайна
тенденция на спад на дела на децата (24,0 % – 1970 г., и 20,9% – 1985 г.).
Според прогнозите на Евростат се очаква населението на страните членки
на ЕС да продължи да застарява с все по-интензивни темпове. В резултат от
това, коефициентът на демографска зависимост (съотношението на броя на хората над 65 г. към броя на тези, които са на възраст 15–64 г.) ще нарасне почти
двойно. Това означава, че от 25,9 % (2010 г.) този коефициент ще се увеличи
двойно и ще достигне до 50,2 % през 2050 г.
Негативна последица от натрупването на възрастно население в Европа са нарастващите трудности по неговото пенсионно осигуряване. Все потрудно действа класическата пенсионна система, основаваща се най-общо на
принципа на това, че излизащите в пенсия се заместват с тези които навлизат
в активна възраст. Това води до непрестанното повишаване на пенсионната
възраст, до невъзможност все повече хора да получат пълна пенсия и до социално недоволство. Трудностите произтичат и от това, че пенсиите в т.нар.
страни „стари“ членки на ЕС са доста високи, и става все по-трудно запазването им на това ниво. И в бъдеще ще се запази тенденцията на нарастване възрастта за пенсиониране и при двата пола. При все по-нататъшното демограф12

ско остаряване, въпреки нейната непопулярност, тази политика практически
няма алтернатива. Възможностите на водещите страни в ЕС за осигуряване
на възрастното население все пак са добри. При тях средната пенсия е около
65–70% от средната заплата, но задържането на този дял ще среща все повече
трудности.
Това голямо натрупване на възрастно население в Европа ще води и до задълбочаване на многобройните медицински проблеми. Все повече ще излизат
на преден план проблемите на старите хора и ще нарастват разходите не само
за общите, но и за специфичните медицински грижи за тях.
ДЕМОГРАФСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
По прогнози на ООН към 2050 г. абсолютният брой на населението, живеещо в силно развитите страни, ще нарасне твърде слабо – от 1 242 млн. (2010 г.) на
1 333 млн. д. (2050 г.)., но този ръст ще дойде основно от континента Северна
Америка – най-вече от САЩ (ръст от 311 млн. на 422 млн. д). Ще нарасне и
населението на Канада и Австралия, но тези страни са с незначителна демографска маса. По този начин към 2030 г. групата на силно развитите страни
ще е с дял от 13,9 % спрямо световното население. Самият ЕС (в днешните му
граници) в абсолютен брой ще нарасне от 502 млн. на 513 млн. д., но относителният му дял в света ще спадне от 7 % (2010 г.) на 5 % (2050 г.). Абсолютният
спад на европейското население докъм 2050 г. ще е в резултат от доста неблагоприятната демографска ситуация в Източна Европа и нейната недостатъчна
привлекателност за заселване. В останалите части на Европа ще се наблюдава
в голяма степен т.нар. „стабилно“ население (почти изравнени стойности на
раждаемост и смъртност, висока продължителност на живота и застаряване).
Тези страни, поради високото си качество на живот, ще привличат население
от други части на света, което ще спомага за поддържането на демографската
стабилност и ще подпомага притока на работна сила. Това обаче крие немалко
проблеми, тъй като западните общества ще стават все повече мултикултурни,
което ще поражда различни форми на напрежения.
Като цяло за света, нарастването на населението ще продължи, но постепенно прирастът ще започне да се забавя. Според прогнозите на ООН към
2025 г. броят му ще достигне до 8 млрд. д., през 2043 г. – 9 млрд. д., а прагът
от 10 млрд. д. ще бъде преминат през 2083 г. Това показва, че ще се удължи
времето, необходимо световното население да се увеличи с поредния милиард,
т.е. темпът на прираст няма да е толкова висок. Към средата на ХХІ в. се
очаква световното население да достигне до 9,5 млрд.д. В групата на силно
развитите страни за периода 2010–2050 г. прирастът ще бъде минимален (около 100 млн.), докато в по-слабо развитите страни за този период нарастването
ще е значително (от 5 745 млн. на 8 254 млн. д.). По този начин, въпреки общото забавяне на ръста на световното население, проблемите на голяма част
от слабо и най-слабо развитите страни ще се задълбочават. Например през
следващите 40 години населението в Африка ще се удвои (от 1 051 млн. през
2010 г. до 2 300 млн.д. – 2050 г.). В голяма част от най-изостаналите страни
от Централна и Източна Африка (Субсхарска Африка), независимо от малкия
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спад на естествения прираст в тях, се очаква приблизително утрояване на броя
на населението им, а в останалите африкански държави той да се удвои. Очаква
се към 2050 г. най-многолюдната страна в света да бъде Индия (1 690 млн. д.),
следвана от Китай (1 312 млн. д), Нигерия (433 млн. д.) и САЩ (422 млн. д.).
Според прогнозните разчети броят на населението на Китай е с тенденция на
намаление след 2025 г.
Като цяло световният демографски прираст ще намалява благодарение на
характера на възпроизводството преди всичко в Китай, в страните в Източна
Азия, Европа и Северна Америка. В зависимост от динамиката на протичащия
демографски преход този процес ще се проявява с различен темп и в останалите
части на света. В Европа и в някои от страните на Източна Азия (Китай, Япония, Република Корея и Тайван) броят на населението ще намалее.
Към още по-далечната 2100 г. се очаква 1/3 от световното население да
живее в Африка (сега 1/7 от него е в този континент). Ще се запази, макар и
намаляващ, но все още висок естественият прираст в страните от Субсахарска
Африка.
Цялата тази перспектива пред човечеството е твърде неблагоприятна. Неравенствата в световен мащаб между развити и развиващи се страни ще се
задълбочат, а това ще изисква по-голяма солидарност на световната общност
за решаване проблемите с недохранването, бедността, безработицата, хищническото използване на природните ресурси, замърсяването, трудно контролируемата миграция и др. Необходимо ще бъде с общи усилия да се води борба
за поне частично разрешаване на тези проблеми. Това може да стане с опити
за преодоляване на националния егоизъм и постигането на известен баланс
между групите страни за туширане на конфликтите от местен и международен
характер.
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DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS IN EUROPE IN THE CONTEXT
OF THE GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY
Ch. Mladenov, E. Dimitrov
(S u m m a r y)
The world population is growing rapidly according to UN figures. In October
2011 it was over 7 billion people. Only 17% of them live in highly developed countries while the remaining 83% are concentrated in the underdeveloped ones. Since
the beginning of the new era to the year 1900, i.e. for 19 centuries, the population
increased from 170 million to 1.6 billion, and from 1900 to 2011, i.e. for 111 years –
from 1.6 to 7 billion. During the last several decades it increased by 1 billion every
12 or 13 years. This is a result of the moderately high birth rate in the world (about
20%o), which in Sub-Saharan Africa is very high – 36%o. At the same time the
world death rate markedly dropped to 8%o approximately. These processes led to
a fast natural increase of the world population, estimated at roughly 12%o. Against
this background, analysis is provided on the demographic development throughout
Europe (including whole Russia) – 740 million people, and of EU in particular – 502
million. In 2011 the European population was only 11% of the world population and
the perspectives are that in 2050 it will decrease to 8%. Just for the EU, the figures
are 7% and 5% respectively. This trend is alarming as in the future more people will
live in less developed countries. Nowadays Europe is remarkable for its increasingly
aging population, extended life expectancy, slow rates of generation replacement,
low birth rates, deaths caused primarily by heart diseases and cancer, low level of age
specific mortality rates, and demographic stagnation. This will bring about additional
social problems. The UN forecasts that the population of the EU (in its present-day
borders) will grow insignificantly from 502 million to 513 million people, and the demographic situation will aggravate, especially in East Europe. In most parts of West
Europe the population is likely to remain “stable” (almost equal birth rates and death
rates, long life expectancy and population aging).
The UN prognoses suggest that the world population will continue to increase
but at slower pace: 8 billion people (2025), 9 billion (2043) and 10 billion (2083).
Nevertheless, the problems for the population in the underdeveloped countries will
become more serious. European and all the other highly developed countries will also
face problems but they will be of completely different nature.
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ПЕРЕХОД ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ: ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ирина Родионова, Сергей Елагин
Статья посвящена анализу трансформации труда и занятости при переходе к постиндустриальному типу развития. Экономический рост и развитие стран всегда сопровождаются изменениями в структуре мировой экономики. Сдвиги в размещении
промышленного производства стали специфической особенностью современного мирового хозяйства. Трансформируется также структура занятости населения в новых
условиях развития.
Но складывающаяся ситуация не может быть охарактеризована однозначно. При
характеристике трансформации занятости населения в развитых странах целесообразно обращать внимание на структуру занятости в секторе услуг (особенно на „услуги
производителям“). В большинстве развивающихся стран (в которых проживает большая доля населения планеты), и которые зачастую только вступают в индустриальную
стадию своего развития, значение промышленности в создании ВВП и число занятых в
индустриальном секторе экономики растет.
Ключевые слова: труд, занятость, структура занятости, трансформация, развитие,
постиндустриальное общество, новые условия.

Постановка задачи исследования продиктована изучением углубляющейся
дифференциации между государствами мира в характере и темпах происходящей структурной перестройки вторичного (так называемого индустриального)
сектора экономики, процессов индустриализации и „ деиндустриализации“ в
современном мире.
Процесс труда является основным в сфере социальных отношений. В настоящее время наибольшая часть трудовых ресурсов сосредоточена в развивающихся странах. Наиболее значительными трудовыми ресурсами среди развивающихся стран обладают Китай, Индия, Индонезия, Бразилия. Среди развитых
стран по ресурсам рабочей силы лидируют США, Япония, Германия. Безусловно, велики и трудовые ресурсы России. Однако интенсивность использования
трудовых ресурсов в странах мира существенно различается. Следует помнить,
что процессы трансформации труда и занятости влияют на процесс социальной поляризации населения.
Уже с середины ХХ в. стала изменяться ставшая традиционной для индустриального общества модель труда и занятости населения в связи с переходом
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к постиндустриальной парадигме развития. Мы имеем в виду быстрый рост занятости экономически активного населения в секторе услуг. В 2010 г. доля занятых в первичном секторе мировой экономики (сельском хозяйстве) составляла
около 38 %, во вторичном – около 21 %, в третичном (сфере услуг) – более 40 %.
Непосредственно на процесс труда и уровень занятости населения в отдельных
секторах экономики влияет внедрение новой техники и новых технологий, в т.ч.
информационно-коммуникационных (Р о д и о н о в а, 2010).
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
В процессе исторической трансформации одним из прямых выражений системных изменений является изменение структуры занятости населения.
При переходе к постиндустриализму сокращается количество рабочих
мест в сельском хозяйстве и промышленном производстве, растет занятость в
сфере услуг (безусловно, первоначально в наиболее развитых экономиках). Согласно классической теории постиндустриализма, на данной стадии развития
источником производительности труда должны выступать знания, информация.
И в целом экономическая активность должна сместиться от производства товаров в сторону предоставления услуг.
Непосредственно за сокращением занятости в сельскохозяйственном производстве следует сокращение рабочих мест в промышленности также в пользу
увеличения рабочих мест в сфере услуг. Иными словами, чем более развита
экономика, тем большее значение имеет сфера услуг, как в создании ВВП, так
и в структуре занятости населения. Рост значения профессий, связанных с новейшими информационными технологиями, занятость в менеджменте, потребность в профессионалах высокой квалификации в будущем составят ядро новой социальной структуры общества.
Но имеет смысл охарактеризовать исторический аспект развития современной ситуации в странах разного типа. В первой половине ХХ в. в условиях
машинно-технической революции и расцвета индустриальной эры в экономически развитых странах занятость в промышленном производстве достигла
максимальной величины. Рост производительности труда на базе развития достижений научно-технического прогресса был очень важной чертой индустриальной экономики, а страны с развитой экономикой именовались промышленно
развитыми странами. В развивающихся странах (бывших в то время в основном колониями) преобладала занятость в сельском хозяйстве и добывающей
промышленности.
Во второй половине ХХ в. индустриализация проходила быстрыми темпами в группе стран социалистического лагеря, в первую очередь в СССР. В
то же время среди развивающихся стран, большая часть которых получила
политическую независимость лишь после Второй мировой войны, отмечалась дифференцированная картина развития индустриального сектора экономики.
Иными словами в развитых странах занятость населения в промышленности развитых стран продолжала сокращаться, в то время как в группе социа2 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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листических и развивающихся стран - она росла. Темпы роста производительности труда в группе социалистических стран также были выше, чем в экономически развитых странах, что характеризовало опережающие темпы развития
промышленности этих стран в послевоенный период.
Человеческие ресурсы, информационные технологии и развитие коммуникационной инфраструктуры преобразуют всю производственную систему. Но
из этого не следует, что отрасли промышленности исчезают и что процессы,
происходящие в индустриальном секторе, не оказывают влияния на мировую
экономику. Многие виды услуг напрямую связаны с промышленным производством. Именно промышленная деятельность (а не занятость в промышленности, которая снижается) является важной для производительности и конкурентоспособности экономики. Так, например, согласно оценкам, в США около
24% ВНП страны формируется за счет добавленной стоимости, создаваемой
на предприятиях промышленных фирм, а еще 25% – поступает от услуг, непосредственно связанных с промышленностью (C o h e n, Z i s m a n, 2001). Иными
словами, многие ученые подчеркивают, что постиндустриальная экономика – в
некотором роде это миф (C a s t e l l s, 2007). На деле мир по-прежнему развивается в условиях индустриального этапа развития, хотя и несколько иного рода
– переходного к постиндустриальному (табл. 1).
Таблица 1
Изменение доли занятых в промышленности, 1900–2000 гг. (%)
Типы стран / регионы, страны

1900

1950

2000

МИР, всего

11,3

13,2

13,9

Развитые страны

20,4

22,7

18,9

Развивающиеся страны,

6,0

7,4

11,5

5,9

6,2

12,7

31,1

21,8

30,6

22,3

в т.ч. Китай
Страны Восточной Европы
(ныне постсоциалистические страны),
в т.ч. Россия

24,1
24,1

Составлено и пересчитано по: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет /
Под ред. И.С. Королева. М.: Экономистъ, 2003, с. 530–538.

Анализ современной статистики показывает, что в настоящее время в целом по миру доля занятых во вторичном секторе растет – и составляет свыше
21%, а в Китае – 27,8%, 2010 г. (т.е. значительно выросла по сравнению с 2000 г.)
(http://www.cia.gov/cia/publications/factbook ).
Необходимо напомнить, что категория „услуги“ включает в себя деятельность разного рода. Сфера услуг – это все, что не входит в следующую группу
отраслей: сельское хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, коммунальные предприятия. Но многие виды деятельности, относимые по современной классификации к той или иной сфере
экономики, особенно в развитых экономиках, фактически объединяют свое ин-
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формационное содержание с материальным производством, не позволяя провести четкую границу между промышленностью, сельским хозяйством и сферой
услуг, между товарами и услугами.
Иными словами, все сложнее статистически характеризовать структуру занятости населения с позиции выделения трех секторов экономики: первичного,
вторичного и третичного. Необходимо отметить и значительные методологические трудности в установлении эквивалентных категорий занятости населения
в отраслях экономики в статистике разных стран мира. Тем не менее, можно
взглянуть на эволюцию профессиональных структур в приблизительно сравнимых терминах, оценить различия в эволюции структуры занятости населения в
странах разного типа и уровня развития.
СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫХ СТРАН
Рассмотрим эволюцию структур занятости населения в странах „большой семерки“, или странах так называемого ядра глобальной экономики.
Даже еще в середине ХХ в. во многих развитых странах значительная доля
их рабочей силы была занята в сельском хозяйстве. Общая тенденция вплоть до
начала 1970-х гг. была направлена к изменению структуры занятости, которую
характеризовал одновременный рост занятости в промышленности и сфере услуг за счет сокращения занятости в сельском хозяйстве. Иными словами, процесс индустриализации способствовал перераспределению избытка сельскохозяйственного населения между промышленным производством (особенно в
отраслях обрабатывающей промышленности) и услугами.
Кастельс М. в своей книге приводит следующие данные. В США в период
с 1930 г. по 1970 г. произошло увеличение занятости в обрабатывающей промышленности с 24,5 % до 25,9 %; в Канаде – с 17 % в 1921 г. до 22 % в 1971 г.;
в Японии также наблюдался заметный рост рабочей силы в индустриальном
секторе (с 16,6 % в 1920 г. до 26,0 % в 1970 г.) (К а с т е л ь с, 2000).
Первоначально сдвиг в структуре занятости в пользу сферы услуг и
строительства происходил в основном за счет сельского хозяйства, а не за
счет промышленного производства. Но в последующие десятилетия процесс
экономической реструктуризации и технологической трансформации привел
к сокращению занятости уже в промышленности во всех развитых странах
(табл. 2).
Однако происходил данный процесс изменения занятости населения в секторах экономики в разных странах с разной степенью интенсивности, указывая
на значительную разницу социальных структур, соответствующую особенностям экономической политики государств, а также стратегий транснациональных корпораций. Так, некоторые страны (Великобритания, США, Италия),
сокращая долю занятых в обрабатывающей промышленности, переживали
быструю деиндустриализацию. А вот Япония и Германия сокращали долю промышленной рабочей силы в среде экономически активного населения умеренно. Процесс продолжается и в настоящее время.
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Таблица 2
Распределение занятости населения в отраслях экономики некоторых развитых
стран мира в 1950–1990 гг. ( %)
Сфера деятельности

1950

США
1) сельское хозяйство
12,7
2) добывающая промышленность
1,7
3) обрабатывающая промышленность
26,2
4) строительство, энерго-, газо- и
7,6
водоснабжение
5) сфера услуг
51,8
Япония
1) сельское хозяйство
48,6
2) добывающая промышленность
1,7
3) обрабатывающая промышленность
16,1
4) строительство, энерго-, газо- и
4,9
водоснабжение
5) сфера услуг
28,7
Германия
1) сельское хозяйство
12,9
2) добывающая промышленность
3,2
3) обрабатывающая промышленность
37,1
4) строительство, энерго-, газо- и
10,1
водоснабжение
5) сфера услуг
36,7
Франция*
1) сельское хозяйство
28,6
2) добывающая промышленность
2,3
3) обрабатывающая промышленность
27,2
4) строительство, энерго-, газо- и
8,1
водоснабжение
5) сфера услуг
33,8
Италия**
1) сельское хозяйство
42,5
2) добывающая промышленность
0,4
3) обрабатывающая промышленность
23,7
4) строительство, энерго-, газо- и
8,1
водоснабжение
5) сфера услуг
25,3

1960

1970

1980

1990

7,0
1,1
28,3

3,7
0,8
25,9

3,6
1,0
22,2

2,8
0,6
18,0

7,6

7,2

7,4

7,6

56,0

62,4

65,8

71,0

32,9
1,2
21,7

19,4
0,3
26,0

11,0
0,2
23,4

7,1
0,1
23,6

6,8

8,2

10,3

10,2

37,4

46,1

55,1

59,0

–
–
–

3,8
1,3
40,2

–
–
–

3,2
0,9
32,2

–

8,8

–

8,1

–

45,9

–

55,5

20,6
2,4
28,0

12,9
0,6
27,7

8,4
0,3
25,5

6,3
0,1
21,3

9,5

10,3

9,4

8,2

39,5

48,5

56,4

64,1

29,1
0,7
27,4

17,2
0,5
32,7

11,4
0,3
30,2

9,5
0,2
21,8

12,6

11,7

10,3

7,8

30,2

37,9

47,8

60,7

* по Франции данные за 1954, 1962, 1970, 1980 и 1989 гг.;
** по Италии – за 1951, 1961, 1971, 1981, 1990 гг.
Составлено по: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
Пер. с англ. под науч. ред. проф. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. с. 270–283.
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Можно привести данные о структуре занятости отдельных развитых стран
по данным на 2010 г. Так, в сельском хозяйстве США занято менее 1 % населения, в индустриальном секторе – около 20 % и в сфере услуг – более 79 % (в
Великобритании – 1,4 %, 18,2 % и 80,4 % соответственно; во Франции – 3,8 %,
29 % и 72 %; в Германии – 2,4 %, 30 и 68 %; в Японии – 3,9 %, 26,2 % и 69,8 %
и т.д.) (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook ).
Никто не отрицает, что рост занятости в сфере услуг в последней четверти ХХ в. укрепил господство этого сектора в экономике развитых стран,
вступивших в эпоху постиндустриализма. В настоящее время большая доля
ВВП создается именно в сфере услуг и большинство населения в экономически развитых странах занято именно в этом секторе экономики. Необходимо,
однако, дифференцированно рассматривать эволюцию каждого типа услуг: 1)
услуги производителям, которые рассматриваются как обеспечивающие информацию и поддержку роста производительности и эффективности работы;
2) социальные услуги; 3) распределительные услуги; 4) бытовые услуги и др.
Так, например, обработка информации является наиболее продуктивной тогда, когда она встроена в материальное производство или в сферу товарных
операций, вместо того, чтобы выделиться в отдельный вид деятельности в
новом разделении труда.
Иными словами, эволюция занятости населения развитых стран мира во
второй половине ХХ в. показывает общую тенденцию структурного сокращения рабочих мест в индустриальном секторе экономики. Однако одновременно в обрабатывающей промышленности, наряду с сокращением промышленной занятости, отмечалось значительное расширение занятости в сфере
производственных услуг (услуги производителям), которая очень тесно связана непосредственно в производственной деятельностью в промышленности.
СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
БЫВШИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
В этой группе стран во второй половине ХХ в. имел место опережающий
рост и развитие индустриального сектора. Увеличивалась занятость населения
в этой сфере экономической деятельности. И только в период трансформации
их экономических систем при переходе „от плана к рынку“ с начала 1990-х
гг. в республиках бывшего СССР и государствах Восточной Европы (Польша,
Чехия, Венгрия и др.), именуемых ныне странами с переходной экономикой,
произошло снижение занятости населения в индустриальном секторе и рост
в сфере услуг. Это объяснялось структурным кризисом и общим спадом производства в тот период, а отнюдь не переходом стран данного типа развития к
постиндустриальной стадии развития (табл. 3).
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Таблица 3
Распределение населения, занятого в хозяйстве стран Восточной Европы,
по отраслям экономики в 1950–2010 гг. ( %)
Отрасль

1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1987 г. 2010 г.

Всего занято в хозяйстве
в сельском и лесном хозяйстве
в промышленности и строительстве
в сфере услуг

100
47,6
27,5
24,9

Всего занято в хозяйстве
в сельском и лесном хозяйстве
в промышленности и строительстве
в сфере услуг

100
54,0
26,2
19,8

Всего занято в хозяйстве
в сельском и лесном хозяйстве
в промышленности и строительстве
в сфере услуг

100
50,6
23,3
26,1

Всего занято в хозяйстве
в сельском и лесном хозяйстве
в промышленности и строительстве
в сфере услуг

100
38,8
36,7
24,5

Всего занято в хозяйстве
в сельском и лесном хозяйстве
в промышленности и строительстве
в сфере услуг

100
79,5
11,4
9,1

Всего занято в хозяйстве
в сельском и лесном хозяйстве
в промышленности и строительстве
в сфере услуг

100
74,3
14,2
11,5

СССР
100
100
25,4
20,2
37,9
38,5
36,7
41,3
Польша*
100
100
100
44,1
34,6
29,7
32,4
37,6
38,9
23,5
27,8
31,4
Венгрия
100
100
100
38,9
26,4
22,0
34,0
43,2
41,4
27,1
30,4
36,6
Чехословакия
100
100
100
26,0
18,5
13,4
46,0
47,3
48,3
28,0
34,2
38,3
Болгария
100
100
100
55,5
35,8
24,6
27,1
38,8
43,2
17,4
25,4
32,2
Румыния*
100
100
100
65,6
49,3
29,8
20,0
30,8
43,8
14,4
19,9
26,4
100
38,8
32,4
28,8

100
19,0
38,4
42,6

Россия
100
10,2
27,4
62,4

100
28,4
37,1
34,5

100
17,4
29,2
53,4

100
20,9
38,2
40,9
100
12,2
48,1
39,7

100
4,7
30,9
64,4
Чехия
100
3,1
38,6
58,3

100
20,0
46,3
33,7

100
7,1
35,2
57,7

100
28,7
44,7
26,6

100
29,7
23,2
47,1

* данные по Польше и Румынии за 2006 г.
Составлено по: Статистический ежегодник стран – членов СЭВ. 1988. – М.: Финансы
и статистика, 1988; .http://www.cia.gov – данные Central Intelligence Agency, USA (The
World Factbook), 2009.

Иными словами, увеличение занятости в секторе услуг происходило в основном за счет сокращения занятости в аграрном секторе. А процесс индустри22

ализации набирал силу. В послевоенный период все проблемы приходилось
решать одновременно с восстановлением разрушенного войной и обескровленного хозяйства этих государств. Естественно, все это требовало увеличения
занятости в индустриальном секторе экономики, причем наличия высококвалифицированной рабочей силы, чему способствовали успехи в сфере народного
образования.
Одновременно уже с середины 1960-х гг. увеличивалась занятость населения в сфере услуг. В России она достигла к 1990 г. 41 %. При этом с начала 1990‑х
гг. этот процесс ускорился (2000 г. – 53 % всех занятых в экономике, в 2010 г. –
58 %). Согласно данным Госкомстата РФ, сфера услуг оказалась единственным
сектором, в котором наблюдался чистый прирост рабочих мест (и это при том,
что в промышленности количество рабочих мест в 1990-е годы сократилось почти на 39 %, а в сельском хозяйстве – более чем на 13 %) (Соци а л ь н о-э к о н о
м и ч е с к о е..., 2010). Однако исследователи утверждают, что приток в сферу
услуг бывших работников из аграрного и индустриального секторов экономики
в 1994–2000 гг. был незначительным. В основном рабочие места в сфере услуг
занимали бывшие безработные и лица, впервые попавшие на рынок труда (например, молодежь после окончания учебы), либо возвращающиеся к трудовой
деятельности после перерыва. Чем объясняется такая трансформация занятости
и рынка труда в России – еще предстоит изучать.
Как известно, большинство стран Восточной Европы приступили к полномасштабной индустриализации только после Второй мировой войны (на социалистическом этапе своего развития). Ранее они в основном были аграрными государствами с зачатками некоторых базовых отраслей промышленности (Польша – угольная, металлургическая, текстильная; Румыния – нефтяная; Болгария,
Венгрия, Югославия – пищевая). Только Чехословакия была наиболее развитой
в промышленном отношении среди них. Общей слабостью индустриального
сектора экономики данной группы стран было недостаточное развитие машиностроения, химии, электроэнергетики. Напомним, что индустриализация
стран Восточной Европы проходила при активной материальной, технической
и технологической помощи бывшего СССР.
Участие большинства стран этого региона в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ) обеспечивало гарантированные поставки необходимого сырья
(нефти, газа, электроэнергии, железной руды и т.д.), полупродуктов (металлов,
хлопка и др.) и многих видов готовой продукции (особенно продукции машиностроения и химии) из СССР. В результате в странах данного региона была
создана мощная тяжелая промышленность, удалось реконструировать и увеличить мощности легкой и пищевой промышленности, модернизировать все виды
транспорта. Страны региона совместно создали и использовали объединенные
системы нефте- и газопроводов, линий электропередачи. Все это требовало изменения структуры занятости населения и увеличения количества рабочих в
промышленности и строительстве, а также сфере услуг, о чем и свидетельствуют данные приведенной выше таблицы 3.
Структурная перестройка экономики данной группы стран в направлении
„от плана к рынку“ с начала 1990-х годов также повлияла на структуру занятости
населения, но в иную сторону. Вплоть до настоящего времени во многих из них
продолжаются негативные процессы в индустриальном секторе экономики (где и
был отмечен наиболее глубокий спад производства) (Р о д и о н о в а, 2009).
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СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
В отличие от процессов, происходящих в наиболее развитых странах в связи с их вступлением в фазу постиндустриализма, большинство развивающихся
стран находится еще только на пути перехода из доиндустриальной фазы в индустриальную. В связи с этим занятость населения в промышленном секторе
экономики таких стран возрастает.
Таким образом, рассуждая по поводу постиндустриализма, следует отметить, что в конце ХХ в. мировое хозяйство фактически переживало одну из
величайших волн индустриализации в истории. Например, такой показатель,
как абсолютная численность промышленных рабочих демонстрирует продолжающийся рост. Это происходит как за счет быстрых темпов увеличения численности населения развивающихся стран, так и вследствие структурной перестройки их экономики. Стоит вспомнить в первую очередь об исключительных
темпах экономического развития в Китае, в азиатских новых индустриальных
странах, о политике интернационализации и либерализации экономики в Индии, о тенденциях развития стран Латинской Америки и т.д.
С одной стороны, налицо прогресс индустриального развития, охватывающий миллионы людей в большей части Азии, где проживает свыше 2/3 человечества, в странах Латинской Америки и даже на Африканском континенте. С
другой стороны, среди развивающихся стран необходимо отметить широкий
спектр тенденций развития, выражающийся в растущей дифференциации экономического роста, технологических мощностей и социальных условий. Различия растут между регионами мира, отдельными странами, а также в пределах
стран и даже в рамках отдельных областей этих стран. Например, во многих африканских странах к югу от Сахары индустриальный сектор экономики имеет
очень слабые шансы для развития. Уровень жизни можно повысить с помощью
радикального ускорения хозяйственного развития, но „создать“ постиндустриальное общество подобными методами нельзя.
Иными словами, постиндустриальный мир становится фактически все более замкнутым между Западной Европой, США, Японией и еще несколькими
развитыми странами в мире. При этом отдельные сельские районы развивающихся стран и даже целые страны на разных континентах остаются как бы
исключенными из глобальной экономики с точки зрения доминирующих экономических интересов и тенденций развития. Эти страны по-прежнему отличает
сельскохозяйственная занятость населения.
Безусловно, стоимость рабочей силы и средняя заработная плата одного
работающего в разных странах мира очень существенно различается, как отличается и количество рабочих часов в неделю. Значительны также расхождения
в показателе производительности труда в разных странах мира. При этом страны и регионы с низким уровнем заработной платы и менее значительными дополнительными расходами на рабочую силу являются более привлекательными
для размещения новых производств, в первую очередь трудоемких. Именно с
данным фактором в первую очередь было связано в 1970–1980-е гг. (и даже в настоящее время) перемещение производственных мощностей из развитых стран
в развивающиеся страны Азии, Латинской Америки и даже Африки, а также в
развитые страны, но с более низкой стоимостью рабочей силы (например, в
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рамках ЕС – в Италию, Грецию, Испанию, Португалию, а в 1990–2000-е гг. –
в страны Центрально-Восточной Европы и СНГ). Трудовые ресурсы в бывших
социалистических странах, ныне странах с переходной экономикой характеризуются сравнительно низкой стоимостью рабочей силы, но при этом следует
отметить ее высокий образовательный уровень, позволяющий быстро овладевать новыми профессиями, приобретать деловые навыки, а также способность
оперативно приспосабливаться к требованиям экономической среды, проявлять
инициативу и творческие походы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние десятилетия прослеживаются изменения, как в структуре
ВВП, так и в структуре занятости населения. На глобальном уровне при этом
изменялась сама модель труда и занятости населения в связи с переходом к постиндустриальной экономике. Но за общими показателями скрываются прямо
противоположные тенденции. В то время как число рабочих мест и занятость в
промышленности в экономически высокоразвитых странах снижались, в развивающихся странах данные показатели росли быстрыми темпами как вследствие
высоких темпов роста общей численности населения развивающихся стран,
так и в результате структурной трансформации их экономики.
Безусловно, к концу ХХ в. из промышленности в сферу услуг „перекочевала“ такая же масса населения, как в конце ХIХ в. из сельского хозяйства в
промышленность. Однако и в современную эпоху перехода к постиндустриализму промышленность по-прежнему играет очень важную роль в развитии
общества. При этом общее снижение показателей, характеризующих удельный
вес промышленности в мировой экономике, вызванное быстрым ростом числа
занятых и получаемых доходов в сфере услуг, не является показателем адекватного снижения значимости индустриального сектора. По-прежнему, уровень
социально-экономического развития и контрасты между развитыми и развивающимися странами характеризуются в первую очередь уровнем их индустриального развития, и занятостью в промышленном секторе.
Однако при переходе к постиндустриализму большинство традиционных
рабочих мест в промышленности ждет судьба прежних рабочих мест в сельском хозяйстве, а именно их сокращение. Новая стратегия развития должна
подразумевать рост производительности труда и конкурентоспособности за
счет сокращения занятости в одних секторах экономики, но при одновременном использовании созданного таким образом избытка для инвестиций и для
создания рабочих мест в других секторах. Без сомнения, требования к уровню квалификации работников претендующих на новые рабочие места будут
возрастать. При этом будут создаваться новые рабочие места, в т.ч. в высокотехнологичном промышленном производстве и сфере услуг. Но использование
информационных технологий на постиндустриальной стадии развития вряд ли
окажет более негативное влияние на совокупный объем занятости населения,
чем механизация или автоматизация в начале и середине ХХ в.
Страны мира находятся на разных стадиях своего развития. Чтобы высокоразвитые страны сосредоточились на постиндустриальной модели развития,
нужно, чтобы другие страны выполняли свою роль в мировой экономике как
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их индустриальные цеха. Однако в мире еще существуют государства, которые
фактически находятся на доиндустриальной стадии развития, с соответствующей занятостью населения в основном в сельском хозяйстве.
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THE PROСESS OF TRANSITION FROM INDUSTRISL TO
POST-INDUSTRIAL SOCIETY: THE TRANSFORMATION OF EMPLOYMENT
I. Rodionova, S. Elagin
(S u m m a r y)
The article is devoted to the analysis of the transformation of labor and employment in post-industrial society. Economic growth and development of countries have
been always connected with the changes of the world economic structure. Allocation shifts in industrial production have become characteristic features of the world
economy. The structure of employment also transform in new conditions of world
development.
But the present situation cannot be characterized without taking into consideration the structure of employment in the services (especially “producer services”) in
the group of developed countries. The significance of industry in forming GNP and
the amount of labor force in the industrial sector of the most developing countries
(with the biggest share of the world population) some of which only start on the industrial level of development is growing.
Keywords: labor, employment, structure of employment, transformation, development, post-industrial society, new conditions
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ГЕОГРАФСКА ЕФЕКТИВНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ
И СТРАТЕГИЯ – ОСНОВНИ ВЗАИМНИ ЗАВИСИМОСТИ
Марин Русев
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА
Ефективността е универсално понятие, което отразява отношения между
целенасочени усилия (изразходвана обществена енергия), очаквани и действителни резултати. Значението на ефективността се диференцира значително в
зависимост от критериите, използвани в различни теоретични или приложни
области.
Във физиката оценъчен предмет на ефективността са обем, топлина, енергия, съпротивление, динамика, радиация, светлина. Например технологичната
ефективност сравнява резултати от функционирането на аналогични механизми. Конкретно измерение има енергийната ефективност, като за оценката £ се
използват предимно технологични, технико-икономически или финансово-икономически критерии, засягащи производството или потреблението на енергия.
В математико-статистически и комуникационен смисъл ефективността е
пряко свързана с минимизиране времето за пренос и обработка на информацията.
Управленската ефективност съотнася поставените цели, постигнатите резултати и изразходваните за това обществени ресурси. Ефективно е това управление, което постига предварително формулираните цели с минимални
разходи на обществена енергия, измерени с капитали, труд, време или други
показатели.
В стопанската област ефективността традиционно съотнася степента на
усвояване на ресурси с крайния производствено-разпределителен резултат при
използване на динамично изменящи се предимно капиталови критерии и показатели. Като резултативни се използват производствената и производственотехнологичната ефективност, в които се влага материално-веществен смисъл,
кореспондиращ със социално-икономическата активност в първичния и вторичния стопански сектори. При обслужващите дейности на третичния сектор
се използват конкретни аспекти на ефективността – алокативна (разпределителна), бюджетна, търговска, инвестиционна и др.
В универсално индикативно отношение най-често използвана е финансово-икономическата ефективност – съотношение между стойност на вложените
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в производството ресурси и стойност на крайния продукт. Оптимална ефективност се постига при такова използване на производствените ресурси, което води
до увеличаване на създадените блага (стоки и услуги). По-ефективна е тази стопанска организация, при която с минимални разходи се постига максимално
производство на блага. Финансовите критерии за ефективност имат предимно
кратко- и средносрочна значимост, поради влошаване на сравнителната им съизмеримост в дългосрочен аспект.
Както на макро-, така и на микроикономическо ниво ефективността може
да се стимулира с променлив успех в зависимост от степента на влияние на
държавата и други институционални механизми в либералното или социалното
пазарно стопанство. Дълго време приоритетна задача на политическата икономия (икономикс) е минимизиране на използваните природни ресурси и труд в
натурално или еквивалентно изражение за единица краен продукт.
Главна същностна характеристика на модерното отношение към въпросите на ефективността е нейното прилагане както спрямо производствената, така
и спрямо непроизводствената сфера на стопанството, а в по-широк смисъл –
спрямо общественото разделение на труда като цяло.
През втората половина на ХХ век все по-голяма роля играят социалните и
екологичните аспекти на ефективността, които се отличават с предимно средно- и дългосрочна времева детерминираност. Един от основните качествени
стопански корективи в това отношение е социално-икономическата ефективност. В нея са заложени индикатори и показатели като заетост/безработица, условия за труд и отдих, здравен статус, производствена квалификация, доходи на
заетите, резултати от провеждането на социални програми и други. Успоредно
с това все по-често се прилага и оценка на еколого-икономическата ефективност. Чрез нея финансови и социални ефекти се съотнасят към количествени и
качествени антропогенни изменения на околната среда, а като първостепенен
техен измерител се налагат средствата, необходими за противодействие на неблагоприятни екологични тенденции.
Комплексното използване на финансови, социални и екологични критерии и показатели при отчитане на стопанската ефективност създава възможности за оптимизиране на общественото развитие. Конкретен пример е
модернизиране на методологичните подходи и критерии за оценка степента
на неговата интензификация (Р у с е в, 2008, с. 82,144). Това стимулира обогатяване на изследователските техники с критерии от неикономическо естество, засягащи въпроси на жизнения стандарт, социалната справедливост
и моделите за социално сътрудничество (мултиетническо, публично-частно),
механизмите на местно самоуправление, прехода към устойчивост на развитието, регионалната политика и много други. Формира се принципно нов
информационно-методологичен инструментариум за изследване динамиката
на природно-социалните системи (Д и м о в, 1994, 1999, 2005). Използва се
все по-широк набор от индекси, коефициенти и скали за оценка на ресурсопотребление, качество на живота, прогрес, богатство, щастие, равенство,
бизнес среда, икономическа свобода, степен на интернационализация, инвестиционен климат и много други.
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РЕГИОНАЛНА, ГЕОГРАФСКА
И ГЕОЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
Регионалната ефективност е по-конкретно от обектна и по-общо от предметна гледна точка понятие. Тя отразява ефектите върху общественото развитие вследствие на целенасочено провеждана политика или хаотично действащи
процеси в определена географски обособена част от пространството – природни, социално-икономически, административно-териториални, планови, целеви,
проблемни региони, селища и др. В най-широк предметен смисъл регионалната
ефективност освен до икономически може да се отнася и до разнообразен спектър от културни, политически и екологични процеси.
Проблемите на регионалната ефективност са свързани с общоприети политико-икономически постановки за общественото разделение на труда и териториалната организация на обществото. В качеството на производни и съподчиненни трябва да се приемат териториалното разделение на труда, териториалната организация на стопанството и социално-икономическата специализация.
При това ефективността от микроикономическото териториално разположение,
респективно от териториалната специализация, е в пряка права и обратна обективна връзка с макроикономическата териториална организация. От тази гледна
точка основна цел на икономическата география (респ. регионалната икономика) е приоритетно достигане икономия на природни ресурси и труд в натурално
или еквивалентно изражение за единица краен продукт в определена територия.
Методите, критериите и показателите за оценка на регионалната ефективност имат предимно сравнителен пространствено-географски характер. Едни
от най-често използваните математически способи за това са свързани с извеждането на специфични индекси и коефициенти на локализация, концентрация,
рангова корелация, комплексност, отвореност (външна зависимост) на стопанството, достъпност, функционалност и др. Свързани са с формулировнки на
изследователи като P e a r s o n (1901, 1913, 1917), S p e a r m a n (1904), L o r e n z
(1905), G i n i (1912) и др. Повечето от тях пряко кореспондират с изследвания
на класиците в икономическата география и регионалните науки.
Традиционно най-често използваният смисъл на регионалната ефективност е финансово-икономическият. По-тясното му тълкуване е свързано с преките кратко- и средносрочни микроикономически ефекти в конкретна част от
стопанското пространство. Чрез тях финансово-икономическата ефективност
придобива статут на единствен критерий за регионална ефективност, а финансовият резултат е единственият Ј измерим показател.
Поставена на по-широка методологична основа регионалната финансовоикономическа ефективност се разглежда като водещ индикативен критерий на
комплексната макроикономическа ефективност, а финансовите резултати се
използват като приоритетен представителен показател при измерване на регионалната ефективност. Според Д и м о в (1989), независимо от традиционната
икономическа детерминираност на ефективността, комплексното Ј разглеждане се обосновава най-пълно и цялостно чрез районирането като основен географски метод.
Регионалната ефективност е функция на взаимодействието между икономическа, социална и екологична ефективност. Това дава основание на Д и м о в
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(1984) да я определи като тримерна величина. По този начин тя играе ролята на
свързващо звено между отрасловата ефективност, от една страна, и комплексната стопанска ефективност, от друга. Така сложният предметен и обектен смисъл
на посоченото взаимодействие създава методологични предпоставки за оценка
и анализ на обобщаващото понятие географска ефективност.
При игнориране на пространствената компонента подобна цел предопределя и същността на икономическия анализ, особено в микроикономиката. В
тази връзка е необходимо ясно разграничаване на двата еднакво значими научни подхода. Икономическата наука отдава традиционно по-голямо значение на
икономията на овеществен абстрактен труд, приел формата на физически капитал (К о л о с о в с к и й, 1958). Икономическата (социално-икономическата) география усложнява оценката на ефективността чрез комплексно отчитане както на овеществения, така и на неовеществения (потенциалния) обществен или
природен капитал. В нея се борави с предимно трудно съпоставими критерии
и показатели за стойностно изражение на природен и социален капитал, (не)
равновесно състояние на околната среда, разходна норма за противодействие на
неблагоприятни екологични процеси и др. Всичко това в много по-пълна степен мотивира географската наука при решаването на проблеми, свързани с един
от водещите съвременни изследователски акценти – геоекологичната ефективност.
Геоекологичната ефективност е по-скоро имагинерен критерий, отколкото
реално измерим показател. Съчетава особеностите на обектния пространствен
подход и предметната същност на екологията като мултидисциплинарен проблем – природен, икономически, технологичен, социален. Като цяло нейното
дефиниране кореспондира с модерни аспекти при комплексната оценка на регионалната стопанска ефективност. Един от основните Ј приоритети е свързан
с извеждане екологичната цена на общественото развитие в определен регион.
Ключови метологични подходи и механизми на геоекологичната ефективност
са пространствените географски концепции за природноресурсни, енергопроизводствени, отраслови и дифузни цикли, основаващи се на утилизация, рециклинг и балансирано използване на възобновяеми ресурси. Същевременно те
са в пряка връзка с развитието на класически и модерни интердисциплинарни
научни концепции като институционализъм, утилитаризъм, енвайроментализъм, устойчиво развитие.
Оценката на геоекологичната ефективност има приложно значение при
формулиране целите, задачите и механизмите на прехода към устойчиво развитие. Ролята на производни изследователски подходи през последните години,
имащи отношение към оценката на геоекологичната ефективност, играят редица модерни концептуални акценти – екосистемни услуги, екологичен отпечатък, екологичен одит, пазар на емисии и др.
ТЕРИТОРИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ГЕОСТРАТЕГИЯ
Субективизмът при комплексната оценка на ефективността от гледна точка
на общественото (отраслово и териториално) разделение на труда се отличава
с относително висок конфликтен потенциал, който може да се анализира в два
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основни проблемни разреза. Първият е пряко свързан с концептуалните основи
на териториалния/регионалния егоизъм. В основата на втория са реципрочни
проблеми на сравнителната териториална/регионална (не)справедливост на повисоки йерхични пространствени географски нива.
Пространствената интерпретация на фундаменталната категория справедливост се базира на аксиоматичната теза, че цивилизационното развитие и достигнатата степен на обществено благосъстояние се отличават с ясно изразена
диференциация по отношение на индивиди, социални групи или общности в
различни по облик части от географското пространство. Нейната комплексна
предметна същност отчита сложно съчетание на широка гама от фактори – културни, политически, социални, правни, икономически, екологични.
Понятието териториална справедливост е въведено за първи път през 1968 г.
от британския географ D a v i e s (1968). Впоследствие темата се анализира от
автори като H a r v e y (1973, 1996), K i r b y, P i n c h (1983), S m i t h (1994),
L o w, G l e e s o n (1998), B u l l a r d, J o h n s o n (2000). Те допълват класически
юридически постановки с пространствени критерии, като отделят особено внимание на социалния статус по отношение на географска достъпност до работа,
образование, природна среда, здравеопазване, комуникационни услуги, правна
защита, обществени програми. Човешките права са представени като независещи от местоположението, а равноправието – като географски проблем. У нас
проблемите на териториалната справедливост се третират от M i l k o v a (2005)
и М и х а й л о в (2006).
В основата на териториалната несправедливост стоят предимно исторически наследени природни или обществени диспропорции. От тази гледна точка
териториалният егоизъм е само един от субективните фактори, мултиплициращи обективно съществуващата географска диференциация между страни,
народи и региони. Комплексното им влияние поражда въпроси, свързани със
сигурността и редица клонове на обществените науки. Като примери в гравитационното поле на обществената география могат да се посочат културната и
политическата география, както и десетки свързани с тях интердисциплинарни
направления.
Научната същност на културната география е свързана с фундаментални
научни категории като цивилизация, история, общество, култура, стопанство
(икономика) и поведение в контекста на техните пространствени измерения.
Политикогеографската им интерпретация има относително по-тесни рамки,
свързани с пространствената конкретика на отношения като: политическо устройство, хоризонтална и вертикална структура на властта, форми на управление (самоуправление), глобални и регионални интереси, географска справедливост (географски егоизъм) и пр. Същевременно те са исторически предопределени, тъй като са в процес на непрекъсната трансформация.
В зависимост от обекта и предмета на изследване към политическата география условно могат да се причислят геополитиката, геостратегията, поведенческата (в частност електоралната) география, както и отделни фрагментарни
направления от историческата, военната и културната география (например
етноконфесионална), конфликтологията, странознанието, местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика
и др. Конкретно за регионалната политика могат да се дадат по-детайлни при31

мери като форми на проявление, свързани с регионалните/пространствените
механизми на инфраструктурната, инвестиционната, данъчната, митническата,
социално-демографската (наталистична, културна, образователна, етническа,
религиозна) политика.
Съвременната геополитика засяга културно-политическото и социалноикономическото взаимодействие между пространствени общности с различен
географски обхват. Сред основните Ј задачи е да определи мястото и ролята
на отделните държави в съвременните цивилизационни процеси на глобално,
регионално и локално ниво. Като производни могат да се определят проблемите
на възможно най-широко дефинираното и многоаспектно понятие сигурност –
социална, демографска, икономическа, продоволствена, енергийна, екологична,
политическа, военна, информационна, технологична и пр. Като най-значими акценти в това отношение могат да се посочат изследванията на интеграционни и
дезинтеграционни процеси, както и провеждането на стратегическо (средно- или
дългосрочно) планиране на стимулиращи или противодействащи им политики.
Един от модерните подходи спрямо геостратегията е дефинирането Ј като
приложно направление на геополитиката. Това дава възможност всяка териториална общност да бъде оценена посредством механизмите и ефективността
на нейната геостратегия. В качеството на основен критерий традиционно се
използва националният интерес. Задълбочаващите се през последните десетилетия интеграционни аспекти на регионалната тематика налагат нови концептуални критерии, свързани с географските аспекти на ефективността и справедливостта. Те са свързани с разпределението на природни, демографски и
капиталови ресурси, както и с пространствено диференциращия се краен ефект
при използването им. Във вътрешнодържавен план, например, географските
аспекти на комплексната стопанска ефективност са основен коректив на регионалното развитие и провежданата регионална политика.
Приложните аспекти на геостратегията създават възможности нейната
същност да се разглежда в две основни направления по отношение на пространствените политически субекти и обекти:
• Външнополитическо с акцент върху отношенията между отделни държави, междудържавни интеграционни съюзи, континентални или културно-цивилизационни общности;
• Вътрешнополитическо, засягащо културно-политически отношения, териториално устройство, регионално развитие и механизми на регионалната политика в определена страна (държава, зависима територия, автономна област,
административна единица).
Механизмите на регионалната политика са пряко обвързани с механизмите
на геостратегията, въпреки че е прието последната да се разглежда в по-широки пространствени измерения. Комплексното изследване на електоралните
географски процеси, административно-териториалното и инфраструктурното
устройство, проблемите на местното самоуправление, състоянието на околната среда и механизмите на регионалната политика видоизменят традиционния
смисъл на геостратегията, като му придават нарастващо вътрешно пространствено значение. Географската ефективност и справедливост са сред основните
качествени критерии при оценката на вътрешния геостратегически мениджмънт и свързаната с него регионална политика.
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GEOGRAPHICAL EFFICIENCY,
JUSTICE AND STRATEGY – MAIN RELATIONSHIPS
M. Rusev
(S u m m a r y)
The traditional economic importance of effectiveness is associated predominantly
with financial criteria and indicators, which are indued with significance of universal
essence. Social and ecological aspects of complex economic effectiveness have
gained increasing significance during the last decades. Its particular spatial projection
transforms into geographic effectiveness which reverberates a multifarious spectre of
criteria and indicators. Geographic effectiveness has a direct relation to the issues of
geographic egoism, geographic justice, internal geostrategic management, as well as
local self-government, regional politics and territorial division.
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СТРУКТУРНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СДВИГИ
В СЕЛЬСКОМ РАССЕЛЕНИИ БЕЛАРУСИ
Екатерина Антипова
ВЪВЕДЕНИЕ
Сельское расселение Беларуси, сформировавшееся в результате сочетания природно-географических и исторических факторов, со второй половины ХХ века характеризуется рядом тенденций трансформационного характера,
свидетельствующих о значительных пространственно-временных сдвигах в системе расселения. Основными факторами, в наибольшей степени воздействовавшими на изменение пространственной структуры, рисунка и функционального лица сельского расселения Беларуси в ХХ веке, были: 1) индустриализация
в годы, предшествовавшие Первой мировой войне; 2) Первая мировая и Гражданская войны; 3) коллективизация, создание совхозов, активная индустриализация и транспортное строительство; 4) Вторая мировая война; 5) особенности
послевоенного восстановления хозяйства; 6) демографическая трансформация;
7) политические изменения двух последних десятилетий и их влияние на экономику. Кроме этого, на всем протяжении ХХ века немаловажное влияние на эво
люцию сельского расселения оказывали постоянные административно-терри
ториальные преобразования.
Современный уровень развития географической науки предъявляет новые
требования к методологии исследования процесса расселения. В отличие от
предыдущих работ, где сельское расселение Беларуси изучалось посредством
анализа общепринятых традиционных в географии расселения процессов, в
данном исследовании впервые проведен двухкомпонентный анализ, состоящий
из выявления пространственно-временных закономерностей, как общей структуры сельского расселения, так и внутренней – в разрезе классов сельских населенных пунктов по величине. Картографирование процессов сельского расселения Беларуси проводилось с использованием геоинформационных технологий и программного продукта ArcGIS.
Период исследования охватывает пятидесятилетний период – 1959–2009 гг., за
который произошли масштабные эволюционные и трансформационные изменения в пространственной структуре сельского расселения Беларуси. Информационной базой исследования выступили материалы переписей населения
СССР 1959, 1970, 1979 гг. и переписей населения Республики Беларусь 1999
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и 2009 гг., собранные в Национальном статистическом комитете Республики
Беларусь.
АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Одной из отличительных тенденций в сельском расселении Беларуси за период 1959-2009 гг. является уменьшение плотности населения. По сравнению с
1959 г., когда плотность сельского населения составляла 26 чел. на km², к 2009 г.
она уменьшилась в три раза и достигла уровня 12 чел. на km² (табл. 1). Наибо
лее густозаселенной в 1959 г. была сельская местность Гродненской области (31,6 чел. на km²). Наименьшей плотностью характеризовалась Витебская
область (19,8 чел. на km²), что почти в 1,5 раза меньше республиканского показателя.
Период „урбанистического бума“ 1950–1970-х гг. – массового переселения
населения из сельской местности в города – обусловил повсеместное и пространственно равномерное разуплотнение сельских территорий – в среднем
на 8 % за период. С 1970-х гг. и до конца ХХ века процесс разуплотнения в
регионах Беларуси начинает характеризоваться пространственной неравномерностью в интенсивности и усилении поляризации. Значительные пространства
сельских территорий становятся малолюдными или почти безлюдными.
В начале ХХI века основными факторами разуплотнения сельского населения являются: миграционный отток (выезд из сельской местности населения
на работу и учебу в города при общем снижении миграционной подвижности
населения и общих объемов миграций); естественные потери сельского населения, обусловленные переходом режима воспроизводства населения в состояние
депопуляции и демографическим старением.
Изменения в характере размещения сельского населения за период 1959–
2009 гг. ярко выражены на микрогеографическом уровне (уровне административных районов). В 1959 г. наибольшее количество густозаселенных районов
находилось в Гродненской, Минской и Гомельской областях. Их 17 районов
Гродненской области в 11 плотность сельского населения была значительно более 30 чел. на km².
В ряде районов Беларуси показатель плотности был более 40 чел. на km²:
в Брестской области – Барановичский, в Гомельской – Рогачевский, в Гродненской – Щучинский, в Минской – Клецкий, Минский, Молодечненский, Несвижский, в Могилевской – Горецкий, Шкловский районы.
К 1970 г. плотность сельского населения начала снижаться повсеместно за
исключением районов, находящихся в зоне влияния крупных городов (Витебский, Пинский, Гомельский, Гродненский, Волковысский, Минский, Молодечненский), а также районов с высоким агроресурсным потенциалом (Ивановский, Лунинецкий, Малоритский, Любанский). Преобладающими были среднеи густозаселенные районы.
На протяжении 50 последующих лет происходило усиление территориальной неоднородности в размещении населения, сопровождавшееся снижением
плотности сельского населения и общим сокращением демографического потенциала.
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К 2009 г. в Витебской, Гомельской и Могилевской областях преобладающими по плотности становятся самые редкозаселенные и редкозаселенные районы
c плотностью менее 15 чел. на km2 (92 из 118) . В мелкоселенном Северном регионе Беларуси появились районы, в которых плотность населения стала менее
5 чел. на km² (Городокский, Россонский районы). На юге страны – на территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии – также сформировались чрезвычайно резкозаселенные районы (Брагинский, Наровлянский, Хойникский).
Количество густозаселенных районов (более 20 чел. на km2) за исследуемый
период уменьшилось в 13 раз. Если в 1959–1970 гг. на территории Беларуси их
насчитывалось 91, то в 2009 г. – только 7 (в Брестской области – Брестский, в
Гомельской – Гомельский, в Минской – Клецкий, Минский, Молодечненский,
Несвижский, в Могилевской – Могилевский районы).
Показатель плотности сельского населения Беларуси имеет выраженную
амплитуду колебаний: если в 1959 г. максимальное значение (58 чел. на km² в
Несвижском районе) было выше минимального (8 чел. на km² в Россоноском
районе) более, чем в 7 раз, то в 2009 г. – более чем в 35 раз (73 чел. на km² – в
Минском районе, 2,0 – в Наровлянском) (А н т и п о в а, 2007a, b).
Таким образом, густозаселенная сельская местность Беларуси в 1959 г. за
50 лет стала редкозаселенной, относительно континуальное демографическое
пространство сельской местности приобрело очаговый, фрагментарный характер (рис. 1, 2).
Временной анализ показателей плотности сельского населения за период
1959–2009-гг наряду с выявленными тенденциями характера размещения раскрыл неоднородность интенсивности разуплотнения населения. Если в целом,
как было указано выше, плотность сельского населения Беларуси уменьшилась
в три раза по сравнению с 1959 г., в некоторых районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС этот показатель уменьшился более, чем в 5 раз (Краснопольский,
Брагинский, Ветковский, Наровлянский, Хойникский районы).
На основе рассчитанного коэффициента динамики плотности сельского
населения за 1959–2009 гг. было выявлено 6 ареалов максимального демографического разуплотнения (идекс динамики разуплотнения более 2,5): 1) Чашникско-Сенненско-Толочинская дуга; 2) Ивьевско-Новогрудско-Дятлово-Зельвенская дуга; 3) Лоевско-Наровлянская дуга; 4) Барановичско-Ивацевичский
ареал; 5) Круглянско-Шкловско-Белыничско-Кличевский ареал; 6) Чаусско-Рогачевско-Ветковско-Хотимский ареал (всего 13 районов Гомельской и Могилевской областей). Наряду с этими четко выраженными ареалами демографического разуплотнения были выявлены отдельные административные районы, в
которых индекс динамики разуплотнения также составляет более 2,5 (в Витебской области ‑ Дубровенский и Миорский, в Минской – Березинский и Воложинский, в Могилевской – Глусский районы).
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Количество сельских населенных
пунктов с численностью
свыше 1000 чел., ед.
Количество сельских
населенных пунктов
без населения, ед.

Плотность населения,
чел. на km2

Среднее расстояние между
сельскими населенными
пунктами, km

Густота сельских населенных
пунктов, на 100 km2

Средняя людность, чел.

Показатели сельского расселения

Таблица 1
Области
347
348
327
268
223
8
8
8
7
7
4
4
4
4
4
26,5
24,3
22,3
17,8
14,7
116
88
8
40

1999
2009
1999
2009

589

236

24

32

115
112
73
69
53
17
16
16
16
16
2
2
2
2
2,5
19,8
18,4
14,9
11,4
8,3

235

307

51

71

406
377
263
186
158
6
6
7
7
6
4
4
4
4
4
23,6
21,7
18,0
12,2
9,7

214

78

28

31

168
157
144
101
77
19
18
17
17
17
2
2
2
2
2,4
31,4
28,9
24,8
17,8
13,0

156

53

89

90

210
204
185
154
122
14
13
13
13
13
3
3
3
3
3
28,2
26,5
24,1
18,7
16,0

161

25

22

25

264
243
150
113
87
11
10
10
10
11
3
3
3
3
3
25,7
23,5
19
12,5
9,2

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

1959
1970
1979
1999
2009
1959
1970
1979
1999
2009
1959
1970
1979
1999
2009
1959
1970
1979
1999
2009

Годы

Динамика показателей сельского расселения Беларуси

1395

763

302

365

26
24
21
15
12

3
3
3
3

252
240
190
149
103
13
12
12
12

Беларусь

Усиление территориальной неравномерности в размещении сельского населения является второй тенденцией динамики сельского расселения Беларуси.
Для выявления закономерностей размещения сельского населения, отражающих территориальные особенности его динамики и рассредоточения либо концентрации, нами был использован индекс концентрации населения (ИКН), который определяется по формуле:
ИКН=

1 k
∑ X j − Yi , %, где
2 i =1

i – концентрация данной АТЕ; k – количество АТЕ; X j – доля населения данной АТЕ в населении республики (%); Yi – доля площади той же АТЕ в общей
площади территории, % (П о р о с е н к о в, 1977)
С учетом расчетов коэффициента соотношения пространственных структур населения и территории выделяют 5 качественных ступеней размещения населения: 1) равномерное (ИКН – до 20 %), 2) неравномерное (ИКН – 20–25 %),
3) значительно неравномерное (ИКН – 25–33 %), 4) существенно неравномерное (ИКН – 33–50 %), 5) резко неравномерное (ИКН – более 50 %).
Произведенные расчеты ИКН в разрезе областей и районов за период 1959–
2009 гг. позволили выявить следующие тенденции в степени равномерности сельского расселения Беларуси.
Сельскохозяйственная освоенность территории и наличие пахотнопригодных земель обусловили формирование к 1959 г. системы равномерного размещения сельского населения в пределах областей. В Брестской и Могилевской областях ИКН составлял 1 %, что свидетельствует о совпадении пространственных
структур населения и территории. Незначительные показатели концентрации
сельского населения были характерны для Минской (3 %), Гомельской и Гродненской областей (6 %). Витебская область в отличие от других регионов характеризовалась более высоким уровнем территориальной неравномерности (12 %).
Динамика ИКН на уровне областей свидетельствует о проявлении региональных различий. Усиление неравномерности размещения сельского населения, представленное как ИКН1959 〈ИКН1970 〈ИКН1979 ИКН1999 ИКН2009 , характерно
для сельской местности Брестской (ИКН увеличился в 10 раз), Могилевской
(ИКН увеличился в 8 раз) и Минской областей (ИКН увеличился в 4 раза) и
свидетельствует о проявлении процесса территориального сосредоточения.
Общее сокращение ИКН сельского населения, представленное как
ИКН1959 = ИКН1970 〈ИКН1979 = ИКН1999〉 ИКН2009 , характерно для Гродненской
области и свидетельствует о проявлении процесса территориального рассредоточения.
Сочетание процессов территориального сосредоточения и рассредоточения в разные периоды характерны для сельской местности Витебской и Гомельской областей и представлены хронологическими рядами
ИКН1959 〉 ИКН1970 〈ИКН1979 〉 ИКН1999 〈 ИКН2009 и
ИКН1959 〈 ИКН1970 〈ИКН1979 〉 ИКН1999 〈 ИКН2009 соответственно.
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Современная территориальная структура размещения сельского населения
на макроуровне оценивается как равномерная. Во всех областях ИКН в 2009 г.
не превышал 20 % (А н т и п о в а, 2008).
Оценивая общий характер размещения сельского населения за период
1959–2009 гг., необходимо констатировать сдвиг в сторону усиления территориальной неравномерности. Данная тенденция является следствием увеличения
пространственной диспропорции территории и населения, территориальной
неоднородности динамики численности сельского населения, начиная с 1959 г.
Следующей тенденцией трансформации системы сельского расселения
Беларуси является снижение средней людности сельских поселений. Средний
размер современной белоруской деревни снизился по сравнению с 1959 г. почти
в 2,5 раза и в 2009 г. составил 103 чел. В Брестской области людность уменьшилась почти на 30 %, в Минской – на 40 %, в Витебской и Гродненской – на 50 %,
а в Гомельской и Могилевской – на 60 %.
За период 1959–2009 гг. в сельском расселении произошла структурная
трансформация. Если в 1959 г. в сельской местности Беларуси преобладающими были сельские населенные пункты с людностью 101–200 и 201–500 чел. (30
и 24 % соответственно), то в 1999 г. – до 50 и 51–100 чел. (56 и 16 % соответственно), а в 2009 г. структура еще более деформировалась в сторону мелкоселенности – 61 % и 12 % составляют в структуре населенные пункты с людностью до 50 и 51–100 чел. соответственно (табл. 2, рис. 3).
Таблица2

Структурные сдвиги в сельском расселении Беларуси
Доля сельских населенных
пунктов в структуре
сельского расселения Беларуси,
%

Доля сельского населения в
общей численности
сельского населения Беларуси,
%

Классы сельских
населенных
1959 1970 1979 1999 2009 1959 1970 1979 1999 2009
пунктов по
людности, чел.
Мелкие,
17
34
36
56
61
2
4
6
8
10
менее 50
Малые,
20
12
12
16
12
8
9
10
10
9
51–100
Средние,
30
27
27
13
8
20
19
19
13
11
101–200
Полусредние,
24
19
19
9
8
38
33
31
25
25
201–500
Крупные,
7
5
5
4
3
20
21
19
22
22
501–1000
Крупнейшие,
2
2
2
2
1
12
15
16
21
23
более 1000
Без населения
–
–
–
3
6
0
Всего
100
100
100 100 100 100 100 100 100 100

40

более 1000

70
60
50
40
30
20
10
0

до 50
более 1000
51–100
1958 год.
2009 год.

501–1000

101–200

201–500

Рис. 3. Динамика структуры сельских населенных пунктов
Беларуси по классам людности

Наряду и изменением структуры сельского расселения произошло усиление диспропорции между типами сельских населенных пунктов. Так, в 1959 г.
преобладающий тип белорусской деревни (101–200 чел.) представлял каждый
третий населенный пункт, в 2009 г. – более чем каждый второй.
В разрезе классов людности сельских населенных пунктов произошло повсеместное изменение средней величины поселения. Во всех классах за исключение полусредних пунктов произошло уменьшение людности (табл. 3).
Таблица 3
Изменение средней величины сельских населенных пунктов
Беларуси по классам людности
Средняя величина сельских
поселений по классам людности
Группы сельских
населенных пунктов
по людности
Мелкие, менее 50
Малые, 51–100
Средние, 101–200
Полусредние,
201–500
Крупные, 501–1000
Крупнейшие,
более 1000

Индекс динамики,
2009/1959

1959

1970

1979

1999

2009

29
93
146

21
150
137

28
74
140

20
82
140

17
71
142

0,59
0,76
0,97

362

345

359

374

321

0,88

708

768

666

679

674

0,95

1263

1575

1568

1764

1862

1,47
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В результате уменьшения людности сельских населенных пунктов и перехода более крупных в более мелкие ранги, количество мельчайших поселений
увеличилось с 1959 г. в три раза. Все остальные категории деревень количественно уменьшились.
Общая пространственная тенденция мезорегиональных структур заклю
чается: в 1959 г. – в преобладании мелкоселенной структуры в Витебской и
Гродненской области, среднеселенной – в Минской и Могилевской областях,
крупноселенной – в Брестской и Гомельской областях; в 2009 г. – в пространст
венно синхронном сжатии региональной структуры от крупно- , средне- и мел
коселенной к средне- и мелкоселенной.
Гипертрофированная мелкоселенность стала главной чертой структуры
сельского расселения Витебской области, где мелкие поселения составляют 72 %.
В Минской, Могилевской и Гродненской областях к данной категории относится
примерно 50 % поселений. Брестская и Гомельская области образуют единственный ареал концентрации крупноселенности сельской местности Беларуси.
Мелкие и мельчайшие сельские населенные пункты стали доминирующей
формой в системе расселения Беларуси на территории всех областей, кроме
Брестской. Наибольшее количество мельчайших сельских поселений находится в Браславском районе (более 50), в Миорском, Поставском (более 40) Витебской области, в Островецком, Ошмянском Гродненской области и Вилейском и
Воложинском (около 300) Минской области.
С точки зрения государственного регулирования демографических процессов заслуживают особое внимание две категории сельских населенных пунктов –
обладающие демографическим потенциалом поселения с людностью свыше 1000
чел. и полностью его утратившие, оставшиеся без населения белорусские деревни. По переписи 2009 г. в Беларуси насчитывалось 302 крупнейших сельских населенных пунктов, из которых наибольшее количество характерно для Брестской
и Минской областей, наименьшее – для Витебской и Могилевской (табл. 1).
Сохранить демографический потенциал этих уникальных поселений и создать необходимые социально-экономические условия для его воспроизводства
является одной из главных задач демографической безопасности государства.
Переход от расширенного к суженному типу воспроизводства населения
обусловил обезлюживание мелкоселенных и пострадавших от аварии на ЧАЭС
сельских территорий. В результате без населения по переписи 2009 г. остались
1395 (6 %), в том числе из них 42 % в Витебской области – самой мелкоселенной. 17 % – в Гомельской. Наименьшее количество деревень без населения
находится в Брестской и Минской областях (2,8 и 11 % соответственно). Депопуляция населения в данной категории сельских населенных пунктов при сохранении их в каркасе сельского расселения Беларуси обуславливает решение
проблемы оптимизации среды жизнедеятельности и рационального использования сельских территорий, оставшихся без населения.
Трансформация системы сельского расселения влечет за собой снижение
густоты сельских поселений и увеличение среднего расстояния между ними,
подробнее об этом (А н т и п о в а, 2007a, b; 2008).
Четвертой тенденцией трансформации сельского расселения является сокращение и структурное перераспределение демографического потенциала
сельских поселений. В 1959 г. около 40 % сельского населения Беларуси прожи42

вали в полусредних сельских населенных пунктах, каждый пятый – в средних и
крупных. По данным переписи 2009 г., как и в 1959 г., большая часть сельского
населения проживает в полусредних, а также крупнейших деревнях. Вместе с
тем произошло перераспределение демографического потенциала в крупные
и крупнейшие сельские населенные пункты. По сравнению с 1959 г., когда в
крупнейших деревнях проживало только 12 % сельского населения Беларуси,
сейчас – более 20 %. (табл. 3, рис. 4).
Анализ динамики структуры сельского расселения и распределения демо
графического потенциала позволяет сделать выводы о макро- и мезогеогра
фических сдвигах в руралистической структуре, представляющей собой соотношение долей сельских поселений и сельского населения по разным классам
поселений по людности. В качестве способа отображения нами предлагается
расселенческо-демографическая пирамида, предста�����������������������
вляющая собой распределение по оси ординат классов людности поселений, по оси абсцисс – сельских
поселений и сельского населения в разрезе классов.
Как показывает рисунок 5, главной тенденцией эволюции руралистической
структуры Беларуси на макрогеографическом уровне за период 1959–2009 гг. является трансформация структуры поселений в сторону мелкоселенности и трансформация в распределении демографического потенциала в сторону крупных
поселений. Данная особенность динамики позволяет отнести руралистическую
структуру Беларуси к типу, характеризующемуся концентрацией населения
в крупных поселениях при их незначительной доле в структуре расселения
(С и м а г и н, 2004).
Выводы, полученные в результате анализа областных руралистических
структур, сводятся к следующему.
1. Мезогеографический уровень анализа является в достаточной мере ре
презентативным для выявления эволюционных и региональных сдвигов в струкдо 50
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Рис. 4. Динамика численности сельского населения Беларуси по классам людности
населенных пунктов
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Рисунок 5. Динамика руралистической структуры Беларуси

туре сельского расселения Беларуси. Региональные руралистические структуры
территориально дифференцированы и обладают гетерогенностью (генетической
неоднородностью) и диверсификацией (эволюционной неоднородностью).
2. Пространственная гетерогенность характеризуется преобладанием:
а) крупных сельских поселений и сосредоточением в них основной части населе
ния в Брестской и Гомельской областях; б) малых и мелких сельских поселений и сосредоточением в них основной части населения в Витебской области;
в) средних и полусредних сельских поселений и сосредоточением в них основной части населения в Гродненской и Могилевской областях; г) полусредних
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и средних сельских поселений и сосредоточением населения в полусредних и
крупных основной части населения в Минской области.
3. Диверсификация региональных структур характеризуется трансформа
цией расселения в сторону: а) средне- и мелкоселенности и сохранением струк
туры распределения демографического потенциала в Брестской и Гомельской областях; б) гипертрофии мелкоселенности и незначительной структурной трансформацией в распределении демографического потенциала с учетом депопуляции
в Витебской области; в) мелкоселенности и относительным структурным равновесием в распределении демографического потенциала в Гродненской области;
г) средне- и мелкоселенности и структурным сдвигом в распределении демографического потенциала в крупные поселения в Минской области; д) гипертрофии
мелкоселенности и сохранением структуры распределения демографического
потенциала с учетом депопуляции в Могилевской области.
Представленные выше региональные различия в характере сельского расселения Беларуси на уровне административных районов были нами комплексно
синтезированы методом кластерного иерархического анализа 20 показателей,
на основании которого было выделено 3 типа районов сельского расселения.
Первая подобная типология сельского расселения Беларуси была разработана
С п и ж а н к о в ы м (1974):
1. Мелкоселенный Северо-Центральный. Включает самые мелкоселенные
и мелкоселенные, редкозаселенные районы с большой земельной нагрузкой, с
высокими темпами разуплотнения и уменьшения людности и малоустойчивой
структурой расселения, объединяет 68 сельских районов всех административ
ных областей, за исключением Гомельской. Наибольше количество районов
данного типа традиционно приурочено к Витебской области. Заметное про
странственное расширение получил данный тип за счет сельских районов Гродненской и Могилевской областей, которые в большей степени испытали на себе
влияние демографических и социально-экономических факторов. Достаточно
устойчивой осталась позиция сельских районов Минской области.
2. Среднеселенный Центральный, состоит из двух подтипов, включающих
35 районов: а) Центрально-Южного, объединяющего среднеселенные, среднеи густозаселенные районы, преимущественно полесские территории со средней и большой земельной нагрузкой, со средними и выше среднего темпами
разуплотнения и уменьшения людности и относительно устойчивой структурой расселения; б) Центрально-пригородного, объединяющего среднеселенные, среднезаселенные пригородные районы с большой и чрезмерно большой
земельной нагрузкой, со средними и выше среднего темпами разуплотнения и
уменьшения людности и относительно устойчивой структурой расселения.
Для данного типа характерны две противоположные тенденции. Про
странственное сжатие произошло за счет сдвига ранее среднеселенных районов
в категорию мелкоселенных под влиянием ослабевания их социально-экономи
ческих функций и демографического фактора. Пространственное расширение
произошло за счет усиления социально-экономических функций пригородных
сельских районов и сдвига ранее мелкоселенных районов в категорию средне
селенных, а также за счет сдвига крупноселенных районов в категорию средне
селенных.
45

3. Крупноселенный Южный. Включает крупноселенные районы со сред
ней земельной нагрузкой со средними и ниже среднего темпами разуплотнения
и уменьшения людности и устойчивой структурой расселения, объединяет 12
полесских районов Гомельской области и три полесских района Брестской об
ласти. За исследуемый период произошло пространственное сжатие данного
типа, обусловленное сдвигом ранее крупноселенных сельских районов в кате
горию среднеселенных в результате общих эволюционных тенденций сельского расселения Беларуси под влиянием демографического фактора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ дает основания заключить, что глав
ными тенденциями, произошедшими в пространственной структуре сельского расселения Беларуси является концентрация и поляризация. Концентрация
проявилась как в структурном аспекте – в прогрессирующем сосредоточении
населения в сравнительно немногочисленных (наиболее крупных и жизнеспособных) поселениях с заметным возрастанием значения поселений данного типа, так и в территориальном, когда все более выраженной становится очаговость сельского расселения. Следствием структурной концентрации
стала поляризация расселенческого ландшафта, выражающаяся в увеличении
доли мельчайших и крупных населенных пунктов и в одновременном снижении средних.
Одним из важных следствий концентрации населения становятся измене
ния характера хозяйственно-производственного давления на территорию. Обра
зуются, с одной стороны, хорошо выраженные локальные очаги антропоген
ного воздействия, с другой – менее интенсивно используемые межцентровые
пространства. Первый вариант изменений характерен для сельских районов,
тяготеющих к крупным городам. Здесь уже давно одной из типичных форм стало дачное расселение с резко различающейся сезонной плотностью населения
(максимальной летом и минимальной зимой). Во многих районах, тяготеющих
к большим городам, лишь наиболее крупные сельские поселения сохранили
свою прежнюю сельскохозяйственную функцию. Некоторые растущие сельские
поселения становятся, по существу, поселками-спальнями для людей, работающих в близлежащих городах и крупных сельских центрах. Притянув сначала
значительную часть сельского населения, и послужив, таким образом, одной из
главных причин запустения деревни, единичные крупные города Беларуси со
временем стали источником репопуляции сельской местности. Второй вариант
изменений характерен для большего числа сельских районов, и свое наиболее
яркое выражение он получает в депопуляции, которая деформировала типичные
формы и структуры расселения, а интенсивный миграционный отток сопровождался почти повсеместным изменением сети сельских поселений и исчезновением значительной их части.
Для сбалансированного развития сельских территорий и устранения структурных диспропорций сельского расселения и демографического потенциала
с 2005 г. в Беларуси реализуется Государственная программа возрождения и
развития села. В целях устойчивого развития сельских территорий, мотива46

ции проживания в сельской местности происходит формирование новых типов
сельских поселков ‑ агрогородков, представляющих благоустроенный населенный пункт, в котором создаются производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нем населению
и жителям прилегающих территорий. Агрогородки создаются на основе административно-территориальных единиц базового уровня, территории которых
являются исторически устоявшимися административными образованиями, а
также центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций. В течение
2005-2010 годов будет создан 1481 агрогородок, в том числе в Брестской области – 221, Витебской – 256, Гомельской – 238, Гродненской – 239, Минской
– 325, Могилевской области – 202 населенных пункта нового типа.
Таким образом, в системе сельского расселения Беларуси в ХХI веке прослеживаются две новые черты: резкие структурные изменения в людности и
территориальном распределении сельских поселений; сильно выраженная пространственная дифференциация населенности и равномерности размещения.
Отмеченные особенности сельского расселения Беларуси заслуживают пристального внимания со стороны государственного регулирования и требуют
разработки территориально дифференцированных мер пространственной оптимизации среды жизнедеятельности населения.
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STRUCTURAL AND SPATIAL SHIFTS
IN RURAL SETTLEMENT OF BELARUS
E. Antipova
(S u m m a r y)
The basic tendencies of transformation of rural settling of Belarus are analysed:
decompaction, strengthening of territorial heterogeneity in distribution, decrease
ranges of rural settlements, change of structure of settlements and strengthening of
disproportions between types of settlements, reduction and structural redistribution
of demographic potential. Are developed typologies of rural areas of Belarus on population density, relative density of population, concentration of rural population.
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MEDIUM SIZE TOWNS IN COMPLEX SETTLEMENT SYSTEMS
(EXEMPLIFIED BY KATOWICE CONURBATION)
Anna Runge
INTRODUCTION
Complex settlement systems of agglomeration or conurbation types are perceived only due to the largest city centres which determine trends of social-economic changes of a given system. Their metropolitan importance usually overrides
positions of the centres placed lower on the hierarchy ladder, both the current and
the potential ones. Generally it is assumed that small towns play the role of local
service centres for agriculture and the large ones are identified in many cases as
metropolis gathering numerous governing, financial functions and high-order services. The typical division of the roles depending on the size class has been modified due to complexity of the settlement system or the time criterion. The purpose
of this paper is to show similarities and differences in formation of trends of socioeconomic changes in the medium-size towns in Katowice conurbation compared
to the towns from the other size groups. Particular attention has been paid to the
dynamics of population changes and selected characteristics of the labor market.
Such goal results from the insufficient knowledge of the role of medium size cities
in the period after the political system transformation. Medium size towns rarely
become the object of research and their role in the complex settlement systems has
not been studied yet (R u n g e A., 2002).
STAGES OF FORMATION OF THE KATOWICE CONURBATION
The Katowice conurbation comprises 33 towns concentrating half of the population of the whole Silesia voivodeship (50.9% in 2008), covering 16% of its surface.
The spatial structure of the conurbation allows to distinguish three zones differing in
intensity and compactness of urban development and population density. They are:
the core, the inner and the outer zone of the conurbation (R u n g e, Z a d r o ż n y
1989, R y k i e l 1997, K r z y s z t o f i k 2008). The core of the conurbation includes
nine large towns and seven medium-size ones. Large towns do not occur in the inner
zone. There are four medium size towns and eight small ones there. The outer zone
is less urbanized, as there are only four small towns there. The medium size towns
4 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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build the core of the conurbation and also play the leading role in the outer zone. The
medium-size towns do not occur in the outer zone. Rural areas, which occur in majority in the outer zone, have been disregarded in the current analysis.
Generally three stages of formation of the Katowice conurbation can be distinguished (Fig. 1):
1. Preindustrial development of towns in the outer and the inner zone of the conurbations. Most of the centers that remained after the feudal formation are now small
or medium size towns.
2. 19th century industrialisation accelerating foundation and development of
towns in the core part and in the outer one. Those towns are large and medium
size being the crucial elements of the settlement system. However, some of them
were granted town privileges significantly later (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza,
Jaworzno);
3. 20th century – the system was dominated by Katowice and final formation of
the conurbation occurred.
Hence, we are dealing with a reverse of the classical model of urbanization running centripetally as formation of the conurbation started from the outside zones
and ran towards the center of the system. Feudal towns located in the outer and the
border zones of the current conurbation core became the starting point of the analyzed settlement system. The whole conurbation center did not have a single city with
population over three thousand inhabitants at the end of the 18th century (R a j m a n,
1977). Until the first half of the 19th century, as a result of capitalist industrialization,
loose concentration of small mining and metallurgical centers were formed there,
which in the second half of the 19th century, influenced by development of railway
transport and technical progress in industry, started to transform into a huge urbanindustrial complex (R a j m a n, 1977). Bytom, Gliwice, Królewska Huta, were the
fastest growing centres, Katowice was a bit slower, which appeared there as a “late
arrival” (G w o s d z, 2005). The town privileges granted in 1865 allowed Katowice
to develop gradually sub-regional functions and becoming the main administrative
center of the province in 1922 helped it to achieve the highest potential of the population. This was the final process of the formation of the conurbation.
Historical development of the settlement system of the analysed conurbations
not only had the centripetal nature, but its specific character mainly resulted from:
a) Cross-border location of the developing settlement system (partition of Poland, then the Polish-German borderland);
b) Great similarity of the functional structure of many centers in the system;
c) Significant influence of central decisions on the direction of the economic
development during the period of central planning period (especially in the 1960s
and 1970s).
The presumptions presented here prove the need to pay attention to the problem
of the role of medium size towns in complex settlement systems, according to research on the Katowice conurbation.
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Fig. 1. Stages of the Katowice conurbation formation (according to the periods of obtaining
town privileges) (according to R a j m a n, 1977; K r z y s z t o f i k, 2007; K r z y s z t o f i k,
2008). P r e i n d u s t r i a l: 1. the feudal period the 13th-14th centuries; 2. Renaissance period
the 15th -16th centuries. I n d u s t r i a l: 3. industrialisation in the 19th century; 4. the first half
of the 20th century; 5. the second half of the 20th century. T e r r i t o r i a l r a n g e : 6. Katowice conurbation; 7. the conurbation core; 8. inner zones of the conurbation; 9. administrative
borders of towns an rural communes

MEDIUM SIZE TOWNS IN THE FORMATION
OF THE CONURBATION
There are 11 medium town centres within the conurbation which is different
from other settlement systems of such type both in Poland and Central Europe.
There are the following medium-size towns belonging to the conurbation core:
Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Będzin, Czeladź, Jaworzno,
Mysłowice; while Tarnowskie Góry, Łaziska Górne, Mikołów and Knurów belong
to the inner zone. Their population is in the range of 20-100K of inhabitants as the
smallest one – Łaziska Górne is inhabited by 22.1K of people and the largest one
– Jaworzno by 95K. Generally medium size towns form the northern border of the
Katowice conurbation, beginning from Tarnowskie Góry, through Siemianowice
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Śląskie, Świętochłowice and expanding the zone towards E to Jaworzno. Population exceeds 50K in all centres of the zone (only except Czeladź). Łaziska Górne
and Mikołów, located in the inner zone of the conurbation, have become an isolated,
small representation of the medium-size towns in the southern part of the investigated
settlement system. Apart from that their population is significantly lower (Łaziska
Górne – 22.1K, Mikołów – 39.0K).
From the historic point of view the medium size towns in the Katowice conurbation may be divided into three groups (fig. 1):
a. Centres founded in Middle Ages located in: the inner zone (Mikołów – town
privileges in 1276); in the border zone of the conurbation core: Czeladź (town privileges in 1325); Będzin (in 1358), Mysłowice (in 1360). The towns were founded as
seats of governors of bishop or prince properties (Czeladź, Będzin), castellany towns
(Mikołów) and towns located on trade routes (Mikołów).
b. The centres which obtained town privileges in the Renaissance period – Tarnowskie Góry (1526) – located in the inner zone of the conurbation. The economy of
Medieval towns was based on mining of non-ferrous metal ores and location on trade
routes. Further development was possible due to industrialisation and diversification
of the process industry and railways which changed Tarnowskie Góry into an important communication centre.
c. The 20th century centres developing due to intensive urbanisation resulting form
industrialisation, which are located: in the core of the conurbation and at its border:
Jaworzno (town privileges in 1901), Siemianowice Śląskie (1932), Świętochłowice
(1947), Piekary Śląskie (1947); in the inner zone of the conurbation: Łaziska Górne
(1951), Knurów (1951).
The economic base of towns was strengthened by mining and metallurgic industry which developed in almost every centre in the 19th century. They especially conduced economic mono-function of Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, or Mysłowice. Only few towns managed to vary the structure of industry developing apart from coal mining other branches of industry, mainly electricmachinery industry – however, it took place only in older towns (Tarnowskie Góry,
Mikołów). Railway connections significantly influenced development of several centres (Mysłowice, Świętochłowice, Tarnowskie Góry).
Medium-size towns are located in the centre, within the core of the conurbation
(Siemianowice Śląskie, Świętochłowice), as well as in more or less outer zones –
Tarnowskie Góry, Mikołów, Łaziska Górne, Knurów (fig. 1). In the latter case, they
are mostly located in the northern and the eastern parts of the conurbation (Tarnowskie Góry, Mysłowice, Jaworzno). Outward location of the majority of the medium size
towns in the conurbation reflected historic courses of the trade routes of the Early
Middle Ages running from Western Europe through Wrocław, Kraków towards east
and it became the base of their further development. It concerned Tarnowskie Góry,
Czeladź and Będzin. Mikołów was similarly important, being located on the route
running towards Żory, Rybnik and next to the Czech land.
Occurrence of industry was accompanied by fast increase of population in the
future large towns of the conurbation, hence, the situation of the investigated towns
started to change. One of the first symptoms of changes were restraints in their territorial development resulting from expansion of faster developing neighbouring towns.
Such situation occurred in Świętochłowice surrounded by larger and more populated
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towns (Bytom, Chorzów, Ruda Śląska). The other medium size towns had a chance
to develop territorially at least in one direction (Siemianowice Śląskie).
There was also one more factor which had significant influence on formation of
the town net in the Katowice conurbation – post-war administrative changes. During the period of central planned economy, there was a trend to form large towns by
administrative merging of different size centres. This way, for example, Tychy and
Mysłowice “grew up”. During the first part of the political and economic system
transformation (1988-1998), as a result of implementation of the territorial self-government act, administrative units which had been previously merged could separate
and become administratively independent units again.
Therefore, within the group of large towns Radzionków separated from Bytom and Tychy “was left” by Bieruń and Lędziny and also 3 rural communes (B o j s z o w y, K o b i ó r, W y r y). The process also occurred in medium size towns:
Imielin and the rural commune Chełm Śląski became independent from Mysłowice;
Miasteczko Śląskie separated from Tarnowskie Góry and Wojkowice from Będzin.
Hence, the area of towns in the Katowice conurbation decreased from 2071 km2 to
1970 km2 in 1988-2008. The area covered by large and medium towns decreased
significantly from 1795 km2 to 1488 km2. Currently the largest area – 921 km2, i.e.
46,8% of the area of all the conurbation towns is occupied by large towns and medium towns occupy 567 km2, i.e. 28.8% of the area. The changes mostly influenced
small towns as in the period of 1988-2008 7 small towns appeared in the Katowice
conurbation and their total area was equal to 205 km2 while the rural areas increased
by over 100 km2. The administrative changes were terminated by the new administrative division of the country of 1st January 1999. On one hand they proved adaptation of local economic management to new reality (R u n g e J., 2005). But, on the
other hand retrospection and estimation of current social-demographic and economic
processes in the spatial approach has become more difficult as during administrative
integration of the areas information was collected for the whole area not its separate
parts.
CURRENT AND FUTURE PROBLEMS IN CHANGES
OF THE INVESTIGATED TOWNS
P o p u l a t i o n c h a n g e s. Adverse trends in population changes, not only
in the group of the investigated towns, but generally in most of the towns in the Katowice conurbation become the first crucial problem. Depopulation resulting from
natural diminution and negative balance of migration which have been lasting since
the beginning of 1990’s is the main reason of so called town “shrinking” (K r z y s z t o f i k et. al., 2011).
In the period of 1988-2008 the towns in the Katowice conurbation lost totally
274.5K of inhabitants and in both of the investigated decades the loss was similar: it
was equal to 140.4K in the period of 1988-1998 and 134.1K in the period of 19982008. In other agglomerations in Katowice voivodeship the decrease became intensive in the second of the discussed periods.
In the period of 1988-2008, the largest decrease of population occurred in big
towns where it dropped down from 1898.3K of inhabitants to 1614.8K i.e. to 85.1%
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(tab. 1). However, the decrease had even been bigger, by 172.9K, in the first period
– 1988-1998, which was influenced, apart from other factors, by administrative
changes. In the period of 1998-2008 population increased in large towns (cities) by
110.6K of inhabitants. Population potential of that group of towns decreased by the
volume of a large town.
Table 1
Population changes in the towns in the Katowice conurbation in the period of 1988-2008
Specification

Years

Katowice
conurbation

Large
towns

Medium
towns

Small
towns

Number of towns

1988
1998
2008

27
33
33

9
9
9

11
11
11

6
13
13

Population share in
various size classes of
the conurbation towns

1988
1998
2008

100.0
100.0
100.0

71.9
69.0
68.3

25.6
25.2
25.7

2.5
5.7
6.0

Dynamics of
employment

1988-1998
1998-2008
1988-2008

94.7
94.6
89.6

90.9
93.6
85.1

93.3
96.4
90.0

219.6
99.3
218.0

Webb’s type

1988-1998
1998-2008
1988-2008

F
G
G

F
G
G

A
G
G

C
G
E

Source: the author’s study based on Local Data Bank of Central Statistical Office (Banku
Danych Lokalnych GUS) and Statistical Year Book of Katowice voivodeship 1989, WUS
(Katowice Voivodeship Statistical Office) 1989,WUS Katowice.

Significant population decrease was also observed among medium towns which
population diminished from 675.9K to 608.1K i.e. 90.0%. Medium-size towns lost
45.4K of inhabitants in the period of 1988-1998 due to the above mentioned adverse
changes, while in the period of 1998-2008 the loss was “only” 22.5K of inhabitants,
i.e. 3.6% of the population. The population potential of that group of towns decreased
by the volume of one medium town.
The administration changes favoured small towns which number increased from
6 to 13 and the population increased by 77.9K of people in the period of 1988-1998.
During the next period it decreased by 1.1K of people (0.7% of the population). The
population potential of that group of towns decreased by the volume of 1 small town.
There was a continuous decrease of employment reaching 96.1% in the comparable
group of 6 towns which existed in 1998 and in 2008.
At the beginning, i.e. in the period of 1988-1998, the decrease of population
in large towns was mostly generated by natural loss of population (- 6.8K). During
the next decade the decrease became more significant (-32.5K), however, bigger decrease occurred due to increasing migration outflow of people (totally – 70.5K, i.e.
4.1% of the population) (fig. 2).
The medium towns showed decrease of population in the period of 1988-1998
only due to migration outflow (-1.5K of people), which significantly increased in the
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next period reaching 13.2K i.e. 2.1% of the population, with significant negative
population growth (-8.7%). Proportions of constituents of the real increase in the
period of 1988-1998 showed demographic changes of A type, acc. to J. Webb, but
significant administrative changes had disadvantageous influence on population in
medium towns.
The small towns reacted with significant delay to the changing conditions.
They showed small birth rate and migration increase in the first of the investigated periods and in further years both constituents showed decrease of population
(R u n g e A., 2002).
Outflow of people from the towns in the Katowice conurbation resulted from
traditional transformation of an industrial region which had to face challenges of
post-industrial market economy in 1990’s (R u n g e J. 1996). Obsolete industrial
branch structure in the conurbation had been retained, due to political reasons, since
the war till 1980’s. Hence, reduction of employment and bankruptcy of companies accompanied by salary freeze and growing costs of living became very common in the first period of the transformation. Shrinking of the labour market mostly
influenced two groups of employees at that stage (R u n g e A., 2008a, R u n g e J.
2010). First, the group of commuters who had to reduce costs and on the other hand
the group of the oldest employees (earlier retirement, retirement compensations
for miners). Many people who had moved there seeking for work in the previous
years returned to their home places (e.g. villages in Silesia voivodeship or outside
the voivodeship). During the second stage of transformation, the youngest work
sources bore the cost of it as increasing employment problems do not allow them
to enter the shrinking labour market. Emigration from the Katowice conurbation,
mostly abroad to Germany, the UK and Ireland, already started in the second half
of 1990’s. The group of those inhabitants of towns who improved their economic
situation due to the transformation and were able to move to the suburbs had the
lowest share in the outflow.
Unfavourable tendencies in the natural migration conditions resulted from unfavourable cumulation of many factors, such as the baby bust echo, system changes
of the fertility pattern and economic problems such as increasing unemployment
rate occurring especially in the first stage of the political-economic transformation
(R u n g e A. 2008b, R u n g e A. 2010).
Due to the above mentioned changes, the share of the Katowice conurbation
towns in the population of the whole voivodeship decreased from 53.9% in 1988 to
50.9% in 2008 and in population of all towns in the voivodeship from 66.5% to 65.1%
respectively. It proves a great role of the towns from the Katowice conurbation in the
population potential of the voivodeship (half of the population is concentrated in
16% of the voivodeship area). On the other hand it also shows that rural areas gained
more from the outflow of people from the Katowice conurbation than the towns in the
area. Decrease of population was lower within the other settlement systems, such as
Rybnik, Bielsko and Częstochowa agglomerations than in the Katowice conurbation,
hence, their share in the population slightly increased. On the other hand, population
in rural areas was constantly increasing (from 933.7 K in 1988 to 1012.8 K in 2008
i.e. up to 108.5%) which was a reverse perennial tendency.
The share of large towns in the general population of the Katowice conurbation
also underwent changes, decreasing from 71.9% in 1988 to 68.3% in 2008r. (tab. 1).
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Fig. 2. Demographic changes in the towns in the Katowice conurbation
in the period of 1988-2008

However, the share of small towns increased from 2.5% to 6.0% respectively. The
share of medium towns is quite stable (25.7%) with minor variations.
Changes of population in each town of the Katowice conurbation in the period
of 1998-2008 is presented in fig. 3. In that period, the greatest demographic regress
occurred in the group of large towns (up to 93.6%), it was significant among medium
towns (up to 96.4%) and small among small towns (up to 99.3%).
Among the large towns the strongest regress occurred among towns belonging
to the central part of the conurbation (Katowice, Bytom) and the western one (Ruda
Śląska). Lower regress of population occurred in Dąbrowa Górnicza and Tychy,
the towns with large dwelling stock (Rajman 1997). All medium towns, except
Mikołów (101.6%), also showed decrease of population. It was the most dramatic in the central part of the conurbation (Siemianowice Śląskie, Świętochłowice,
Piekary Śląskie). The decrease was the smallest in the south (Mikołów, Łaziska
Górne) and the east (Mysłowice, Jaworzno) parts of the conurbation. Actually the
faster tempo of depopulation occurs in the central, western and northern parts of
the conurbation, while it is the lowest in the towns located in the south (Łaziska
Górne, Mikołów).
Till 2030 the largest decrease of population is expected to continue in Piekary
Śląskie, Siemianowice Śląskie and Świętochłowice. There are two crucial factors
which cause the regress of population in the towns: first – their strong industrial or
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Fig. 3. Dynamics of population changes in the Katowice conurbation in the period of 19982008 (1998=100) 1. 100.0 and more; 2. 97.0-99.9; 3. 94.0-96.9; 4. below 94.0;
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mining-industrial character, second – confined area covered by the towns with no
possibility to expand (Siemianowice Śląskie, Świętochłowice). Being squeezed in
the centre of the conurbation by larger towns hinders development of housing (Rajman, 1997). Whereas the medium towns in the southern and eastern parts of the conurbation have significant spatial development potential both for housing and business
activity and there are also large green areas in those towns. Their business activity
structure is more varied and they serve like bedrooms for the labour markets in the
neighbouring towns. Apart from Mikołów and Łaziska Górne located in the southern
part of the conurbation, the towns Imielin, Bieruń and Lędziny situated in the inner
zone of the conurbation, in its south-east part, have a large chance to take the leading
role in suburbanisation processes. However, rural areas (Bobrowniki, Siewierz and
Psary communes) are more likely to play such role in the north-east and east part of
the conurbation.
L a b o u r m a r k e t. Formation and development of a huge non-agricultural
labour market influencing the whole voivodeship, but also broad areas of Poland,
was the main cause of emerging of such a great population centre in the form of a
57

conurbation. Fast growth of the number of new labour places, both in the period of
capitalist industrialisation and the forced socialist industrialisation caused that the
labour market of the emerging conurbation had to strive for outside work sources
(Długoborski 1967, Runge J., 1996).
In 1988, the towns of the Katowice conurbation agglomerated 1130.9 K of employed people i.e. 61.6% of the total number of employed in the whole voivodeship
(without individual farmers). The structure of employment was typical for a traditional industrial region (Runge, J., 1996). The industry provided 59.0% of the total
employment. It was mostly coal-mining, metallurgy (mainly steel industry), energy
and electric-machinery industry. Services provided approx. 37% of the total employment (Kłosowski, 2006, p.103). The large towns of the conurbation concentrated
the crucial part of the labour market, up to 75.0%. 23.7% of the employed people
worked in the medium towns and only 1.3% in the small ones (table 2).
However, current analysis of the labour market changes is very difficult as Polish public statistics provides only fragmentary data. Statistic data concerning employment in small companies employing less than 9 people are confidential and such
companies comprise 90% of all businesses in Silesian voivodeship. Apart from that,
the published data for spatial units (towns and communes) covered the number of
“employed” till 1994, now the data provide the number of “working” people which
distorts analysis of employment dynamics in the longer time horizon. The lack of
data concerning employment in small companies (up to 9 employees) significantly
decreases the total number of employed. The number of business entities in the whole
voivodeship was equal to 428.9 K in 2008, including 404.1K ones employing less
than 10 people. The total number of entities operating in large towns was equal to
164.0 K and 154.4 K of them employed up to 9 people. 26.8 K of entities of the
total of 28.4 K in 5 medium towns are the smallest ones. Micro-companies employ
approximately 440 K people in the whole Silesian voivodeship, according to estimations prepared by the team led by A. Sobala-Gwosdz (Kurowska-Pysz, 2010, p.
39, 43.). It also considered over-representativity of the REGON system which shows
certain inertia in registration of quickly changing situation on the labour market, especially in the field of the smallest entities. It was also assumed that self-employment
was the most common among the smallest business entities. The following analysis
was based on the official statistical data. Apart form that there was also an attempt to
estimate the whole number of working people including business entities with less
than 9 employees.
Employment in the towns of the Katowice conurbation decreased almost by half
i.e. to 689.2 K of working1 (to 60.9%) and in the industry from 715.2 K. to 295.4 K,
i.e. to 41.3% as a result of the economic transformation forcing application of market
rules in business activities and branch restructurization of industry. However, considering people working for small companies, the total number of working people
dropped down to about 905.1 K i.e. 80.0% (tab. 2). Significant decrease occurred in
large towns. Dramatic drop of employment occurred in places which had been very
strong labour markets before, especially: Chorzów, Ruda Śląska, and most of all Bytom where due to administrative changes (separation of Radionków) the range of the
Note: official statistical data concerning employment are lower as they do not include
companies employing up to 9 people.
1
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regress cannot be estimated precisely. Relatively the smallest (but still significant) decrease of employment occurred in Katowice. The town is currently the largest labour
market in the conurbation with 158.2 K of employed (in companies employing more
than 9 people) and according to the estimated data including small entities there are
approximately 195.8 K of working people. The next largest labour markets are Gliwice with 71.6 K people (91.9 K according to the estimated data) and Sosnowiec with
only 52.0 K of people working for large companies (however, together with small
companies about 75.2 people) and the population over 200 K people. It is estimated
that the labour markets in Tychy, Dąbrowa Górnicza and Zabrze do not exceed 50 K.
According to the official sources increase of employment up to 106.4% occurred in
the period of 2006-2008. Regressive tendencies still occurred only in Bytom.
Table 2
Changes in the labour market in the Katowice conurbation in the period of 1988-2008
Specification

Years

Number of working people (in
1988
thousands)
a*)
2008
b*)
2008
Dynamics
a*)
of working
b*) 1988-2008
people
The share of working people
1988
acc. to
a*)
2008
the size classes of
b*)
2008
the towns in the conurbation
The share of people working
1988
in industry in
1998
*)
the total number
a
2008
of employed
The share of people working
in industry
a*)
1988
acc. to the size classes
a*)
1998
of the towns in the
2008
conurbation
The number of working people
1988
compared
a*)
1998
to the population
a*)
2008
b*)
2008

Katowice
conurbation
1130.9
689.1
905.1

Large
towns
848.2
507.5
661.9

Medium
towns
268.5
144.3
194.6

Small
towns
14.2
37.3
48.6

60.9
80.0

59.8
78.0

53.7
72.5

262.9
341.8

100.0
100.0
100.0

75.0
73.6
73.1

23.7
20.9
21.5

1.3
5.4
5.4

63.2
51.1
42.9

62.2
47.6
40.0

67.9
59.0
47.9

35.6
67.1
62.7

100.0
100.0
100.0

73.8
67.8
68.7

25.5
25.6
23.4

0.7
6.6
7.9

42.8
33.6
29.1
38.3

44.7
35.4
31.4
50.0

39.7
29.5
23.7
32.0

21.8
29.7
26.3
34.2

Note: a*) the number of people employed without companies employing up to 9 people (published data) b*) estimated total number of working people including employed in small companies – up to 9 employees.
Source: the author’s study based on Local Data Bank of Central Statistical Office (Banku
Danych Lokalnych GUS) and Statistical Year Book of Katowice voivodeship 1989, WUS
(Katowice Voivodeship Statistical Office) 1989,WUS Katowice.

59

The most significant regress could have been observed in the medium towns
where the number of working people dropped down from 268.5 K to 144.3 K i.e.
53.7%. However, it may be estimated that the decrease was 194.6 K i.e. up to 72.5%
(table 2). It should be noted that due to administrative changes, medium towns have
lost part of the labour market for small towns (separation of small towns from several
medium towns). Reduction of employment in large industrial companies, especially
in coal mining and even liquidation of some of the mines significantly decreased the
number of working people in Czeladź to 43.0%, in Świętochłowice to 43.5% and
in Knurów to 47.1% (acc. to public statistics). However, including the number of
people working for small business entities the dynamics of working people may be
estimated as follows: in Knurów to 55.7%, in Świętochłowice to 61.1%, in Łaziskach
Górne to 66.8%, i Piekary Śląskie to 67.5% and in Czeladź to 69.2%. Liquidation of
at least one large company causes problems on the labour market of a medium town
and becomes dramatic in case of a mono-function town. The process was the most
gentle in Mikołów due to its varied structure of economic activities. The large companies showed the decrease of employment to 97.3%, but considering the smallest
entities the total employment increased up to 126.1%. In the period of 2006-2008 the
number of people working in medium towns increased up to 104.1%, particularly in
Knurów up to 119.1%, in Mikołów to 115.4%, in Siemianowice Śląskie to 108.0%,
in Świętochłowice to 106.2% and in Piekary Śląskie to 102.3%, but generally the increase was slower there than in the large towns. Regressive tendencies still occurred
in Jaworzno (to 92.6%) and Czeladź (to 95.9%).
The economic transformation was the easiest in the small towns. However, one
of the reasons of significant growth of employment in the small towns was the fact
that 7 new towns joined the group due to administrative changes. The drop of the
number of working people in the 6 small towns which were independent in 1988 and
also in 2008 reached 79.4%, and estimating the number of employed in small companies it could have increased up to 114.9% (Siewierz, Orzesze). Unfortunately, there
were also towns where strong regress of the labour market occurred – e.g. Kalety
with the decrease to 23.3% and including small companies to 48.5%. In 2008, newly
separated towns included 65.3% of employed in all small towns. However till 2006,
decrease of employment, especially in Lędziny (to 67.9%) was observed. Not before
the period of 2006-2008 was the increase of employment up to 109.6% observed in
small towns, so it was faster than in large towns. The increase occurred in the towns
which had previously existed (Sławków to 142.5%, Orzesze to 122.0% Pyskowice to
116.2%), and also in the newly separated ones (Radzionków to 114.2%, Wojkowice
to 114.0%, Miasteczko Śląskie to 113.8%). The decrease was still observed only in
Sośnicowice.
The share of particular size classes of towns in the Katowice conurbation in the
total number of working people showed increase in case of small towns, from 1.3%
do 5.4%. However, it should be noted that due to administrative changes the number
of small towns had increased (Bieruń, Lędziny, Imielin, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Wojkowice and Sośnicowice - after restitution of town privileges). The share
of the large towns in general employment in the conurbation decreased from 75.0%
to 73.1%, and the medium towns from 23.7% to 21.5%. The share of the conurbation in the total number of working people in Silesian voivodeship decreased slightly
going down from 61.6% in 1988 to 57.8% in 2008. It proves that strong regress oc60

curred in the whole voivodeship, also on the second big labour market in the voivodeship i.e. Rybnik agglomeration (decrease to 60.1%).
It is assumed that joining the EU in 2004 marked the end of the political-economic transformation in Poland. The situation on the labour market became significantly stabilised and gradually slight increase of working people was being observed.
In the period of 2006-2008, the number of working people increased to 106.2% and
in the towns of the conurbation to 106.1%, therein in large towns to 106.4%, in medium towns to 104.1% and in small towns to 109.6%. In the period of 1998-2008,
dynamics of business entities was the best in small towns – 127.7% and in medium
towns 125.5%, but it was slightly lower in large towns 119.2%.
In 1988, the labour market in medium towns reached 40 K people: in Jaworzno
(37.7 K), Mysłowice (35.3 K), or in Tarnowskie Góry (32.1 K) and the smallest labour marktes exceeded 10 K of employees – Mikołów (13.0 K), Czeladź (12.2 K.)
Łaziska Górne (11.6 K).
In 2008, the largest labour markets in medium towns were still in the same
towns, but they only reached 20 K in Jaworzno and Mysłowice and below 20 K in
Tarnowskie Góry. However, including small business entities they can be estimated
at approximately 27 K in Jaworzno and in Mysłowice and only slightly below 25
K in Tarnowskie Góry. According to the published data in towns with population of
50-75 K (except Tarnowskie Góry where the structure of employment is diversified)
the labour market is really tiny – Świętochłowice 8.8 K of employed, Piekary Śląskie
12.3 K and Będzin 13.7 K. However, including all business entities the number of
working people in Świętochłowice and Piekary Śląskie may be estimated at 12-15
K people, and in Będzin at about 20 K. The towns with population of 20-50 K also
show varied sizes of labour markets – from 5.2 K of employed in Czeladź up to 13.5
K in Knurów. Together with small entities the market in Knurów may reach 16 K of
people, but in Czeladź and in Łaziska Górne it has dropped below 10 K.
Comparison of population in a given town with the size of its labour market
enables to determine the character of the town either as a work centre or a housing
one. However, in case of the investigated conurbation it shows the scale of changes
that a traditional industrial centre has undergone and which results in significant advantage of the work supply over the work demand. There were 42.8% of inhabitants
employed in the towns of the Katowice conurbation in 1988 and in 2008 the amount
of employed people was only 38.3% of the total number of inhabitants (tab. 2). The
coefficient was the best in the large towns reaching 50.0% and the worst in the medium ones – only 32.0%. Among the investigated medium towns, the relation of
working people related to the local employment was above the average in Mikołów
and Knurów (above 40%) and 30-40% in Tarnowskie Góry, Mysłowice, Łaziska
Górne and Będzin, while the lowest share (25% and lower) was observed in Czeladź
and Świętochłowice. Consequences of political-economic transformation, including
liquidation or regress of the previously leading companies, unattractive locations and
the lack of investment grounds have caused that the medium towns located centrally
in the conurbation have serious problems with their development. The high coefficient for large towns (50.0%) prove their growing role as labour markets also for medium towns being in regress. However, not all large towns are attractive. Significant
polarisation of the labour market especially in Katowice and Gliwice can be observed
(Runge, J., 2010).
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SYNTHESIS ATTEMPT
The presented outline of social-economic and also spatial characteristics of medium size towns in the Katowic conurbation leads to the following generalisations:
- first – their border location in the northern part of the conurbation, spreading
from west to east is the consequence of a long lasting, historical process of the growth
along the trade routes from the west to the east of Europe. Trade and craft traditions
were further enhanced by an industrial function.
- second – clear fragmentation as well as asymmetric location of medium size
towns in relation to large towns playing the role of the core of the Katowice conurbation does not only result from the above mentioned border location, but also
from the ellipsoid shape of the conurbation settlement system. The core is mainly
formed by large towns, while its inner zone with a large share of medium size towns
actually formed in the north. There are no representatives of the zone in the south
and Mikołów and Łaziska Górne incidentally occurring there just prove the fact.
Implementation of the GOP (Upper Silesia Industrial Region) deagglomeration idea
in 1950’s, including development of Tychy from a small centre to a town with 100
K population practically obstructed formation of a larger representation of medium
towns south of Katowice.
- third – medium towns in the inner zone of the conurbation show large functional variety but also, despite neighbouring large towns, significantly influence the
direct and distant surrounding. The influence is enhanced by their administrative
functions as the seats of poviats2 (Tarnowskie Góry, Mikołów, Będzin). On the other
hand medium towns which are located in the centre of the conurbation developed as
mining centres. Coal mining which started to develop since the second half of the 18th
century limited the possibility to differentiate the functional structure of those towns.
Therefore, during the political-economic transformation the problems of the labour
market were more serious there (unemployment, decrease of the number of employed
people). The medium size towns occurred to be more sensitive to transformation
changes due to a dominant role of the traditional industry and mono-function of the
economic structure.
- fourth – negative tendencies of population changes (negative population
growth, emigration) have been accompanied by significant loss of the economic position of the centres, especially the ones in the core of the conurbation. Faster decrease
of the number of employed than population causes oversupply of the work force. The
negative tendencies will continue to increase generating numerous social and economic consequences. Future problem which the analysed towns have to face will be
as follows: depopulation, demographic ageing, shrinking labour markets and in result
lower incomes of the town budgets.

2
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REFERENCES
D ł u g o b o r s k i , W. Kształtowanie się Zagłębia Górnośląskiego (próba analizy ekonomiczno-przestrzennej). Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Ossolineum Wrocław nr 1-2; s. 109-127, 1967.
G w o s d z , K. Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830-2000), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków,
2004.
K ł o s o w s k i , F. Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2006.
K r z y s z t o f i k , R. Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, wyd. UŚ, Katowice, 2007.
Krzysztofik, R. Aglomeracje miejskie, [w:] M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys
geograficzno-ekonomiczny, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 53, Sosnowiec, 2008.
K r z y s z t o f i k , R., J . R u n g e , I . K a n t o r - P i e t r a g a . Paths of Shrinkage in the
Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, Prace Wydziału
Nauk o Ziemi UŚ nr 69, Sosnowiec, 2011.
K u r o w s k a - P y s z , J. Rynek pracy w województwie śląskim, [w:] A.Sobala-Gwosdz
(red.), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie
ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, EFS, Bielsko-Biała s. 32-58, 2010.
R a j m a n , J. Rozwój Górnośląskiego Zespołu Miejskiego. Wybrane problemy osadnicze i
społeczno-demograficzne, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie z. 62,
s. 5-21, 1977.
R a j m a n , J. Struktura przestrzenna ludności i osadnictwa aglomeracji katowickiej w okresie transformacji gospodarczej, [w:] P. Korcelli (red.). Aglomeracje miejskie w procesie
transformacji: VI Zeszyty IGiPZ PAN s. 39-52, 1997.
R u n g e , A. Rola miast średnich w sieci osadniczej województwa śląskiego – wybrane
problemy, [w:] B. Namyślak, R. Kozieł (red.). Współczesne procesy transformacji
w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VII, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław s. 27-48,
2002.
R u n g e , A. Ludnościowe uwarunkowania rynku pracy w miastach GZM, [w:] R. Dulias,
A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG oddz.
Katowicki, Sosnowiec, s. 160-170, 2008a.
R u n g e , A. Przemiany demograficzne miast GZM, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.).
Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG oddz. Katowicki, Sosnowiec, s 140-159, 2008b.
R u n g e, A. Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim, [w:] J. Runge,
I. Żurek (red.). Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa
śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, s. 33-84, 2010.
R u n g e , J. Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie
województwa katowickiego. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1592, Katowice,
1996.
R u n g e , J. Urbanizacja i jej konsekwencje w regionie katowickim – mity a rzeczywistość,
[w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, I. Jażdżewska (red.), XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2005.
R u n g e , J. Rynek pracy województwa śląskiego, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.). Procesy i
struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 19882008, Urząd Statystyczny w Katowicach, s. 111-168, 2010.
R u n g e , J., T. Zadrożny. Delimitacja konurbacji katowickiej, [w:] Z. Rykiel (red.).
Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. – Prace Geogra-

63

ficzne IGiPZ PAN nr 151, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk-Łódź,
1989.
R y k i e l , Z. Aglomeracje wielkomiejskie. Arkusz 66.3, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, PPWK Kraków, 1997.
Department of Economic Geography, Faculty of Earth Sciences,
University of Silesia, Sosnowiec
anna.runge@us.edu.pl

СРЕДНОГОЛЕМИ ГРАДОВЕ В СЛОЖНИ СЕЛИЩНИ СИСТЕМИ
(НА ПРИМЕРА НА КОНУРБАЦИЯ КАТОВИЦЕ)
А. Рунге
(Р е з ю м е)
Целта на настоящата статия е определяне на тенденциите в демографското
развитие и в избрани компоненти на пазара на труда в средноголемите градове,
развиващи се в сложни селищни системи. Представените проблеми са изследвани на примера на Катовицката конурбация в Полша. Тази значима европейска градска конурбация е формирана за по-малко от 100 години на основата на
промишлената специализация в слабо населен регион в Южна Полша. Нейното
развитие е обусловено от разкритите през втората половина на XVIII в. големи
находища на въглища. Тяхната експлоатация се превръща в двигател на по-нататъшните селищни и социални трансформации главно в резултат от миграционния наплив на население от други региони. В следствие на това възниква
сложна селищна система, обхващаща 33 града, между които 9 големи (над 100
хил. души), 11 средноголеми (20-100 хил. души) и 13 малки града (под 20 хил.
жители). През 2008 г. в тях са концентрирани общо 2,4 млн. души, което представлява половината от населението на цялото Шльонско воеводство. Това е
най-голямата конурбация на територията на Централна Европа.
Въгледобивът и металургията са факторите, довели до оформяне на монофункционалния стопански профил на много градски центрове в тази селищна
система. Това е причина те да останат в категорията на средните градове (Пекари Шльонские, Шиемяновице Шльонские, Швиентохловице, Мисловице).
Само в някои от тях отрасловата структура на промишлеността е диверсифицирана, като освен въгледобива се развиват и различни отрасли на преработващата промишленост, главно електронно машиностроене. Това засяга главно стари
градове като Тарновские Гури и Миколув. Нарастването на някои от градовете
става възможно благодарение на развитието на железопътния транспорт и удобните жп връзки (Мисловице, Швиентохловице, Тарновскиe Гури).
Средните градове са разположени както в ядрото на конурбацията (Шиемяновице Шльонские, Швиентохловице), така и в нейната външна зона (Тарновские
Гури, Миколув, Лажиска Гурне, Кнурув, Явожно). Най-многолюдни са средните
градове в северната и източната £ част. Периферното разположение на повечето
градове съвпада с исторически установените направления на ранносредновековните търговски пътища, свързващи този район със Западна и Източна Европа.
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Основна причина за формирането на значими селища в конурбацията е
възникването и развитието на голям по обем трудов пазар (с изключение на земеделието), влияещ не само върху развитието на воеводството, но също и върху
други региони на Полша. Увеличаването на броя на новите работни места в
периода на капиталистическата и социалистическата индустриализация довежда до търсене на работна сила извън локалните трудови пазари. От средата на
80-те години на ХХ в. е налице намаляване на миграциите във връзка с финализацията на големите инвестиции в промишления сектор с надрегионално значение (металургичния комбинат „Катовице”, фабриката за леки автомобили в
Тихи, многобройните инвестиции във въгледобива и др.), а впоследствие – във
връзка с упадъка на индустриалния модел в периода на постсоциалистическа
трансформация. Освен от тези промени демографските процеси все повече се
влияят и от вътрешнорегионални фактори.
Най-негативни демографски процеси се наблюдават в големите градове
от централната (Катовице, Битом) и западната (Руда Шльонска) част на конурбацията. Депопулацията е с по-нисък интензитет в Домброва Гурнича и Тихи
– градове, разполагащи с големи жилищни ресурси. В повечето от средноголемите градове също е регистриран спад на населението. Високият темп на
намаляване на населението засяга в по-голяма степен градовете от централната, западната и северната част на конурбацията (Шиемяновице Шльонские,
Швиентохловице, Пекари Шльонские), а в значително по-малка степен това
намаляние се отнася за разположените в южната (Лажиска Гурне, Миколув)
и в източната част на конурбацията (Мисловице, Явожно). За депопулацията
на градовете от централната част решаващи се оказват два основни фактора:
първо, тяхната свръхиндустриализация във въгледобива; второ, ограничените
възможности за териториално нарастване и за жилищно строителство в градовете (Шиемяновице Шльонские, Швиентохловице), притиснати в центъра на
конурбацията от големите градове. Същевременно средните градове от южната
и източната част на конурбацията притежават по-разнообразна икономическа
структура и представляват „спални“ по отношение на големите центрове с развити трудови пазари.
В резултат от социално-икономическата трансформация в Катовицката конурбация може да се отбележи, че:
• големите градове губят функциите си на полюси, привличащи трудови
ресурси от селища извън конурбацията;
• средноголемите градове променят по различен начин характера на развитието си: в монофункционалните въгледобивни центрове от централната част
на конурбацията силно се свива пазарът на труда, а в градовете от външната
зона на конурбацията, включително на тези с по-разнообразна икономическа
специализация, се наблюдава балансиране на негативните ефекти от трансформацията.
Въз основа на представените тенденции в развитието на Катовицката конурбация, а също и с отчитане на демографските прогнози, може да се очаква,
че в близко бъдеще предстои по-нататъшно намаление на броя на населението
в средните градове, запазване на тенденцията на застаряване, липса на алтернативни работни места при едновременна силна конкуренция на западноевропейските пазари, което ще води до отлив на работна сила в по-млада възраст.
5 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ
СЪС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ
Емилия Патарчанова, Вергиния Пецева
В настоящото изследване се проследяват основните промени, които настъпват във
външната търговия на страната, като се акцентира на причините за тези промени и на
териториалните (географски) аспекти на външнотърговската ориентация на страната.
Засяга се въпросът за ролята и значението на външната търговия за отвореността на
националната икономика и влиянието Ј върху цялостното икономическо развитие на
страната. Посочват се най-типичните характеристики на отворената икономика.
Анализира се развитието на външната търговия на България със съседните £ страни през периода 2000–2010 г. Разглеждат се основните предпоставки за активен стокообмен между България и съседните страни. Проследяват се основните промени, които
претърпява общият обем на вноса и износа на страната по отношение на всяка от съседните страни за последното десетилетие, и причините, поради които са настъпили.
Представена е продуктовата структура на износа и вноса по страни. Направени са обобщения и изводи за развитието на външнотърговските отношения като предпоставка
за образуването на регионален пазар на Балканите.
Ключови думи: външна търговия, отворена икономиката, балкански страни

УВОД
Външната търговия е най-ранната и най-разпространена форма на външноикономическите връзки. Развитието Ј зависи от икономическите, природните
и демографските особености на всяка страна. По-малките по територия и население страни, с ограничени природни ресурси и суровини, отличаващи се с
по-ниска степен на икономическо развитие, са по-силно зависими от външния
стокообмен. Типичен пример в това отношение е България. Малката територия
и брой население, ниският жизнен стандарт и ограничените покупателни възможности на населението означават малък вътрешен пазар. При тези условия,
ако страната развива производства с оптимални размери, се налага реализация
на част от продукцията зад граница и необходимост от адекватна външнотърговска политика. За България развитието на външната търговия е важно условие за ефективното развитие националната икономика. Външнотърговската политика на България е неразделна част от външноикономическите отношения и
външната Ј политика. Нейната същност и характеристика се определя основно
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от цялостното социално-икономическо развитие на страната. България поддържа търговски връзки с много страни в света. Голямо значение и внимание според нас заслужават външнотърговските £ връзки със страните от Балканския
полуостров.
Целта на статията е да проследи основните промени, които настъпват във
външната търговия на страната, като се акцентира на териториалните (географски) аспекти и на развитието на външнотърговските връзки на България със
съседните Ј страни. Анализът е извършен въз основа на официални данни за
износа и вноса на България, предоставени от НСИ и Информационния бюлетин на БНБ.
ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В РАЗВИТИЕТО
НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
По силата на Берлинския договор от 1878 г. новоосвободена България е
принудена да провежда политика на свободна търговия, без да има правото на
автономия при дефиниране на външнотърговската си политика. В началото на
90-те години на ХІХ в. тези условия се променят, тъй като страната ни вече
няма задължения по силата на този договор. Това £ позволява да осъществява
самостоятелна външнотърговска политика, самостоятелно да сключва търговски договори и митнически спогодби с други страни. Постепенно се въвеждат
и засилват протекционистичните елементи във външнотърговската политика
на страната. Като основни външнотърговски партньори на страната до края на
Първата световна война се утвърждават Германия и Австро-Унгария. След като
излиза от войните като губеща, на България се налагат редица ограничения,
най-вече в резултат на Ньойския мирен договор. След 1925 г. тя отново има
правото свободно и самостоятелно да урежда търговските си взаимоотношения. Развиващата се нова митническа тарифа е със силно протекционистичен
характер.
След Втората световна война България попада в групата на страните,
предприемащи социалистическия курс на развитие. Прилагането на съветския
икономически модел има пряко влияние върху българската външна търговия в
продължение на около 50 години. В условия на радикална социално-икономическа и политическа трансформация външнотърговските връзки на страната в
относително кратък срок отбелязват съществена еволюция. Настъпват коренни
промени в териториалните насоки на българската външна търговия. До края на
80-те години на миналия век външната търговия на страната в значителна степен е концентрирана в рамките на бившата социалистическа общност. Основен
външнотърговски партньор е бившият Съветски съюз, на който през 1989 г. се
падат 56,9 % от стоковия износ и 52,9 % от стоковия внос на страната. Вътрешните икономически приоритети предопределят структурна промяна и на външната ни търговия. Поради силното приоритетно развитие на тежката индустрия
се налага и увеличаване на вноса на машини, материали и минерални суровини.
В износа доминират изделия на леката, хранително-вкусовата, химическата и
фармацевтичната промишленост. През 70-те и 80-те години листата на българския износ към страни от Третия свят, които ориентират външнополитическите
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си отношения към социалистическия блок, се обогатява и с изделия на машиностроенето (подемно-транспортна техника), на електротехническата промишленост и др. Членството на България в съветския блок за търговия (КОМИКОН)
обвързва в значителна степен външната търговия на страната с тази на СССР и
с икономиката му като цяло.
Търговските връзки с индустриално развитите и развиващите се страни
имат второстепенно значение. През периода 1960–1970 г. делът на западния
внос се повишава от 13,6 % на 23,6 %. За същото време съответният износ на
страната спада от 12,4 % на 9,3 %, което поражда проблеми с външния дълг
към Запада. Частичен изход от това положение се постига чрез повишаване на
износа към страните от Третия свят. Основни западни търговски партньори на
България през този период са Германия, Швейцария и Италия. Износът към
тези страни е значително по-малък от вноса. Що се отнася до страните от Третия свят, главни търговски партньори на страната са Ирак и Либия. Като цяло
външната търговия на България се развива в две направления – свободна търговия и протекционализъм. (М и х а й л о в , 1996)
През 1990 г. България преминава от планова социалистическа към пазарна
икономика, с което се цели позитивна промяна на икономическото състояние
чрез провеждане на реформи и приватизация. В края на 1991 г. българската
търговска политика променя своя характер и ориентация. Страната започва активно търсене на нови пазари на запад. Както и другите страни от Централна и
Източна Европа, в условията на прехода България възприе стратегически курс
на реинтеграция в глобалната световна икономика и „завръщане в Европа“. Доказателство за това са:
– Договорите за асоциирано членство на България в Европейския съюз
(ЕС) и за членство в Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА);
– Споразумения за създаване на зони за свободна търговия и споразумения
за насърчаване на различни форми на икономическо сътрудничество (избягване
на двойното данъчно облагане, защита на чуждестранните инвестиции и др.);
– Намаляване на общото равнище на митата в резултат на посочените договори и споразумения;
– Динамика в търсенето на външния пазар.
Външната търговия е важен стимул за икономическия растеж. Затова усилията на България са насочени към изпълнение на поетите международни ангажименти с членството Ј в Световната търговска организация (СТО), търговското споразумение за асоцииране с ЕС, споразумението с Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), споразумението за присъединяване към
ЦЕФТА, двустранните споразумения за свободна търговия и др.
В резултат на този стратегически курс последователно нараства делът
на държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) във външната търговия на страната, а ЕС заема мястото на ключов
външнотърговски партньор. През 2004 г. на ОИСР се падат 78,0 % от общия
стоков износ и 72,9 % от стоковия внос на страната, а на страните от ЕС съответно 58,3 % и 54,1 %.
Преминаването към пазарна икономика доведе до отварянето на икономиката на България към света. Разрушава се монополът на държавата върху
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външната търговия. През 2004 г. 33–34 % от създадения у нас брутен вътрешен
продукт (БВП) се реализира чрез износа на стоки и услуги в ЕС. Този относително висок показател свидетелства за значителната отвореност на българската
икономика спрямо ЕС. За периода 1993–2004 г. експортната и импортната квота
на страната увеличават своята стойност приблизително 1,5 пъти. Търговската
отвореност на българската икономика е над 2 пъти по-висока от отвореността
на световната икономика като цяло (М а р и н о в , 2006)
В периода 1990–2000 г. около 55 % от общия износ се състоят от минерални
суровини, полуфабрикати и селскостопански продукти. Тази структура на износа, основана на добивните отрасли и тези, свързани с производство на полуфабрикати (черна и цветна металургия, тежка химия, циментова промишленост),
не може да бъде източник на стабилен икономически растеж в по-дългосрочен
план, тъй като не отговаря на структурата на българската икономика. За част от
експортните производства дълго време се е разчитало на ценови предимства, но
при сегашната конюнктура на международните пазари се налага да се използват съществуващите възможности за достигане на по-високо равнище на конкурентоспособност чрез диференциация на продуктите, увеличаване дела на
крайните изделия и на производствените технологии, повишаване на производителността на труда, намаляване на енергоемкостта и материалоемкостта и др.
В този процес на активни търговски контакти и стокообмен съществена
роля изиграват и продължават да имат световните икономически организации
– ОИСР, СТО, Общо споразумение за митата и търговията (ГААТ), както и регионалните международни организации. Те създават условия и регулират „отварянето“ на националните икономики към света, респективно към световното
стопанство.
ОТВОРЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКНОМИКА
Националната икономика на всяка страна е съществен елемент от световното стопанство, но значението и мястото, както и тежестта на отделните
страни не е еднаква. В условията на все повече глобализиращата се икономика
външната търговия, регионалните и световните търговски общности придобиват особено важно значение за икономическото развитие на всяка страна. Те
постепенно се превръщат в главен фактор, който определя посоката и темпа на
развитие на националната икономика. Причина за това е високата степен на отвореност на икономиката към световното стопанство и силното влияние, което
търпи нейното развитие от промените във вноса и износа.
Макар че понятието „отворена икономика“ е широко използвано в съвременната научна литература, при неговата интерпретация съществуват известни
различия. Отворена икономика се явява противоположна на напълно независимата. Отворени са онези икономики, които търгуват с останалия свят и имат
обикновено над 10 % от квотите за износ. Такива са всички западноевропейски
страни, Япония и др. Други държави, като САЩ например, чиито икономики
са толкова големи, биха могли теоретически да се „затворят“ в собствените си
икономически граници. На практика това едва ли би могло да се случи, особено
като се има предвид все по-нарастващата роля на международното разделение
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на труда. Доказателство за това е фактът, че през 80-те год. на ХХ век 95–98 %
от външната търговия в света се осъществява между 17 от общо 210 страни,
вкл. САЩ, Канада, страните от Западна Европа, Япония. Към края на първото
десетилетие от новия век до 40–45% от външнотърговския обмен се осъществява между новите индустриални държави. Наблюдава се преливане на капитали
от най-развитите страни, безспорни лидери в световната икономика, към други
страни с добре развиваща се икономика. „Отворена е икономиката, която участва във външнотърговски обмен [....] на блага и капитал с други страни“ (М и р о н е н ко , 2006, стр.111). Отворената икономика се интерпретира като „положение, при което външната търговия (износ и внос), плащанията и движението на
капитали и работна сила към и навън от страната не се ограничават“ (пак там,
стр.112). Терминът служи също за обозначаване на страни, за които външната
търговия съставлява значителен дял от брутния вътрешен продукт.
Отвореността като качествена характеристика се свързва с националната
макроикономическа система. Оттук логично следват няколко съществени нейни черти:
• Отвореността на икономиката като реален факт се проявява сравнително
късно – едва с изграждането на националното стопанство като цялостен икономически организъм със своя вътрешна структура и механизми, обединяващ
стопанските единици, които съществуват на територията на отделната държава;
• Отвореността на икономиката предполага относително развити, устойчиви и съществени връзки между отделното национално стопанство и заобикалящата го външна среда (т.е. други национални стопанства). Такива връзки
могат да се установят и поддържат само на основата на едно относително зряло международно разделение на труда, когато в международния икономически
оборот се включват суровинни и енергийни ресурси, както и значителни количества крайни продукти (потребителски и инвестиционни изделия). На основата на относително развито международно разделение на труда, производството
в отделните страни трайно се откъсва от националната суровинна база, а структурата на производството се обособява спрямо структурата на националното
потребление. Такова стъпало на международното разделение на труда е достигнато в резултат на промишлената революция в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век.
С основание може да се твърди, че отвореността на националната икономика е
исторически резултат на развития промишлен капитализъм;
• Отвореността на икономиката е исторически, развиващ се във времето
процес. В основата на този процес лежат технологични, икономически, правни
и политически фактори. Историческото развитие на отвореността на икономиката намира израз в редица конкретни насоки – изменения на нейните количествени параметри; обогатяване (разнообразяване) на каналите, чрез които тя се
реализира; изменения в нейната възпроизводствена и стопанско-политическа
значимост и т.н.
В процеса на историческото развитие особено съществено значение има
разнообразяването на каналите, чрез които си взаимодейства отделното национално стопанство с външната икономическа среда. В съвременните условия
системата на тези канали включва:
– външната търговия със стоки (т.е. износ и внос на стоки) на отделната
страна;
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– външната търговия с услуги;
– международната валутна търговия;
– износа и вноса на капитал в различни форми;
– интернационализацията на непосредствения производствен процес;
– международния технологичен обмен (включително разнообразните форми на международната научно-техническа кооперация);
– международната трудова миграция;
– трансграничния информационен обмен и т.н.
Системата от канали не само се обогатява по състав, но настъпват и динамични изменения в нейната вътрешна структура. Тази закономерност ясно
може да се установи при сравняването на един традиционен канал, какъвто е
външната стокова търговия, с другите посочени канали (напр. международната капиталова миграция). Икономическият анализ показва, че макар идентифицирането на отделните канали да е сравнително лесно, на практика те все
по-подчертано се проявяват в „комплект“. Типичен пример за това например
е международната капиталова миграция – преките външни инвестиции съчетават в себе си износ (внос) на капитал, международен технологичен трансфер, международно производствено коопериране, външна търговия със стоки
и услуги, валутна търговия, международна трудова миграция (движение на мениджърски кадри и инженерно-технически персонал между базовата компания
и задграничните £ звена или движение на такива кадри между задграничните
подразделения). В други случаи разграничаването между различните канали е
твърде условно: технологичният трансфер например се осъществява както чрез
международната търговия с патенти и лицензии, така и чрез международната
стокова търговия, търговията с широк кръг услуги, международната миграция
на предприемачески капитал и т.н.
Външноикономическите отношения играят определяща роля за развитието
на отворената българска икономика и за евроинтеграцията. Либерализацията
на външноикономическите отношения е задължително условие за свободното
движение на стоки, услуги, капитали и човешки ресурси. При отворения характер на българската икономика лесно може да се проследи стимулиращата
роля на външната търговия за икономическия растеж. Чрез вноса се поддържа
суровинната обезпеченост на икономиката, а чрез износа се реализира част от
произведената продукция.
Логично е да се предполага, че това равнище е относително високо, тъй
като:
• българската икономика е твърде малка по размер (което означава, че икономическия потенциал на страната и поглъщателната способност на националния пазар са силно ограничени);
• страната не разполага със значителни собствени природни ресурси;
• страната изпитва остра нужда от инвестиционни ресурси и съвременни
технологии;
• в условията на радикалната социално-икономическа и политическа промяна
България работи усилено за реинтеграция в световното стопанство преди
всичко чрез интеграция с ЕС).
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ИЗНОС НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ
В последното десетилетие на ХХ в. във външната търговия на България настъпват значителни промени. Прекъсват се традиционни икономически връзки
със страни от бившия Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ) и се насочват към страните от ЕС, както и към съседните страни.
Съществуват няколко фактора, които влияят положително върху отношенията между балканските страни. Те са от географски, политически и икономически характер (П а т а р ч а н о в а , 2011).
Географското положение на Балканите винаги е било един от основните
фактори, определящи икономическото развитие на страните от региона. Стратегическото разположение на полуострова на пътя на търговския поток между
Европа, Азия и Африка, богатото историческо наследство и благоприятните
природни условия и др. са някои от предимствата на региона. Настъпилите политически промени в него имат значение за демократичното му развитие, за развитието на трансграничното сътрудничество и за следване на отворена външноикономическа политика. В този смисъл икономиката остава един от силните
фактори за обогатяване на взаимоотношенията между балканските страни.
Балканският регион безспорно има място в икономиката на Европейския
съюз, тъй като е важен източник на земеделска продукция за Европа. Първата
стъпка в тази посока е засилване на търговското им партньорство в регионален
мащаб (Г ъ д е в , 2001). След повече от две десетилетия на развитие в условията на пазарна икономика и активизиране на регионалното балканско сътрудничество вече можем да твърдим, че страните от Балканския регион са традиционни търговски партньори на България. Те имат съществено място не само в
относителния дял от българския износ, но и при реализирането на положително
търговско салдо на страната. Развитието на търговско-икономическото сътрудничество с тях се определя от влиянието на редица благоприятни фактори, като
общи и достъпни граници, сходно социално-икономическо развитие и проблеми, традиции и др. (фиг. 1).
През целия проучван период (2000–2010 г.) се наблюдава плавно нарастване както на общия износ на страната, така и конкретно на този, насочен
към балканските страни. Изключение прави само износът за 2009 г. Относителният дял на износа на България към балканските страни в общия износ се
характеризира с относителна устойчивост. Той варира от 15,3 % през 2000 г.,
до 34,9 % през 2008 г. и до 35 % за 2010 г., когато е и най-голямата му стойност
(фиг. 1) .
Разпределението на българския износ към съседните страни отразява динамиката на общия износ и следва в общи линии същата тенденция на изменение. За изследвания период (2000–2010 г.) се наблюдава трайна тенденцията на
увеличение на износа към Гърция, Турция, Румъния, Македония и Сърбия. Въпреки това се наблюдават съществени различия в обема на износа към конкретните страни (фиг. 2). Като основни партньори се утвърждават Турция и Гърция,
следвани от Румъния. На трите държави се падат над 95 % от общия износ.
Средният относителен дял на износа за Турция е 31,5 %, за Гърция – 28,8 %,
за Румъния – 15,2%, а за останалите страни от Балканите е 24,5%. За периода
2000–2008 г. темпът на прираст на износа за Гърция, Турция, Румъния и Сърбия
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Фиг. 1. Износ на България за балканските страни спрямо общия износ на страната за
периода 2000–2010 г.

е положителен и показва стабилно нарастване. За първите пет години от проучвания период увеличението на износа за Гърция е повече от четири пъти, за
Турция е повече от два пъти и за Румъния – 1,5 пъти.
По отношение на останалите две страни – Македония и Сърбия, тенденциите за десетгодишния период не са еднозначни. В периода 2001–2003 г.
износът към Сърбия силно намалява (все още под влияние на ограниченията,
наложени от международната общност към Сърбия), но през 2004 г. започва
да нараства и надхвърля стойността от 2000 г. След 2006 г. износът почти се
удвоява и след 2008 г. отново отбелязва много сериозен спад. Относителният
и абсолютният обем на износа към Македония през целия проучван период остава най-нисък в сравнение с всички съседни страни. По отношение на
износа на България към съседните балкански страни се характеризира с лек
спад през 2009 г., след което отново има повишаване. Най-силно изразено е
намалението на износа за Турция, което започва след 2007 г. и до 2009 г. е с
над 1,5 пъти повече, което се обяснява с промените в политическата конюнктура у нас (фиг. 2). Така Турция престава да бъде най-големия партньор сред
съседните ни страни по отношение на износа. Нейното място логично се заема от Румъния, тъй като тя също става член на ЕС през 2007 г. Наблюдава се
ясно активизиране на българо-румънската търговия през втората половина на
разглеждания период и особено през последните три години. За 2010 г. износът на България за Румъния е 2772,2 млн. лв, което е с над 3,5 пъти повече в
сравнение с 2005 г., когато е бил 697,7 млн. лв. Най-силна година за българорумънската търговия е 2009 г. (фиг. 2). При анализа на продуктовата структура
на търговията през последните няколко години се открояват няколко групи
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стоки, които имат значителна тежест в стокообмена между двете страни. В
износа на България за Румъния най-голям дял имат металните изделия, земеделските продукти, нефтените масла и продукти на хранително-вкусовата промишленост. Същевременно България внася от северната си съседка най-много
петролни продукти, пътнически автомобили, продукти на химическата индустрия, торове и др.
Гърция е традиционно важен партньор на страната ни, като през проучвания период стои на второ или трето място. Структурата на българския износ за
Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на
страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка,
електроенергия и текстилни изделия и материали, неблагородни метали и други
продукти.
Като цяло износът на страната ни след 2000 г. за посочените страни е с общ
обем от 1 573,9 млн. лв., а през 2010 г. е 9 492, млн. лв. Данните от фиг. 1 и 2
показват, че действително се активизира търговията със съседните ни страни.
Запазването на тази тенденция и дори увеличаването на износа за страните от
Балканския полуостров в бъдеще ще осигури реализацията на голяма част от
произведените у нас стоки, към които се отнасят мотокари, електрокари, лагери, стомана, желязна ламарина, азотни торове, ел. енергия, шперплат, фаянсови
плочки, стъкло за прозорци, целулоза, лозови пръчки, месо, сирене, замразени
зеленчуци, телета, шилета, памучни платове, вина и др.
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ВНОС НА БЪЛГАРИЯ ОТ СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ
Вносът на България от балканските страни за последните две десетилетия
също промени своят облик. При вноса отново се откроява тенденцията на нарастване на неговата абсолютна стойност през целия проучван период. Същата
тенденция следва и вносът от съседните страни, но в началото (2000 г.) той заема едва 6,4 % от общия внос, през 2007–2008 г. достига 18,3 %, а през последните две години се стабилизира на около 20 % (19,8 %). Следователно вносът
от съседните страни бележи увеличаване повече от 3 пъти. До 2008 г. вносът
на стоки от включените в анализа балкански страни като дял в общия внос на
страната нараства, след това, през 2009–2010 г., намалява в абсолютен размер и
като относителна стойност (фиг. 3).
Подобно на износа, се наблюдава лидерство на гръцкия и турския внос
за България, като през различните години разменят челната си позиция. От
2000 г. до 2003 г. Гърция заема първото място, а от 2004 г. до 2007 г. Турция става основен партньор на страната, следвана от Гърция. След влизането ни в ЕС,
Турция е изместена от Румъния, а през 2009 г. от Гърция. Въпреки тези промени
за целия период тези три държави са наши основни партньори, на които са пада
около 90 % от вноса от съседните ни страни (фиг. 4).
За първата част от периода (2000–2005 г.) се откроява увеличение на вноса
от Гърция – от 345,3 млн. лв. до 1 437,2 млн. лв. През същото време вносът за
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България от Турция също се е увеличил – от 233,6 млн. лв. за 2000 г. на 1 736,5
млн. лв. за 2005 г., което е около 7,4 пъти повече. От останалите съседни страни – Македония, Румъния и Сърбия, тенденциите на изменение на вноса не са
еднопосочни. От 2001 г. до 2008 г. вносът от Румъния нараства с не високи, но
стабилни темпове. Македония и Сърбия през първите четири години от проучвания период имат символичен дял в българския внос спрямо останалите ни
съседни страни, но след 2004 г. до 2009 г. започва да нараства с по-стабилни
темпове. В абсолютни стойности по-голям е вносът от Македония, а този от
Сърбия дори започва да намалява през последните две години, достигайки нивата си от началото на периода.
След 2005 г. тенденцията за изменението на вноса от Гърция и Турция се
характеризира с увеличение до 2007 г., последвано от намаление, което е позначително през 2009 г., след което през 2010 г. отново започва увеличение.
Намалението в абсолютна стойност на вноса от Гърция е от 2 647,2 млн. лв.
през 2007 г. на 2 015,3 млн. лв. през 2009 г., докато от Турция е с повече от 1,5
пъти – от 2 911,5 млн. лв. на 1 798 млн. лв.
В обобщение средният темп на прираст на общия износ на България е
15,1 % и е по-висок в сравнение със същия показател за износа на страните от
Балканския полуостров – 12,1 %. Същата тенденция се наблюдава и при вноса,
за който средният темп на нарастване на общия внос е 16,6 % и е по-висок от
този показател за вноса на Балканите – 10,2 %. Тези констатации не трябва да се
приемат като негативни. По-ниските темпове на прираст на външнотърговските
ни отношения със съседните страни се дължат на сериозните сходства в социално-икономическото ни развитие с една част от тях, както и на сравнително
близката специализация на някои от производствата. Това налага търсене на
външноикономическо партньорство извън региона на Балканите.
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Общо за страните, основни външнотърговски партньори на България, е изчислен средният темп на прираст на износа и вноса. Резултатите показват, че
темповете на изменение на износа и вноса с Гърция са почти еднакви – средният темп на прираст на износа за Гърция е 11,7 % , а за вноса е 11,6 %. Средният
темп на прираст на износа за Румъния е 31,1 % и е почти два пъти по-голям от
темпа на прираст на вноса, който е 16,2 %. Във външната търговия с Турция и
Сърбия е налице изпреварващо нарастване на вноса. Средният темп на прираст
на износа за Турция е 9,4 %, а за вноса е 16,3 %, за Сърбия съответно е 3,6 %
за износа и 24,2% за вноса.
За Гърция основно се изнасят нефт и рафинирани продукти, дървен материал, чугун и стомана, неорганични химични вещества, облекло и допълнения
за облекло, месо и месни продукти и др. Във вноса от Гърция преобладават
текстилни влакна, текстил и артикули от текстил, облекло и допълнения за облекло, благородни и цветни метали, зеленчуци и плодове.
От Турция най-често се внасят изделия от текстил, благородни и цветни
метали, автомобили, облекло, обувки, мебели, руди и метални отпадъци, зеленчуци, плодове и др. В износа за Турция преобладават благородни и цветни
метали, чугун и стомана, нефт и рафинирани продукти, хартия, картон, безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн, храни и живи животни, изделия от
текстил и др.
Стоките, които се внасят от Румъния предимно са петролосондажни съоръжения, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, месо и др.
От България за Сърбия се изнасят нефт и рафинирани продукти, хартия,
картони, текстилна прежда, черни и цветни метали, органични и неорганични
химични продукти, специализирани машини и съоръжения, електрически машини и части и др. Във вноса от Сърбия преобладават изделия от нерудни изкопаеми, пластмаси в първични форми, текстилна прежда, медицински и фармацевтични продукти, специални машини за някои производства, мебели и др.
Изследването на динамиката на външната търговия на България със съседните страни дава възможност да се направят някои изводи:
• Външнотърговските отношения между България и съседните страни са
доста динамични, задълбочават се търговските връзки между тях, което е добра
основа за развитието на цели регион.
• От съседните ни страни основни търговски партньори са Гърция, Турция,
Румъния. На тях се пада над 90% от външната търговия на България с балканските страни и 35% от общия износ и 30% от общия внос на страната.
• Анализът на динамиката на износа и вноса със съседите ни показа, че за
периода 2000–2008 г. е налице тенденция към нарастване на стокообмена. През
2009 г. е регистриран спад във външнотърговските потоци между страните, но
през 2010 г. износът и вносът между страните на Балканите отново бележи повишаване.
• Продуктовата структура на износа и вноса по страни е относително стабилна и през анализирания период не се наблюдават съществени промени в нея.
Изследването на външната търговия на България със съседните страни
дава възможност за провеждане на политика на стимулиране на външнотърговските връзки с тях, за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството,
за разработване и изпълнение на съвместни проекти, в резултат на които да се
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развива регионът, като се постигне устойчив икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на населението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оживлението в търговията между балканските страни е предпоставка за
образуване на регионален пазар, което предполага сътрудничество не само в
областта на търговията, а и в областта на производството. Обективна основа за
подобни инициативи безспорно са географският фактор, сходството на интересите на страните, трансграничното сътрудничество, степента на развитие и
участието им в международното разделение на труда. Слабо развитата и затворена икономика е неспособна да търси и развива външни връзки. Регионалното
сътрудничество е толкова по-тясно, колкото по-напреднала в своето развитие е
икономиката на страните от дадения регион. Добър пример в това отношение са
по-старите страни-членки на ЕС. Техните взаимовръзки вече надхвърлят 45 % от
общия обем на външната им търговия, за страните от Северна Европа този дял
е над 35 %, докато за балканските държави е не повече около 5 % (М а р и н о в ,
2006). Основна част от външноикономическите връзки на почти всички балкански страни са насочени към държави и групировки извън региона. Затова също
има причини – незадоволителното равнище на икономическо развитие, наличие
на вътрешнорегионални търговски бариери и др.
Увеличаването на търговския обмен на България със съседните балкански
страни е предпоставка за икономическо сътрудничество, за развитието на региона. „Отварянето“ на страните в регионален мащаб ще спомогне за евроинтеграцията им. Интегрирането може да стане конкретно чрез: преодоляване на съществуващите ограничения от търговски характер, хармонизиране на режимите и законодателствата на страните, създаване на международни регионални компании
(клъстери), които ще си взаимодействат в сферата на производството, в сферата
на реализацията на продукцията и при представянето Ј на другите пазари.
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BULGARIA‘S FOREIGN TRADE WITH NEIGHBORING COUNTRIES
E. Patarchanova, V. Petseva
The main changes which came in the foreign trade of our country are discussed.
An accent is put on the reasons for these changes as well as on the territorial
(geographical) aspects of the foreign orientation of the country. The problem
concerning the role and the significance of the foreign trade is touched. The author
discusses the country’s open economy possibilities and its influence upon the other
counties’ overall economic development. The most specific characteristics of the
open economy are outlined.
Analysis of the development of Bulgaria’s foreign trade with her neighbouring
countries for the period 2000-2012 is made. The main factors for dynamic commerce
between Bulgaria and her neighbouring countries are scrutinized. The author presents
some of the most important changes in terms of the country’s general import and
export capacity, the reasons for them, and the influence they have upon each of her
neighbouring countries for the last decade. Each county’s import and export structure
of products is analyzed. There are conclusions about the development of the foreign
trade relations which is a precondition for the formation of a regional market located
on the Balkans.
Keywords: foreign trade, open economy, the Balkan countries

79

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2012 • Sofia

ПРОМЕНИ В СЪОТНОШЕНИЕТО НА СЕЗОННИТЕ ВАЛЕЖИ
В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1995-2010 Г.
Иван Дреновски
Закономерен завършек на серията от статии върху колебанията на валежите в България през последните в 15–16 години е анализът на вариациите на
техните сезонни и полугодишни количества. Този период, макар и кратък, е изключително интересен по отношение на режима на валежите, като през
отделни месеци се наблюдават значими промени в сравнение с предишни
периоди (Д р е н о в с к и, С т о я н о в, 2009, 2010). Налице е статистически значимо увеличение на валежите през месеците септември и януари за повечето
изследвани станции за периода 1995–2010, сравнен с периода 1982–1994
(D r e n o v s k i, K a r a s h t r a n o v a, 2011). Чрез използване на индекса за континенталност на валежите се констатира, че като цяло промените в месечните
и сезонните валежни количества са довели до намаляване на умереноконтиненталните черти и до засилване на преходните и континентално-средиземноморските черти във вътрешногодишното разпределение на тези количества в почти
всички изследвани станции.
ИЗХОДНИ ДАННИ
За нуждите на анализа са използвани данните за месечните суми на валежите за 15 станции от извънпланинската част на страната и 2 високопланински
станции, публикувани в месечните хидрометеорологични бюлетини на НИМХ.
В повечето от случаите наличните данни покриват целия 16-годишен период
на изследване (1995–2010). Някои от липсващите години или месечни данни за
отделни станции са допълнени с информация от испански сайт за климатична
статистика www.tutiempo.net. Данните за периода 1931–1985 г. са взети от климатичния справочник за валежите в България (1990).
За всеки един от трите основни типа валежен режим в страната (В е л е в,
1990, 2010) е отчетено изменението на валежите по климатични сезони (Т о пл и й с к и, 2006). Типичен умереноконтинентален валежен режим е характерен
за станциите Враца, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и София, а континентално-средиземноморски – за Сандански и Кърджали. Преходни черти в
режима на валежите има при станциите Благоевград, Кюстендил, Видин, Пловдив, Сливен, Бургас и Варна.
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УСТАНОВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМА НА ВАЛЕЖИТЕ
В сравнение с периода 1931–1985 г., за периода 1995–2009 г. е констатирано увеличение на септемврийските валежи (Д р е н о в с к и, С т о я н о в, 2009,
2010), като в пет от станциите то е между 120 и 168%, а във всички останали,
с изключение на една, – между 40 и 84%. В осем от станциите, разположени
в Северна България и източната част на страната, максимумът на валежите за
посочения период се наблюдава през м. септември, което е уникално явление
изобщо за климатичните наблюдения, извършвани в България досега. Това не
може да бъде обяснено само с единични рекордни извалявания през една-две
отделни години. Така например във Варна и Търново се отчита месечен максимум на валежите през м. септември в седем от 15 години (периода 1995-2009 г.),
както и за Сливен, Русе и Добрич същото се случва в шест или пет години от
същия период. За всичките изброени пет станции, през 1996, 1998, 2005 и 2008
е налице максимум във вътрешногодишното разпределение на валежите през м.
септември. Освен това за някои от тях максимум през м. септември е отчетен
и в една, две или три години от 1999 до 2002 г. През периода 1995-2009 г., като
цяло за страната, е имало шест години с големи валежи през м. септември, надхвърлящи нормата с повече от 90%. В някои от годините, за някои от станциите,
има превишение от 3-4 и повече пъти над нормата. За Североизточна България
броят на годините с констатирани септемврийски валежи два пъти над нормата
е по-голям – 9–10 години (т.е. над 60% от целия 15-годишен период на изследване). За сравнение, в рамките на цели 60 години (1899–1958 г.), септември е бил
месецът с най-малък общ брой (12 години, или 20%) констатирани наднормални валежи за територията на страната, като само в шест от случаите (10%) те са
превишавали нормата с над 90% (С т е ф а н о в, 1961).
От статистическия анализ на валежите по месеци за периода 1982–2010 г.
(D r e n o v s k i, K a r a s h t r a n o v a, 2011) е установено, че при проследяване тренда на изменение на септемврийските валежи в повечето от станциите
се наблюдава почти идеална синусоидална крива, с минимум около средата
на 80-те и началото на 90-те години на миналия век и максимум в периода
1996–2008 г.
За периода 1995–2009 г., в сравнение с периода 1931–1985 г., в 11 от всички
15 станции се наблюдава намаление с над 20% на валежните количества през
м. юни. Освен това се отчита по-слабо, но повсеместно намаление (13–18%) на
майските валежи. В 12 от станциите има и изразено в различна степен (8–23%)
намаление на априлските валежи (Д р е н о в с к и, С т о я н о в, 2010).
ПРОМЕНИ В СЕЗОННИТЕ ВАЛЕЖИ И ИНДЕКСА
НА КОНТИНЕНТАЛНОСТ ЗА ПЕРИОДА 1995–2010 Г.
При сравнението на избрания, сравнително кратък период, с приетия за
базисен период 1931–1985 г., се установяват значителни промени в сезонните
и полугодишните валежи в някои от станциите (табл.1). Съотношението между
пролетно-летните и есенно-зимните валежи се изразява с помощта на използвания в българската климатология „индекс на континенталност“ (С):
6 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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C=

∑ ( III − VIII ) ,
∑ ( IX − II )

по В е л е в (1990, 2010), където в числител е дадено сумарното валежно количество от м. март до м. август включително, а в знаменател – от м. септември
до м. февруари.
В повечето равнинни станции е налице слабо до значително нарастване на
валежите през есента, най-силно изразено във Варна, Русе и Добрич (45–62 mm).
При зимните валежи има разнопосочни незначителни колебания, с изключение на увеличенията в София и Русе (25–27 mm). По-голямото увеличениие в
Добрич (40 mm) не е показателно, тъй като сравнението там е с друг, по-кратък период. Като цяло в извънпланинската част на страната, само в станциите
с типичен континентално-средиземноморски валежен режим – Сандански и
Кърджали, не се отчита нарастване на зимните валежи. В някои станции, като
Плевен, Бургас и Благоевград, се наблюдава умерено (25 mm), а в други, като
В.Търново, София, Варна, Русе и Добрич – значително (40–80 mm) увеличение
на валежите през студеното полугодие.
От друга страна, констатира се чувствително намаление на летните валежи
(23–28 mm) в повечето станции, разположени в Северна България. В Южна
България са налице слаби разнопосочни незначителни колебания в количеството на летните валежи, с изключение на ст. Кърджали, където се отчита найголямото им намаление (42 mm). Като се добави и слабо изразеното на места
намаление на пролетните валежи, то в някои станции (Сливен, Русе, В.Търново,
Враца и Кърджали) се констатира намаление на валежите през топлото полугодие с 30 до 50 mm.
В зависимост от преобладаващия тип валежен режим и самостоятелната
проява, или частичното или пълното наслагване на двете основни ясно проявени тенденции в изменението на полугодишните валежи в извънпланинската част от страната, се наблюдава еднозначно, но в различна степен изразено,
намаление на стойностите на индекса на континенталност на валежите. Това
намаление е най-голямо за Добрич и Русе (над 0,4), следвано от София и В.
Търново (около 0,3) и Кърджали, Враца и Варна (около 0,2).
Най-голямата амплитуда е характерна за станциите с умереноконтинентален валежен режим в североизточната част на страната, в резултат на комбинираното намаление на пролетно-летните и увеличаването на есенно-зимните
валежи (фиг. 1).
В станциите с умереноконтинентален валежен режим, разположени в западната част на страната, намалението на стойностите на индекса на континенталност се дължи или на сумарното чувствително увеличение на валежите през
есента и зимата (София, фиг. 2), или на сумарното им чувствително намаление
през пролетта и лятото (Враца, фиг. 3),
При ст. Кърджали (континентално-средиземноморски тип годишно разпределение на валежите) понижението на стойността на индекса на континенталност на валежите се дължи основно на намалението им през лятото (фиг. 4), а
при ст. Варна (преходен тип) – на голямото им увеличение през есента (фиг. 5).
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Та б л и ц а 1
Сравнение на сезонните и полугодишните валежи за периода
1931–1985 г. с 1995–2010 г.
Станции

Период

1931–1985
1995–2010
1931–1985
Сандански
1995–2010
1931–1985
Бургас
1995–2010
1931–1985
Варна
1995–2010
1931–1985
Благоевград
1995–2010
1931–1985
Кюстендил
1995–2010
1931–1985
Сливен
1995–2010
1931–1985
Видин
1995–2010
1931–1985
Пловдив
1995–2010
1921–1950
Добрич
1995–2010
1931–1985
Русе
1995–2010
1931–1985
Плевен
1995–2010
1931–1985
В. Търново
1995–2010
1931–1985
Враца
1995–2010
1931–1985
София
1995–2010
1931–1980
Мусала
1995–2010
1931–1985
Ботев
1995-2010
Кърджали

Пролет Лято Есен Зима

Σ
Σ
III–VIII IX–II

174
164,9
135
116,6
127
123,7
110
112,5
144
139,0
162
138,4
148
130,5
155
129,1
148
139,5
130
135,6
155
146,4
153
153,5
194
184,8
235
213,1
170
157,4
377
293,2
289
248,0

312
261,0
244
230,8
252
247,1
237
239,0
284
270,0
317
294,3
305
275,9
309
291,6
291
280,0
311
293,1
340
309,8
337
334,5
401
364,4
480
430,3
361
354,8
618
503,9
655
553,8

138
96,1
109
114,2
125
123,3
127
126,5
140
131,0
155
155,9
157
145,4
154
162,5
143
140,5
181
157,5
185
163,4
184
181
207
179,5
245
217,2
191
197,4
241
210,6
366
305,7

172
171,9
149
141,0
143
170,3
119
165,6
148
164,7
159
155,7
136
152,3
141
155,2
125
127,5
129
170,3
119
181
127
146,3
137
172,8
186
183,2
131
158,1
207
141,9
203
167,3

203
197,7
140
136,3
145
142,8
124
133,1
128
137,8
148
129,7
146
129,7
131
136,5
123
122,7
100
141,8
126
143,6
114
118,9
142
147,1
143
154,3
97
122,5
351
217,0
228
176,8

375
369,6
289
277,3
288
313,1
243
298,0
276
302,5
307
285,4
282
282,0
272
291,7
248
250,2
229
312,1
245
324,6
241
265,3
279
319,9
329
337,6
228
280,6
558
358,9
431
334,1

C
0,83
0,71
0,84
0,83
0,88
0,79
0,98
0,80
1,03
0,89
1,03
1,03
1,08
0,98
1,14
1,00
1,17
1,12
1,36
0,94
1,39
0,95
1,40
1,26
1,44
1,14
1,46
1,27
1,58
1,26
1,11
1,40
1,52
1,61

Изменение
на C
–0,22
–0,01
–0,09
–0,18
–0,14
0,00
–0,10
–0,14
–0,05
–0,42
–0,44
–0,14
–0,30
–0,19
–0,32
0,29
0,09
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Фиг. 1. Изменение на сезонните валежи в ст. Русе
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Фиг. 2. Изменение на сезонните валежи в ст. София
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Фиг. 3. Изменение на сезонните валежи в ст. Враца
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Фиг. 4. Изменение на сезонните валежи в ст. Кърджали
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Фиг. 5. Изменение на сезонните валежи в ст. Варна

В някои станции, като Кюстендил и Пловдив, отличаващи се с преходен
тип валежен режим, за който по принцип е характерно равномерно годишно
разпределение, не се наблюдават почти никакви изменения в сезонните им количества през двата сравнявани периода (фиг. 6.).
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Фиг. 6. Изменение на сезонните валежи в ст. Пловдив
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Фиг. 7. Изменение на сезонните валежи в ст. Мусала

При двете високопланински станции картината е коренно различна. Там се
констатира значително до драстично намаление на валежите през всички сезони, като за ст. Мусала (фиг. 7) то е най-силно изразено през зимата и значително
по-слабо през лятото. В резултат на това се отчита и увеличение на индекса на
континенталност на валежите с 0,3. По слабо, но също с положителен знак е и
изменението му за ст. Ботев (0,1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като цяло промените в месечните и сезонните валежни количества през
периода 1995–2010 г. в сравнение с периода 1931–1985 г., са довели до намаляване на умереноконтиненталните черти и засилване на преходните и континентално-средиземноморските черти във вътрешногодишното им разпределение в
повечето от изследваните станции, разположени в извънпланинската част на
страната. При някои от станциите засилването или приближаването до средиземноморския тип валежен режим се дължи или на намалението на летните
(ст. Кърджали), или на увеличението на есенно-зимните валежи (ст. Варна).
В други райони (ст. Благоевград и ст. Видин), характеризиращи се с преходен
тип годишно разпределение на валежите, засилването на средиземноморските
черти е резултат от наслагването на слабото намаление на пролетно-летните
валежи и слабото увеличение на есенно-зимните валежи.
В някои от станциите с преходен режим на валежите (Кюстендил, Пловдив), съвсем очаквано не се наблюдават почти никакви значими изменения във
вътрешногодишния ход на валежите, с изключение на слабото до чувствително
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увеличение на количествата им през есента в източната част на страната (станции Сливен, Бургас).
В голяма част от Северна България (станции Добрич, Русе, В. Търново и
Враца) отслабването на умереноконтинеталните черти в годишното разпределение на валежите се дължи на значителната редукция на количествата им през
пролетта и лятото и на голямото им увеличение през есента и по-малко през
зимата.
В двете високопланински станции (вр. Мусала и вр. Ботев) изненадващо
се отчита коренно противоположна картина – засилване на умереноконтиненталните черти в годишното разпределение на валежите, независимо от много
голямото намаление на количествата им като цяло през всички сезони.
Поради по-малката продължителност на периода 1995-2010 г., засега няма
основание да се твърди, че са налице трайни промени в сезонното разпределение на валежите в България. При всички случаи обаче избраният период е
уникален по отношение на вътрешногодишното разпределение на валежите в
редица отношения. На практика, при почти всички станции в северната и източната част на страната, увеличението на септемврийските валежи е толкова
сериозно, че дава отражение и върху сезонните валежи. Налице са и други промени, като почти повсеместното забележимо намаление на пролетно-летните
валежи, което също допринася за изменението на индекса на континенталност
на валежите. От анализа на данните до този момент уверено може да се твърди,
че става въпрос за едно ясно изразено колебание в режима на валежите през
последните 16 години за една голяма част от територията на страната.
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CHANGES IN THE SEASONAL PRECIPITATION RATIO
FOR THE PERIOD 1995-2010
I. Drenovski
(S u m m a r y)
On the basis of mean monthly precipitation records from 15 stations, located
in the non-mountain part of the country, as well as from 2 high-mountain stations,
the seasonal variations of precipitation totals have been established for the period
1995-2010 in comparison with the years 1931-1985. Most stations in the plains
show a trend from a slight to significant increase of precipitation amounts in autumn,
resulting mainly from the impressive rainfall increase in September, which is best
expressed in the eastern regions. On the other hand, most of the stations in North
Bulgaria have recorded a remarkable drop of summer rainfall.
The changes in the values of index, characterizing the continental regime of
precipitation, suggest that as a whole the variations in the seasonal precipitation
amounts have reduced the temperate continental features and enhanced the transitional
and continental-Mediterranean ones in the annual precipitation distribution almost
everywhere.
The two high-mountain stations indicate a marked precipitation decrease in all
seasons, being however, most pronounced in winter, and as a result – a temperate
continental pattern begins to dominate the annual precipitation distribution.
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USING OF MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES
FOR ESTIMATION AND MAPPING OF CONIFEROUS
FOREST ABOVEGROUND TREE BIOMASS
Petar Dimitrov
Forest biomass is important and difficult to measure attribute of the landscape. In the
paper data from forest inventory at stand level are used in order to develop regression models
for predicting the tree volume and aboveground biomass of coniferous forests in Rila Mountain, Bulgaria with satellite data. The possibility of using the spectral bands of Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) and Satellite Pour
l’Observation de la Terre (SPOT) HRG satellite sensors to explain the volume and biomass
variations is investigated. The near infrared band of SPOT showed the strongest relation with
both forest attributes. The mean reflectance of forest stands in this band is used as independent variable in the non-linear regression analysis. The relative RMSE of volume and biomass
predictions are 43.4% and 41.8% respectively. Smaller errors are observed when models are
developed only for the stands dominated by Scots pine.
Key words: forest biomass, satellite images, regression, mapping, SPOT, ASTER

INTRODUCTION
Availability of data for different variables and for biomass in particular is prerequisite for sustainable management of forest environments. The need for data about
forests biomass has increased in the recent years in connection with the inventory of
carbon stock and stock changes across forests (K r a n k i n a et al., 2004). Information about biomass stored in forests is needed because of their key role in the planetary carbon cycle and the significant share of the greenhouse gas emissions from
deforestation and forest degradation. Biomass data by forest types represent also important indicator of sustainable forestry (F r a n k l i n, 2001). It is still challenging
however to develop accurate, reproducible and cost effective method for estimation
of forest biomass in operational way. One possibility for advancement in this area is
the combined use of different methods and data sources (K r a n k i n a et al., 2004).
Biomass is most commonly assessed by data from forest inventories carried out
traditionally in many countries. For example biomass estimates in Bulgaria needed
for the national reports under the United Nations Framework Convention on Climate
Change rely on forest inventories data (FNCCC, 2006). However, forest inventories
are usually focusing on the tree volume estimation and they rarely include biomass in
their lists of monitored parameters. Only recently more attention has been turned to
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development of growth-weight tables for biomass of some tree species (D i m i t r o v,
2001; T s a k o v et al., 2003). In the general case, when needed, the biomass at stand
level is calculated using the volume data and species-specific biomass expansion factors (BEFs) (L e h t o n e n et al., 2004).
The developments in remote sensing methods provide new possibilities for
monitoring biomass with satellite data (G o e t z et al., 2009; K r a n k i n a et
al., 2004). Integration of satellite data into the national forest inventories have been
studied intensively (R e e s e et al., 2003; T o m p p o et al., 2008). The potential
of remote sensing is considered also in the framework of the Kyoto Protocol where
one of the applications is the quantification of aboveground biomass and its changes
(R o s e n q v i s t et al., 2003).
For assessment of forest biomass different optical satellite sensors have been
used. Sensors with low spatial resolution like MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) and AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) have
proved useful in regional and global biomass studies (D o n g et al., 2003; A n a y a
et al., 2009). Such applications provide strategic management information usually
aggregated at administrative units or national level. They however are not suitable
for mapping biomass at local level especially in areas with highly fragmented forests. As F r a n k l i n (2001) notes biomass estimation is increasingly required at
the stand level. For deriving this information various systems with moderate spatial
resolution have been used like Landsat (Z h e n g et al., 2004; H a l l et al., 2006),
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER)
(M u u k k o n e n, H e i s k a n e n, 2005) and Satellite Pour l’Observation de la Terre
(SPOT). The possibilities of the radar satellite sensors for estimation of tree volume
and biomass are also studied (R a u s t e, 2005).
One advantage of the application of remote sensing is the opportunity to map
biomass across large areas by presenting it as a continuous surface. This allows not
only for general assessment of the amount of biomass for a specific territory but also
for reviewing its spatial distribution across the territory. Different approaches are
used for creating such maps. Two commonly used methods are inversion of geometric-optical and other physically-based models of forest reflection and the purely
empirical statistical methods (F r a n k l i n, 2001). The relatively simple empirical
approach relies on regression analysis to describe the relationship between biomass
and forest reflectance measured by the satellite sensor in a number of spectral bands.
For modeling of this relationship and providing errors assessments data from ground
measurements of biomass are needed. As this data are usually available at stand level
the aim of this paper is to examine the possibilities for using forest inventory polygons data for regression of coniferous forest biomass by two types of satellite data
– ASTER and SPOT.
MATERIAL AND METHODS
STUDY AREA

Coniferous forests on a section of the northern slope of Rila Mountain, Bulgaria
are object of this study (Fig. 1). The topography is characterized by combination of
steep mountain slopes and gently sloped hollow area. This complex terrain has alti91

Fig. 1. Location of the study area and SPOT 5 panchromatic satellite image overplayed by
the forest inventory polygons used in the study

tude from 1000 m a.s.l to over 2000 m. a.s.l. The mean annual temperature at 1500 m
a.s.l. is 4.8 °C and the annual precipitation is 957 mm (R a e v, 2006). The territory
is covered predominantly by coniferous tree species, mostly Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) which form pure and mixed
forests (P e t k o v et al., 1966). Rarely silver fir (Abies alba Mill.) and Macedonian
pine (Pinus peuce Griseb.) are present in the mixed stands. Hazel (Corylus avellana L.)
and common juniper (Juniperus communis L.) are present in the understory of the
less dense Scots pine forests.
DATA

Forest inventory data for part of the territory of state forestry enterprise (SFE)
Borovets are used in this study as a field dataset. This data are provided in paper
format and represent standardized set of attributes collected by sub-compartments
(relatively homogenous stands) using ground measurements. The inventory has been
conducted in two periods – in 2004 and in 2007 for the different parts of the territory.
The boundaries of the stands are digitized from map of forest sites in 1:25 000 scale
and along with the attributive information are integrated in Geographic Information
System (GIS). The initial database is filtered and only stands with area over one
hectare are selected for the analysis (numbering 795). Seventy percent of the stands
are randomly selected for the regression models calibration and the rest are used as
independent test data for models validation. Statistical description of both groups of
stands is presented in table 1.
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Table 1

Descriptive statistics of the forest stands.

Area (ha)
Age (years)a
Height (m)a
Diameter (cm)a
Volume (m3 ha-1)

Modeling stands (n=556)
Range
Mean
Std.Dev.
1 – 29.2
6.0
5.7
10 – 140
82
32.3
3 – 33
22
7.7
4 – 58
34
13.2
9 – 827
312
160.5

Test stands (n=239)
Range
Mean
Std.Dev.
1 – 23.9
5.8
5.1
5 – 150
81
33.4
2 – 33
22
7.7
2 – 58
33
13.4
3 – 690
303
154.7

Biomass (t ha-1)

6 – 449

2 – 370

a

164

83.1

159

80.4

Data refer to the dominant tree species in the main tree layer

A number of parameters for each stand are present in the field database, but we
used only data for age, mean diameter and height, and tree volume. The first three
parameters refer to the main tree layer. The aboveground tree biomass is derived using BEFs developed for the main tree species on the territory of Russia (Z a m o l o d c h i k o v et al., 2005). Separate coefficients are used for converting from the stock
of a stand (tree volume measured in m3 ha-1) to biomass of different fractions – stem,
branches, foliage and roots. In this study only the aboveground biomass is calculated,
because the coefficients for the underground part have relatively high uncertainty.
The coefficients for branches and foliage are stand-specific and are calculated based
on the mean diameter and height (Z a m o l o d c h i k o v et al., 2005). Coefficients
for Macedonian pine and silver fir are not provided in Z a m o l o d c h i k o v et al.
(2005) and for these species the coefficients for Scots pine and Norway spruce are
used respectively. Thus, the aboveground tree biomass of a stand is derived by the
sum of the biomass of the forest elements (layers and species within the layers). The
biomass of the beech and silver birch which are present in the secondary tree layer of
some stands is not taken into account because its amount is insignificant. We did not
have at our disposal adequate data and methodology to estimate the biomass of the
understory, but the forest inventory data suggested that its contribution to the overall
biomass is negligible.
The satellite data used consist of two multispectral images – from ASTER (dated
01.10.2008) and SPOT HRG (dated 14.07.2008). The ASTER sensor onboard the
Terra satellite has three sub-systems – visible and near infrared (VNIR), shortwave
infrared (SWIR), and thermal infrared (TIR). Since April 2007 the bands from the
shortwave infrared spectral range are no longer usable because of failure of the SWIR
sensor. For this reason only the three bands in the visible and near infrared range are
used (the thermal bands are not subject of this study) (Table 2). The ASTER scene is
orthorectified using the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digital elevation
model (DEM) with 90 m cell size (USGS, 2006) and 9 GPS ground control points
(GCPs) recognized on the red band. The error is 2.2 pixels. The High Resolution
Geometric (HRG) sensor onboard the SPOT 5 satellite has four spectral bands from
the visible to the shortwave infrared range and a pan-chromatic band (Table 2). First
the pan-chromatic band is orthorectified and from it 36 GCPs are measured in order
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to orthorectify the three XS and the SWIR band. ASTER GlobalDEM with 30 m cell
size (EOSDIS, 2009) is used and the error is 0.5 pixels. Pixel values of both images
are converted to top of the atmosphere (TOA) reflectance using standard procedure (P
e d d l e et al. 2003). Using the spectral information in the images the spectral indexes
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (R o u s e et al., 1973) and Normalized Difference Water Index (NDWI) (G a o, 1996) are computed:

NDVI =

(ρ NIR − ρ red ) ,
(ρ NIR + ρ red )

(1)

NDWI =

(ρ NIR − ρ SWIR ) ,
(ρ NIR + ρ SWIR )

(2)

where ρNIR, ρred and ρSWIR are reflectances in the near infrared, red and shortwave infrared bands respectively.
Table 2

Spectral and spatial characteristics of the two images used

Instrument

ASTER
VNIR

HRG

a

Spectral bands
Name

Range (μm)

Description

Spatial resolution (m)

B1
B2
B3

0.52 – 0.60
0.63 – 0.69
0.76 – 0.86

Green
Red
Near infrared

15

Pan
XS1
XS2
XS3
SWIR

0.47 – 0.71
0.49 – 0.60
0.61 – 0.68
0.78 – 0.89
1.54 – 1.75

Pan-chromatic
Green
Red
Near infrared
Shortwave infrared

5
10
20a

the SWIR band has been resampled to 10 m resolution by the image provider.

DATA PROCESSING AND ANALYSIS

The polygon vector layer with the stand boundaries is used to extract the mean
values of the pixels in the different spectral bands and indexes for each stand. Pixels that coincide with stand boundaries are masked and excluded from calculations
because their reflectance is result of the signal from two or several adjacent stands
(M u u k k o n e n, H e i s k a n e n, 2005).
The spectral characteristics of the stands are examined for correlation with the
stand attributes age, height, diameter, volume and biomass. For the volume and biomass the relationships with the satellite data are statistically modeled using non-linear regression analysis. Two types of models were compared – power and exponential.
The accuracy of the estimations was slightly better for the exponential model and it
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was chosen for this study. As independent variables the bands that are most strongly
correlated with the volume and biomass are used. Besides the overall models generated with data from all modeling stands, the possibility for creating species-specific
models is studied.
VALIDATION

The reliability of the regression models is assessed by the data from the test
stands (Table 1). The accuracy statistics used are RMSE and bias:

RMSE =

Bias =

1 n
( yˆ i − yi ) 2 ,
∑
n i =1

1 n
∑ ( yˆi − yi ) ,
n i =1

(3)

(4)

where n is the number of stands, ŷi is the estimated value of the forest attribute, and yi,
is the corresponding field measured value. In order to find if the bias is significantly
different from zero the t-statistic is used with degrees of freedom n – 1: t = Bias/
(SD/√n), where SD is the standard deviation of the residuals (M u u k k o n e n, H e
i s k a n e n, 2005). The two statistics are also calculated as percentage of the mean
volume and biomass as measured in the field dataset (denoted as RMSEr and Biasr
respectively) for better comparability. The ratio of the standard deviations of the estimated and measured values is also calculated.
RESULTS
The near infrared band of SPOT (XS3) is most strongly correlated with the stands
parameters with correlation coefficients (r) varying between -0.56 and -0.63 (Table 3).
Slightly lower correlations are obtained for the near infrared band of ASTER, followed
by the other spectral bands and indexes which performance is not stabile throughout
the different forest attributes. The correlations of the matching bands of the two sensors
with the forest attributes do not differ significantly (p>0.05) (Table 4). Probably this is
due to the similarity of the spatial resolution and the width of the spectral bands of the
sensors. However, the relation of NDVI from SPOT with the forest characteristics is
significantly higher than NDVI calculated with ASTER data. The modeling dataset is
further divided to three groups of stands according to their composition – Scots pinedominated (at least 70 % pine), Norway spruce-dominated (at least 70 % spruce), and
mixed coniferous – in order to test whether the relations improve. When examining the
Scots pine-dominated stands the values of r increase and again the highest are with XS3
band of SPOT (Table 5). In the other two groups the relationships with the satellite data
do not improve and even deteriorate for some forest parameters.
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Table 3
Correlation coefficients of stand parameters and the spectral data calculated based
on the modeling stands (n=556).
ASTER
B1

B2

HRG

B3 NDVI XS1

XS2

XS3 SWIR NDVI NDWI

Age (years)

-0.42 -0.39 -0.53 -0.38 -0.40 -0.31 -0.56 -0.35

-0.54

-0.24

Height (m)

-0.46 -0.43 -0.57 -0.39 -0.44 -0.35 -0.62 -0.40

-0.58

-0.22

Diameter (cm)

-0.40 -0.36 -0.52 -0.39 -0.38 -0.29 -0.56 -0.33

-0.54

-0.25

Volume (m3 ha-1)

-0.52 -0.49 -0.56 -0.32 -0.52 -0.45 -0.62 -0.50

-0.53 -0.02*

Biomass (t ha-1)

-0.54 -0.51 -0.58 -0.32 -0.54 -0.46 -0.63 -0.52

-0.52

0.01*

All values are significant (p<.0001) except these marked with * (p>.05)
Table 4
Test of equality of r of the corresponding bands and NDVI from the two sensors
(H0: ρ1 = ρ2). The p-values indicate the probability of mistake if reject H0
p- values
Green bands

Red bands

NIR bands

NDVI

Age

0.682

0.172

0.389

0.001

Height

0.628

0.119

0.196

0.000

Diameter

0.624

0.188

0.392

0.001

Volume

0.938

0.294

0.126

0.000

Biomass

0.993

0.258

0.176

0.000

Table 5
Correlation coefficients of stand parameters and XS3 band for the Scots pine-dominated
modeling stands (n=288)

Age
Height
Diameter
Volume
Biomass

XS3
-0.62
-0.71
-0.64
-0,69
-0.69

The observed relations of the volume and biomass with the reflectance recorded
in the near infrared band of SPOT are modeled regardless of the stand composition
and separately for the Scots pine-dominated stands. The parameters of the exponential
models and their accuracy statistics are provided in table 6. The spectral information
96

explains about 45 % of the variations in the volume and biomass in case all stands are
analyzed and 56 % when only Scots pine stands are considered. When models are applied to the test data the RMSEr are between 34.3 % and 43. 4% with smallest errors
for the Scots pine models. The biases are negative and represent from 1.9 % to 6.9 %
of the mean stand volume/biomass for the different models. The standard deviation of
the estimates is about 70-80 % of that of the ground data. Comparison of the modeled
values of volume and biomass with the values obtained from the test inventory data
is presented in Fig. 2 and Fig. 3.
Table 6
Regression models and the corresponding accuracy statistics. The general form
of the models is y=a*exp(b*x)
Parameters

R2

Validation
RMSE RMSEr RMSE RMSE Bias Bias SD
r
r
ratio

Overall models:
Volume
(m3 ha-1)

a=4754
0.45 127.5
b=-18.569

40.9

131.6

43.4

-20.9 -6.9

0.7

Aboveground
biomass (t ha-1)

a=2111.8
0.46
b=-17.369

64.9

39.5

66.6

41.8

-9.4

-5.9

0.7

Volume
(m3 ha-1)

a=6030.7
0.56 104.8
b=-19.954

37.6

99.7

35.8

-5.6

-2.0

0.8

Aboveground
biomass (t ha-1)

a=2339.4
0.56
b=-18.078

35.4

49.1

34.3

-2.7

-1.9

0.8
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Fig. 2. Predicted values using the overall regression models against
the field measured values of stand volume (a) and biomass (b)

7 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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Fig. 3. Predicted values using the Scots pine models against
the field measured values of stand volume (a) and biomass (b)

DISCUSSION
CORRELATIONS

The correlations between the reflectance in the ASTER and SPOT spectral bands
and the forest attributes are significant (p<.0001), although they are not particularly
strong. For example in low biomass stands great differences can be observed in the
reflectance between stands with equal biomass. At the other hand when stand biomass exceeds 100 t ha-1 and increase further, no significant changes in reflectance
occur. Similar trend has been observed by M u u k k o n e n and H e i s k a n e n
(2005) in study using ASTER data. In this study however the correlation coefficients
for volume and biomass are lower than in M u u k k o n e n and H e i s k a n e n
(2005). Only for stand age correlations are higher.
For both sensors the near infrared band is the most sensitive to the forest characteristics. Comparison of the findings in previous studies shows that strongest correlations are not always observed in the same spectral ranges. For example G e r y l o
et al. (2000) find that stands age is most strongly correlated with the green band of
Landsat TM (0.52-0.60 µm), whereas in M u u k k o n e n and H e i s k a n e n (2005)
it is most closely linked with the near infrared band of ASTER. The spectral width
of these two bands is very similar for the two sensors, thus the difference should be
attributed to the forest peculiarities. In the first case, forest of Pinus banksiana Lamb.
is studied while in the second the composition of the stands is similar to that of our
study. Moreover, the volume and biomass are most strongly correlated with different
bands in M u u k k o n e n and H e i s k a n e n (2005) and in our study despite the
usage of the same sensor and the similarity of the composition of the studied forests.
These differences confirm that the empirical relationships are specific for any region
and conditions and probably for the different seasons.
However the observed negative relationship between stands attributes and reflectance is common feature in coniferous forests (M u u k k o n e n, H e i s k a n e n,
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Fig. 4. Relationship between the stand area and the difference of their predicted biomass
in comparison with the field inventory data.

2005; G e r y l o et al., 2000; R i p p l e et al. 1991). Higher trees having large crowns
create more shadows which results in overall decrease in the canopy reflectance (G
e r y l o et al., 2000). Thus, with the increase of stand age and decrease of density
reflectance in the studied spectral bands decrease.
The transformation of the spectral data by calculating NDVI and NDWI do not
strengthen the relationship with the stand attributes in our case.
In this study we use data from stands with area over one hectare. In the preliminary stage correlation analysis was conducted (results not shown) using the data from
all available stands. It proved that the introduction of lower limit for stand size results
in better correlations. This suggests that homogeneous stands with sufficient area are
needed in order to produce reflectance which contains forest condition information.
Masking of border pixels helps for decreasing the negative effect which mixed pixels
have on the observed relationships. However, the mask was not sufficient to remove
them completely because of errors in stands borders as presented in the forest site
map. These errors have significant effect especially in smaller and narrow-shaped
stands which leads to higher number of mixed pixels. Exploring the residuals of the
overall biomass model it can be seen that greater residuals are more common for the
smaller stands (Fig. 4).
ASSESSMENT OF THE REGRESSION MODELS

The relationship between reflectance and the volume and biomass of stands is
non-linear and can be described by exponential model similarly to M u u k k o n e n
and H e i s k a n e n (2005). The values of RMSE obtained by applying the models
to the test stands are close to these in the model calibration (Table 6). Still, the errors
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of the overall models are slightly higher in the test stands, while these of the Scots
pine models - in the training stands. This is probably connected with the mean size of
stands in the training and the test groups. Higher errors are observed in those groups
with smaller mean size of the stands.
The RMSEr of volume and biomass predictions using the overall models are
close to these reported in the literature. For example using nonlinear regression
M u u k k o n e n and H e i s k a n e n (2005) obtain 44.8 % and 38.9 % RMSEr for
volume and biomass respectively. In this study these values are 43.4 % and 41.8%
respectively. The models for the Scots pine stands have significantly lower RMSEr
– 35.8 % and 34.3 % for volume and biomass respectively. This shows that the accuracy of predictions increase when the analysis is performed at tree species level.
The failure to create more accurate model for the Norway spruce-dominated stands
can be explained with the fact that these stands in the studied territory are, on average, older and with higher volume and biomass – conditions in which the reflectance
is weak predictor.
The negative sign of the mean difference between modeled and true volume/
biomass (the bias) shows that the modeled values are as a whole underestimations of
the true values. This applies to the overall models for which the biases are statistically
significant (t=2.48; p=0.01 and t=2.21; p=0.03 for the volume and biomass respectively). For the Scots pine models the biases are not significant (p=0.54 and p=0.55
for the volume and biomass respectively). However all models tend to overestimate
the low volume and biomass and to underestimate the high values. Furthermore the
predicted values are less scattered around the mean than the original data.
One possible source of uncertainty in the modelling are the errors in the inventory data and borders of the stands. The inaccuracies in the stands borders are caused
by errors in the georeferencing of the source forest sites map and by errors in the map
itself. The BEFs used have been developed not for the territory of this study which
can also be source of errors. Unfortunately we did not have at our disposal BEFs
developed for the local conditions. It is not specified in Z a m o l o d c h i k o v et al.
(2005) whether the conversion factors apply for volume of stem plus branches or just
for stem volume. In the field data used in this study stand volume is defined as the
volume of tree stems, excluding the branches and stump. It should be noted also that
errors exist in the calculation of the conversion factors for branches and foliage which
are based on empirical relationships with mean diameter and height of the stands.
MAPPING OF BIOMASS

The spatial distribution of the coniferous forests biomass and volume in the
study area is mapped using the XS3 band of SPOT (Fig. 5, 6 – appendix). Despite the
high spatial resolution of the maps (10 m) they should be used with caution at this
level of detail because of the significant errors at the individual pixel level. However,
the visual assessment suggests that the maps represent well the distribution of low
biomass stands. Previous studies have shown that the averaging over larger territory
for example stand or administrative unit improves the correspondence of the satellite estimates to the ground data (R e e s e et al., 2003). To apply the two separate
models the image is stratified using the data for the composition of forest polygons.
Where no such data are present the overall model is applied. Thus the application of
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species specific regression models requires additional data to be employed in order
to establish patches of the same composition. For this purpose ground based maps or
classifications of satellite data can be used.
CONCLUSIONS
This study examines the possibilities for using standwise forest inventory data
for development of empirical models for biomass estimation using satellite data.
Moderate correlation coefficients, varying between -0.56 and -0.63, are observed
for the different forest attributes and the near infrared band of SPOT. From all attributes the volume and biomass appear to be most strongly related with the satellite data. The obtained RMSEr for the volume and the biomass estimates are very
close to these in previous studies in similar forest conditions. They are between
34.3 % and 43.4 % with lower errors for the models developed by data from Scots
pine-dominated stands.
Likely problems when using standwise forest inventory data are the insufficient
geometric accuracy, the presence of inhomogeneous stands and out-of-date data. The
lower errors of the models for the Scots pine stands show that the grouping of stands
according to their composition provides for increasing the reliability of the estimates.
However, development of accurate models is not possible if the stands used for model
calibration do not represent equally well all age classes, as the case was for the Norway spruce stands in our dataset.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОКАНАЛНИ СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЗА ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА НАДЗЕМНАТА ДЪРВЕСНА
БИОМАСА НА ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ
Петър Димитров
(Р е з ю м е)
Информацията за биомасата на горите е необходима за тяхното правилно управление, а също и за характеризирането на въглеродния баланс,
екологичните изследвания и оценката на местообитанията. Получаването на
тази информация чрез наземни измервания е трудоемко, което е причина за
нередовното £ обновяване. Дистанционните изследвания са възможен метод
за допълване на информацията, която получаваме чрез инвентаризацията
на горите. В статията са използвани данни от лесоустройствените проекти за да се разработят регресионни модели за оценка на дървесния обем
и надземната дървесна биомаса за иглолистни гори в Рила с помощта на
спътникови данни. Надземната биомаса е изчислена чрез трансформиращи
коефициенти на базата на обема. За обясняването на вариациите в двата показателя са тествани данните от спектралните канали на сензорите ASTER
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) и SPOT
HRG (Satellite Pour l’Observation de la Terre High Resolution Geometric). Кое
фициентите на отражение в спектралните канали са осреднени по подотдели и са анализирани съвместно с наземните данни. Най-силна връзка и
с двата показателя показва близкият инфрачервен канал на SPOT. Данните
от този канал са използвани като независима променлива при нелинейния
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регресионен анализ. Относителните грешки на предвижданията на базата на
съставените регресионни уравнения са 43,4 % и 41,8 % съответно за обема
и биомасата. Тези резултати се основават на данните от всички подотдели
без значение от състава им. По-малки грешки се получават, когато се разработят модели само за насажденията с преобладаване на бял бор. Точността
на получените оценки на ниво пиксел е ниска, макар че е сравнима с тази
в предишни подобни изследвания. Получените карти на обема и биомасата
могат да служат за характеризиране на пространственото разпределение на
двата показателя и за тяхната груба оценка.
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Fig. 5. Map of coniferous forests aboveground biomass produced by applying the regression models to the near infrared band of
SPOT. Deciduous forests and non-forest areas are masked
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Fig. 6. Maps of coniferous forests volume produced by applying the regression models to the near infrared band of SPOT.
Deciduous forests and non-forest areas are masked
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ВРЪЗКА МЕЖДУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА
ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ И ПРИРОДНИТЕ ФАКТОРИ
В РАЙОНА НА СМОЛЯН, ЗАПАДНИ РОДОПИ
Емил Гачев
В статията се прави подробно рзглеждане на естественото разпространение на горската растителност в средната част на Родопите (района на Смолян
в границите на едноименната община от 2002 г.), като по метода на височинните ландшафтни спектри се анализират отношенията между териториалната
диференциация на горите и разнообразието в надморската височина, климата,
скалната основа, както и на съчетаното действие на споменатите природни фактори. В резултат на направения анализ е разработена карта на потенциалната
растителност в изследвания район.
ВЪВЕДЕНИЕ – РАСТИТЕЛНОСТТА КАТО ПРИРОДЕН КОМПОНЕНТ
Изучаването на ландшафтните особености посредством анализа на отношението между растителността и средата е един от приоритетите на ландшафтната екология и е занимавало учените още в началото на миналия ХХ в. (Т р о л,
1939). Известно е, че растителността е природният компонент, който най-изразено и най-бързо реагира на промените в условията на средата.
От гледна точка на системния подход растителността на всяко място е конкретен израз на съчетаното влияние на факторите на природната среда, които
според своето естество могат да се поделят на две главни групи: зонални, чийто
енергиен източник е Слънцето, и азонални, които черпят енергия от земната
вътрешност. Главен зонален фактор е климатичният, който обуславя особеностите на растителната покривка на макроравнище (ниво природна зона). Водещ
азонален фактор е геоложката структура, изразена чрез петрографските условия, конфигурацията на едрите структури на релефа и системите от нарушения
на земната кора (разломи и др.). Геоморфоложките, хидроложките и почвените
условия имат подчинено значение и се явяват резултат от съчетаването на споменатите два водещи фактора. Бидейки част от живата природа, растителността сама влияе върху собственото си развитие във връзка с промените, които
природната среда търпи във времето, и с наложилите се характерни екологични
взаимоотношения между отделните видове в растителните съобщества.
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Централните части на Родопския масив са една от най-разнообразните в
природно отношение територии на България. В този район характеристиките на
почти всички природни фактори варират в широк диапазон, като в същото време се комбинират в голямо множество съчетания, наблюдавани на една твърде
малка площ. Поради това именно тук е възможно едно задълбочено изучаване на растителната покривка, и по-конкретно на горските съобщества, което е
трудно осъществимо на една по-голяма територия. В случая като допълнителни
благоприятни обстоятелства могат да се посочат голямата степен на съхраненост на естествената растителна покривка в централната част на Родопите, както и наличието на подробна изходна информация за видовия състав на горите,
предоставена от лесоустройствените проекти на Държавните лесничейства.
Целта на осъщественото изследване е да се установят принципните връзки
между природните фактори и състава на горската растителност (на ниво доминанти и субдоминанти) в изследвания район – как растителността, изразена
чрез състава на основните си представители, отразява измененията на всеки от
тези фактори, както и на различните им комбинации. Доколкото е възможно е
направен опит за количествена оценка на тези връзки чрез набелязване на определени стойности на параметрите на природната среда, които имат прагово
значение по отношение на горските съобщества.
Заключителният етап на изследването е свързан с прилагане на принципа
на „обратната връзка“ – на основата на установените зависимости е екстраполиран потенциалният състав на горската растителност за местата, които са с
нарушен вид на растителната покривка вследствие на човешката намеса.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Територията на изследването включва части от горните поречия на реките Въча, Чепеларска и Арда (фиг. 1 – приложение). Така очертаният район съвпада с административния обхват на община Смолян към 2002 г., чиято
площ е 879 km2 (понастоящем тези граници са частично променени). Съобразяването с „изкуствени“ административни граници в случая се наложи по
конюктурни съображения - изследването беше дейност от проект, свързан с
община Смолян. Теренът е изцяло планински – включват се части от няколко главни западнородопски дяла – Перелик, Чернатица, Мурсалица, Преспа,
Букова планина, Кайнадински рид, Ардински дял, ориентирани преди всичко
в субпаралелно направление. Надморската височина се изменя от 680 m в долината на р. Черна до 2191 m при вр. Голям Перелик – най-високата точка на
целия Родопски масив.
СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА НА ГОРСКАТА РАСТИТЕЛНОСТ
Изследванията на Б о н д е в (1991) и други автори доказват, че естествените природни условия в разглежданата територия способстват изцяло развитието
на горски съобщества. Като изключение споменатият автор посочва най-високите била и върхове (над 2000–2050 m н. в.) и някои мочурливи места, където
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овлажнението на почвата е твърде голямо и не позволява развитието на дървесната растителност. Подробното изследване на тревните съобщества в този
висок пояс, осъществено през 2004 г. от ст. н. с. д-р Веска Русакова (Институт
по ботаника – БАН) и Г а ч е в (2005), потвърди становището, че субалпийските
храстови съобщества не са били типични за тези места. В пояса с надморска височина над 2000–2050 m може да се говори само за естественото съществуване
на разредени смърчови гори с плътен подлес от сибирска хвойна.
В хода на историческото развитие целостта на горския пояс е била нарушена от човека.
За да се установи точното съвременно пространствено разпределение на
горските съобщества в избраната територия, е разработена подробна карта на
растителността въз основа на данни за видовия състав и за произхода на горите от 1054 лесоустройствени отдела, попадащи в нейните граници, както и по
данни от лесоустройствениге проекти на 8 държавни лесничейства. Информацията е въведена в Мicrosoft Excel, където със специално разработена от автора програма са получени осреднени резултати за видовия състав на дървостоя.
Използвана е формулата:
Д = 100 * ∑0,1*у*п по1-n / ∑п по1-n,

(1)

където: Д – площният дял на вида по отношение на общата горска площ в отдела; у – участието на вида в дървостоя (в десети) в подотделите от 1 до n
(т. е. тези подотдели от отдела, в които видът се среща); п – площта на подотделите от 1 до n. Горската растителност е поделена в две категории по произход:
естествена (със семенен и издънков произход) и изкуствена. За тях площните
дялове са изчислени поотделно.
На разработената карта (фиг. 2 – приложение) са нанесени видовете с найголямо участие (с плътен цвят), чийто сборен дял покрива над 80% от площта
на съответния отдел, както и смесените съобщества (с цветни наклонени щриховки). Представени са и всички изкуствени насаждения с относителен дял над
67% (с плътен жълт цвят), а също и тези, чийто дял е между 67% и 33% (с жълто
в щриховка). От картата става ясно, че понастоящем 27 % от територията е безлесна, а горите с изкуствен произход съставляват 25 % от залесената площ. За
анализа е важно разпределението на видовете в тази част от горската покривка,
която би могла да се обозначи като естествена или близка до естествената. Установява се, че в над 84% от площта Ј доминират три главни дървесни вида –
обикновен смърч (Picea abies L. Karst), бял бор (Pinus silvestris L.) и бук (Fagus
silvatica L,. с два подвида – F. silvatica ssp. silvatica и F. silvatica ssp. moesiaca).
Значително разпространение имат още обикновената ела (Abies alba Mill.), черният бор (Pinus nigra Arn.), зимният дъб (Quercus dalechampii) и келявият габър
(Carpinus orientalis).
Териториалната структура на горската покривка в района е сложна. С изключение на горите от смърч в северозападната част на територията, монодоминантни съобщества почти не се срещат – преобладават смесени фитоценози,
в които 2–3 до 4 доминантни вида имат почти равно участие в основния етаж
на дървостоя. Характерно е, че в много случаи тези видове принадлежат към
типове растителност с коренно различни екологични изисквания (напр. ксеро107

фити и мезофити – Р у с а к о в а , 2004, устно съобщение). С най-голямо участие
са смесените гори от бук и бял бор и от бял бор и смърч.
За да се изяснят причините и закономерностите, в резултат на чието действие е формирана тази сложна териториална структура на горите в Смолянско,
трябва детайлно да се анализира действието на природните фактори. Известно
е, че в планинските райони (особено в тези с разчленен релеф и значителни денивелации, каквато е избраната територия), главна закономерност, определяща
природната диференциация, е височинната зоналност. Поради това най-удачният метод за разкриване на природните закономерности и взаимозависимости,
обусловили структурата на горската покривка, е анализирането на височинните спектри на горите – т.е. установяването на разпределението на горските
съобщества, свързано с надморската височина.
В настоящия труд този метод е приложен чрез разработката на компютърен
модел, изготвен на базата на данните от лесоустройствените проекти. Моделът
разкрива спектрите на височинна зоналност на растителността при различни
характеристики на климата, скалната основа, почвите, склоновите наклони.
Всеки от спектрите е получен чрез осредняване на информацията за видовия
състав на горите с естествен произход в хипсометрични пояси през 50 m на
основата на средната надморска височина на използваните лесоустройствени
отдели. В колонките на височинните спектри на горската растителност с цветови щриховки и фон са представени видовете, формиращи съвкупно над 80% от
състава на дървостоя.
КЛИМАТИЧЕН ФАКТОР
Климатът има водеща роля за пространственото диференциране на растителните съобщества, особено на макроравнище. В резултат на разнообразието
в надморската височина и силната разчлененост на територията климатичното
разнобразие на регионално и локално ниво е изключително голямо. Влиянието
на климатичния фактор може да се разглежда в три аспекта – по отношение на
топлинните условия, на овлажнението, и на осветеността.
ТОПЛИННИ УСЛОВИЯ

Както е известно, най-съществената промяна на природните условия при
увеличаване на надморската височина се състои най-общо в намаляването на
температурите на въздуха. Поради това може да се отбележи, че диференциацията на растителността, наблюдавана на общия спектър, представящ обобщения
видов състав на горите по хипсометрични пояси (фиг. 3 – приложение), е преди
всичко резултат от изменението на топлинните условия.
По отношение на растителността, топлинните условия могат да се представят в аспект на летни, зимни, екстремни температури, температурни суми
на активна вегетация и др. Интегрален показател, обобщаващ характера на топлинните условия, е средната годишна температтура. На основата на данни от
метеорологичните станции от средната част на Родопите (по Климатичен справочник на НР България, т. 3) е построена линия на зависимостта между надмор108

ската височина и средната годишна температура на въздуха, която в интервала
от 670 до 2191 m н. в. показва намаление със 7,6 °С (от +9,6°С до +2,0°С).
В резултат на това изменение, на територията ясно се диференцират няколко
височинни растителни пояса (фиг. 3). При съпоставяне на установените хипсометрични граници между отделните височинни пояси с линията на изменение
на температурата във височина, се открояват следните стойности, които, макар
и с известна условност (тъй като границите между поясите на фигурата са получени в резултат на осредняване за цялата територия), могат да се приемат за
прагови. Това са:
2,9 °С – долна граница на високопланинското редколесие;
4,7 °С – граница между високопланинския смърчов пояс и среднопланинския пояс на смесените иглолистни гори;
6,2°С – горна граница на смесените иглолистно-широколистни гори;
6,7°С – долна граница на разпространение на смърча;
8,2°С – горна граница на широколистния пояс.
Хипсометричната ивица със смесени гори на 1200–1300 m н. в. може да
се приеме за преходна между ниския и високия среднопланински пояс, при
което да се направи обобщаване и двете £, близки една до друга граници, да
се заместят с една, при средна температура 6,4 °С. При съпоставяне на средните стойности на надморска височина на така очертаните граници между
растителните пояси се вижда, че те отстоят почти на еднакви превишения
една от друга – при приемане на нива съответно 2010, 1640, 1270 и 900 m н.
в. Разликата във височината между всеки две граници е 370 m. Оттук идва и
предположението за наличието на „екологична стъпка“ при температурния
фактор – определени, сходни по големина интервали от стойности на годишната температура, обуславящи определена макрорамка на растителните съобщества, разделени от прагови граници.т.е. на всеки всяка стъпка от 370 м има
намаление с 1,77 градуса. Разбира се, изказаната теза е твърде схематична и
не бива да се абсолютизира.
АТМОСФЕРНО ОВЛАЖНЕНИЕ

Това е вторият аспект на климатичния фактор, който е от решаваща важност за географската диференциация на растителността на макроравнище. Условията на атмосферно овлажнение зависят както от валежите, така и от температурата, която е фактор за величините на изпарението. Обща представа за
териториалните особености на овлажнението се получава от данните за годишните валежни суми в централните части на Родопите и тяхната съпоставка с годишните температури. Анализът на наличните данни (Г а ч е в, 2004) показва,
че годишните валежи в избраната територия се изменят не само във връзка с
надморската височина (нормално е валежите да нарастват с увеличаването £),
но и в хоризонтално направление, ако се сравняват места със сходни хипсометрични нива (фиг. 4 – приложение). Най-общо разглежданата територия може
да се подели на три района с различен характер на изменение на валежните
суми: северозападен – в поречията на реките Въча и Чепеларска с валежи от
700 до 1050 mm/год., централен – със суми от 850 до 1100 mm/год., и южен – по
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склоновете на Ардинския дял с валежи от 1050 до 1150 mm/год. Тъй като за разглежданата територия е установена само една линия на височинно изменение
на температурата (Г а ч е в, 2004), то се оказва, че в нейните граници формират
своеобразни „клетки на овлажнението“, в които температурата и валежите се
съчетават по специфичен начин (фиг. 4).
Сериозен технически проблем, свързан с построяването на височинните
спектри на растителността в трите района с различно овлажнение, е нуждата от
точно териториално дефиниране на границите между тези райони – известно
е, че климатичният компонент почти никога няма резки граници, а в случая
е необходимо поставянето, макар и условно, на разграничителни линии, и то
колкото е възможно по-коректно. За целта е разработена поредица от височинни спектри за макросклоновете на попадащите в територията на изследването
морфографски единици – планински дялове (фиг. 5 – приложение). Спектрите
са обособени в две групи – на северните и на южните макросклонове с цел да се
минимизира влиянието на фактора макроекспозиция, свързан със значителни
разлики в осветеността на земната повърхност. Резултатите са показани на фиг. 6
(приложение).
На повечето от спектрите ясно могат да се проследят главните хипсометрични граници, залегнали в общия спектър от фиг. 3. Това особено се отнася
за границите между среднопланинския смесен иглолистен и висопланинския
смърчов пояс (1600–1650 m н. в.) и между среднопланинския смесен и нископланинския широколистен пояс (около 900 m н. в.). По северните склонове се наблюдава изразена постепенна замяна на водещите видове вътре
във височинните пояси, като в посока от северозапад на югоизток смърчът
се замества с бук. Изискванията на двата вида по отношение на светлина и
влага са сходни, тъй като са сенкоиздържливи (мезофити), но смърчът е значително по-устойчив на мразовито безвалежно време през зимата, отколкото
бука – поради това той е разпространен в северозападната част на територията, където има по-малки валежни суми, и в ниските части от северния
склон на Букова планина, където често явление са зимните термични инверсии, свързани с коритовидната форма на Чепеларската котловина. Пълното
доминиране на бука в южния край на територията се благоприятства не само
от общото нарастване на валежите в югоизточна посока, но и от увеличения
дял на зимните валежи, които минимизират случаите на „сух студ“ и покачват зимните температури.
Различията в спектрите по южните мекросклонове са значително по-малки. Тук преходът от ксерофитни към мезофитни съобщества е най-изразен в ниската част на спектъра (800–1300 m н. в.), където нарастването на овлажнението
е свързано с отстъпването на келявия габър (изразен ксерофит) и зимния дъб, и
заместването им от бял бор и бук.
Направеният разбор на спектрите по макросклоновете на планинските
дялове дава възможност по-коректно да се очертаят териториално границите
между районите с различна величина на атмосферното овлажнение. От фиг. 6а
следва, че границата между северозападния и централния район трябва да се
прокара успоредно на вододела между реките Въча и Арда, но северозападно
от него, като включи високите части от северните склонове на Триградското
плато и Букова планина (над 1550 m н. в.). Предвид недостатъчната гъстота
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на климатични станции и голямата експозиционна диференциация, границата
между централния и южния район следи долините на р. Арда и нейния ляв
приток р. Бориковска. Фиг. 7 (приложение) представя пространствената диференциация на фактора атмосферно овлажнение и стойностите на параметрите
годишна температура и годишен валеж за всяка от тях.
СВЕТЛИННИ УСЛОВИЯ

Светлинните условия са важен ландшафтоформиращ фактор, внимание на
който обръщат редица естествоизпитатели. Така например при изследванията
на горски местообитания S c h l e n k e r и M ű l l e r (1973) установяват, че различията в осветяването са „по-важни от геоморфоложките взаимовръзки и дори
от тези на водосборите“. K n o c h (1963) твърди, че „основният фактор за едромащабна диференциация на климата е на първо място ослънчаването, което
зависи от наклона и експозицията на едно място, поради което закономерно
възниква понятието експозиционен климат“. От българските изследователи
най-голямо внимание на светлината като условие за развитие на растителността
обръща Р а д к о в (1961).
Количеството на светлината оказва влияние на микроклимата (по отношение на денонощните температурни амплитуди, температурата на почвата, условията на изпарение от подстилащата повърхнина и др.) и има доказана роля
на лимитиращ фактор за развитието на растителността. Според Р а д к о в (1961)
светлинните условия не само косвено, но и сами по себе си имат решаваща роля
за видовия състав на растителността на дадено място като определящи условията на фотосинтеза и транспирация.
Как територията на избрания район се диференцира по отношение на осветеността? В резултат на своите многогодишни изследвания на растителната
покривка в Рила, Р а д к о в (1961) определя 5 степени на осветление на базата
на денонощните суми на слънчевото греене през август (оценени от споменатия автор като близки до средните за вегетационния период на растителността),
измерени на 42° с. ш. върху склонове със северно и южно изложение и наклони
от 0° до 40°.
По тези степени може да се класифицира всяка природна повърхност. За
степен 5 се приема най-голямото възможно количество на светлината, което се
отчита на южни склонове с наклон 13°, а за 1 – количеството, отчетено на северен склон с наклон 40°. Степени 2, 3 и 4 се нанасят по средата през равни интервали, като разликата между всеки 2 степени е 56 cal/cm2/денонощие. Степените
за склонове с междинни експозиции (СЗ, СИ, З, И, ЮЗ, ЮИ) се извеждат чрез
интерполация. След приспадането на определена стойност (Р а д к о в , 1961) от
изчислената по наклона и изложението степен на осветление (в зависимост от
засенчването, което съседните склонове оказват на съответното място) според
своите условия на осветление повърхнините се поделят на 4 категории: а) присойни (степен на осветление > 4 и ≤ 5); б) полуприсойни (степен на осветление
> 3 и ≤ 4); в) полуусойни (степен на осветление > 2 и ≤ 3); г) усойни (степен на
осветление ≥1 и ≤ 2);
Фиг. 8 и 9 (приложения) показват диференцирането на територията под
влияние на различията в осветяването съгласно методиката на Р а д к о в (1961)
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и височинните спектри на горската растителност във всяка от категориите на
осветяване.
Ясно се вижда зависимостта между намаляването на осветеността и увеличаването в състава на горите на сенкоиздържливите видове като смърча (в
среднопланинския и високопланинския хипсометричен пояс), бука (в нископланинския и среднопланинския пояс) и елата, за сметка на светлолюбивите – бял
бор, зимен дъб и келяв габър. Особено сенколюбив вид е елата, която се явява
само на усойни и полуусойни места, като в последната категория участието Ј е
ограничено.
Изхождайки от позицията, че доброто развитие на растенията зависи от
комплекс от фактори, които могат взаимно да се компенсират, може да се заключи, че при влошаване на светлинните условия всеки растителен вид ограничава своето разпространение в местата, където другите фактори са най-благоприятни. Този ред на разсъждения позволява на фиг. 6 да се посочат зоните
на температурен оптимум за някои от главните дървесни видове: за белия бор
– 1100–1300 m н. в., за елата – 1500–1600 m, за бука – 1000–1200 m (тъй като
на фигурата диференцирането на растителността във височина се определя от
изменението на температурата).
СКАЛНА ОСНОВА

Съставът и структурата на скалите определят качеството на минералната
част на почвата, а оттам влияят върху характеристиките на почвата като цяло.
Това особено се отнася за по-плитките почви, при които видът на скалата добива решаващо значение за характеристиките на почвената среда. Със своето
азонално разпространение различните видове скали обуславят наличието на
пъстрота на растителните съобщества вътре в пределите на природните зони,
обусловени от действието на климатичните фактори.
Скалната основа в Смолянско е изключително разнообразна, като се срещат почти всички генетични типове скали. Спрямо ефекта, който оказват върху
почвообразуването, тези скали могат да се обособят в няколко по-големи групи:
1) вулкански скали – риолити и риодацити; В територията попадат части от
две от вулканските покривки в Западните Родопи – Смолянската (в западните
части на района) и Витинската (в южния край). Скалите от двете покривки са
сходни по състав и структура – за тях е характерна вертикална цепителност и
дълбоко изветряне, а малкото количество на добре оформени кристали обуславя образуването на големи количества ситнозем и на почви с предимно песъчливо-глинест състав, които имат добро влагозадържане и голяма запасеност с
хранителни вещества;
2) кристалинни масивни слабокарбонатни скали (магмени и метаморфни)
– гранити, гнайси, кристалинни шисти, амфиболити. Тези скали изграждат периферните югоизточни, североизточни и северозападни части на изследваната
територия (фиг. 10). Те се състоят от едри, често разноцветни кристали, които са
предразположени към дълбоко изветряне и образуване на изветрителни кори от
едър пясък (груз). Поради това почвите върху такива скали са предимно песъчливи и се отличават с добра проветривост и ниска влагозадържаща способност;
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3) седиментни скали с разнороден състав и структура, разпространени в
периферията на вулканските покривки (пясъчници, варовици, конгломерати и
др.); На цялата територия тези скали са в алтернация и се сменят многократно
на малка площ, поради което не могат да се анализират поотделно. Най-общо
казано, формираните върху тях почви са по-бедни на хранителни вещества и
влага от тези, формирани върху итнрузивни и вулкански скали;
4) карбонатни метаморфни скали (мрамори), разпространени по рида Мурсалица, по южните склонове на Кайнадинския рид, край с. Бориково, кв. Устово
и на други места. Мраморите се отличават със слабо физично изветряне и същевременно с дълбоко окарстяване, в резултат на което създават най-ксерофитна
и бедна на хранителни вещества растежна среда, а по склоновете преобладават
плитките хумусно-карбонатни почви;
5) съвременни наслаги – алувиални, пролувиални, делувиални, колувиални – имат ограничено разпространение и заемат дъната на речните долини и
склоновите подножия.
Последователността на представяне на групите скали по-горе в текста отразява един ред на понижаване на качеството на почвите (от гледна точка на
условията за развитие на растителността), които се формират върху тях при
сходни климатични условия. Как този фактор влияе на състава на горските съобщества много добре личи от фиг. 11 (приложение). Най-подходящи за развитие на белия бор и зимния дъб се оказват гнайсите, шистите, амфиболитите и
гранитите, за елата – вулканитите, за черния бор и келявия габър – варовиците
и мраморите, а смърчът и букът имат повсеместно развитие.
Според мнението на някои дендролози черният бор и келявият габър не са
калцифили, въпреки че на фиг. 11 те подчертано се ориентират към карбонатна
скална основа. Широкото им разпространение върху варовици и мрамори се
обяснява с тяхната издържливост и повишена конкурентноспособност върху
плитки, каменисти, бедни и сухи почви, където развитието на другите видове е
силно угнетено. По отношение на изискванията си към влагата в почвата белият
бор и зимният дъб заемат междинно положение между бука, смърча и елата, от
една страна, и черния бор и келявия габър, от друга. Поради това те намират
най-добри условия в средните две колонки на фиг. 11.
На фигурата не е представен височинният спектър за съврементнните наслаги. Причините са две – от една страна – поради малката заемана площ, а от
друга – поради сериозната роля на хидроложкия фактор, който обуславя силни
контрасти във вида на растителните съобщества в зависимост от локалните топографски условия.
КОМПЛЕКСНО ВЛИЯНИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ УСЛОВИЯ

Логично обобщение на направения преглед на значението на основните
природни фактори за пространствената диференциация на горските съобщества в Смолянско е разглеждането на тяхното комплексно влияние посредством
разработката на разгърнат височинен спектър на растителността (фиг. 12 – приложение), който разглежда разпределението на горите в природни „клетки“ със
сходни ландшафтни условия. Трите реда от спектри на фигурата представят
8 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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трите района с различно овлажнение. Те са разделени на 2 части: лява – на безкарбонатни скали, и дясна – на седиментни скали и мрамори (преобладаващо
карбонатни скали), като четирите колони във всяка част отразяват различните
условия на осветление (съответно от присойни до усойни).
В разгърнатия спектър се отразява, от една страна, нарастването на участието на смърча за сметка на бука в посока от района с високо към района с
ниско овлажнение, от друга – намаляването на светлолюбивите и нарастването
на сенкоиздържливите и сенколюбивите видове от ляво на дясно във всяка от
шестте части на фигурата, и от трета – ксерофитизирането на растежните условия от лявата към дясната колона – т. е. от безкарбонатна към карбонатна скална
основа.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Разработеният разгърнат височинен спектър дава яснота по въпроса какъв
е преобладаващият състав на горите при различни екологични условия (температура, овлажнение, осветеност, скална основа). На тази основа за местата, където естественият вид на горската покривка е бил сериозно нарушен от човека
(т. е. за обезлесените участъци и за тези с изкуствено залесени гори) може да се
реконструира потенциалния състав на гората като се оценят условията на средата на всяко място (температура, овлажнение, осветеност, скална основа) и се
потърси съответстващия за тези условия естествен видов състав (фиг. 12). Чрез
този способ е получена картата на потенциалната растителност в Смолянско
(фиг.13 – приложение), на която „жълтите петна“ от фиг. 2 са попълнени според
информацията от разгарнатия височинен спектър.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изключителното разнообразие на природните условия в централната част
на Родопите намира много точен израз в естественото разпределение на горските съобщества. Разработката на височинни растителни спектри е много добър
метод за анализ на връзките между природните фактори на средата и растителността в условията на планинския терен. Използването на споменатия метод
позволява параметриране на някои от тези връзки, а също дава възможност за
моделиране на потенциалния видов състав на растителните съобщества в места, където той е бил сериозно изменен от човешката дейност.
Разкритите закономерности и изведените параметри се нуждаят от верифициране, което е възможно при прилагането на изследване от същия тип за
съседни или сходни територии.
Получените резултати могат да се използват за моделиране на оптималния състав или на вероятните естествени промени във вида на растителната
покривка при изменения в параметрите на средата, което прави представената
методика актуална в контекста на глобалните климатични промени.
ЮЗУ „Неофит Рилски“
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RELATION BETWEEN THE NATURAL DISTRIBUTION
OF FOREST VEGETATION AND ENVIRONMENTAL CONTROLS
IN THE AREA AROUND SMOLIAN, WESTERN RHODOPES
E. Gachev
(S u m m a r y)
The article presents a detail research of geographical distribution of natural forest vegetation in the middle part of Rhodope massif. Using the method of altitudinal
spectrums, the patterns of vegetation are analyzed against the differences of altitude,
temperature, precipitation, light, bedrock and the effect of them all together. The forest cover is constituted mainly of spruce (Picea abies L. Karst), white pine (Pinus
silvestris L.), beach (Fagus silvatica L.), winter oak (Quercus dalechampii Ten.), fir
(Abies alba Mill) and black pine (Pinus nigra Arn.). Altitudinal soectrums constructed clearly show a general shift fom mesophyte to xerophyte type of vegetation when
shifting conditions from damp, shady local conditions and volcanic bedrock to dry,
shiny places and carbonate bedrock. At the same time altitudinal belts preserve their
character and altitude range by just replacing dominants in their internal structure.
On the basis of this analysis the role of each of the components is evaluated and a
reconstruction of potential vegetation is presented for the area researched.
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Фиг. 5. Разделяне на територията по планински дялове и макросклонове
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Фиг. 6. Височинни спектри по северните (а) и южните (б) макросклонове на планинските дялове,
попадащи в изследвания район.
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Фиг. 7. Височинни пояси и райони с различно овлажнение
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Фиг. 8. Територии с различни условия на осветление по височинни пояси
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Фиг. 9. Височинни спектри на растителността при различни условия на осветление
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Фиг. 10. Разпространение на главните групи скална основа
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Фиг. 11. Височинни спектри на растителността за различни типове скална основа
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Фиг. 12. Разгърнат височинен спектър на горската растителност в района на Смолян
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Фиг. 13. Карта на потенциалната горска растителност в района на Смолян
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ЛАНДШАФТНИ ОСОБЕНОСТИ В РАЙОНА
НА БЕЛОГРАДЧИК
Никола Тодоров, Тихомир Алексиев
Съгласно Европейската конвенция за ландшафта на национално ниво
е нужно да се осигури „законово признаване на ландшафта като най-важния
компонент от условията на живот на хората... Качеството на ландшафта има
решаващо значение за успеха на редица икономически и социални инициативи
както публични, така и частни“ (К о н в е н ц и я..., 2004). Република България
ратифицира Европейската конвенция за ландшафта на 13 октомври 2004 г.
(Д В, бр. 94, 2004). Във връзка с налагането на понятието ландшафт в законодателството и политиките на управление на територията, възниква и нуждата
от разширяване на научните ландшафтни изследвания. Понастоящем повечето
от нормативните актове, разработени за опазване на ландшафта в България, са
насочени към опазване на неговия природен аспект (Д о п ъ л н и т е л н а...,
2004). Така, като приоритетни за опазване се очертават онези ландшафти, които
се класифицират като относително естествени или имат характеристики близки
до потенциалните.
За нуждите на приложните ландшафтни изследвания се използват също понятията съвременен и антропогенизиран ландшафт. Приложните изследвания
са тези, които имат най-голямо значение за решаване на конкретни задачи в стопанската сфера и устройството на територията. Това, разбира се, не означава,
че изследването на потенциалните ландшафти няма своето място в приложните
работи. Изясняването на структурата на потенциалните природно-териториални комплекси (ПТК) спомага при определянето на необходимите фонови характеристики на територията при планиране на възстановителни мероприятия
и рекултивации. При положение че в бъдеще се стигне до широко прилагане
на ландшафтните методи в обществената и стопанската дейност, вероятно найценни за решаване на конкретните задачи ще се окажат едромащабните изследвания. Като начало тези изследвания могат да получат широки приложения в
защитените територии. Те биха могли да бъдат важен елемент към плановете за
управления на поддържани резервати, национални и природни паркове. Друго
възможно приложение на едромащабните ландшафтни изследвания е в изграждането на система за мониторинг на ландшафтите.
Настоящото ландшафтно изследване е проведено в Западния Предбалкан,
в района на Белоградчик. Това, което привлича интереса към тази територия, е
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нейната слаба проученост по отношение на ландшафтната наука, а също и започналата процедура по обявяването на природен парк „Западен Балкан“, която
към момента е в застой. Проблемите, които спъват тази процедура, представляват научен интерес за разрешаването на въпроси по опазването на природната
среда и защитените територии.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ
В монографията Ландшафтна география на България (В е л ч е в и др.,
2011) изследваната територията е част от Балканска подпровинция на Алпийската провинция. Обособен е Белоградчишко–Вършецки окръг от Предбаканската област, в който самостоятелно попада Белоградчишкият район.
Районът на изследване обхваща територии в Западния Предбалкан, между
реките Арчар на север и Лом на изток. По-значителни обекти се явяват моноклиналните ридове Венеца, Рабишка могила, ридовете от Ведернишката моноклинална редица, долините на реките Арчар и Стакевска и веригата на Белоградчишките скали. Надморската височина в района е между 160 m в долината
на р. Арчар до 1124 m при вр. Ведерник.
Най-старите скали са представени от метаморфитите на диабаз-филитоидния комплекс (ДФК), сред които са внедрени палеозойски плутони (Белоградчишки плутон) с техните гранити, гранодиорити и дайки (порфирити). Найстарите седименти са представени от карбонски и пермски пясъчници, брекчоконгломерати, въглища и др., върху които заляга триаската червенокластична
серия на Белоградчешките скали. Типичните карбонатни скали – варовиците
на горната юра и кредата, изграждат бедрата на Белоградчишкия антиклинорий, при издигането на който сводът му е деформиран и при разрушаването му
отдолу се разкриват по-старите скали от ядката на антиклиналата. Във връзка с
морфотектонското развитие на района се е наложил предпланинско–хълмист и
нископланински юротипен релеф, представен от антиклиналната долина (комб)
на Стакевска река и проломните долини (клюзи) на нейните десните притоци,
куестите на моноклиналните ридове и субструктурните форми на Белоградчишките скали (К а н е в, 1989). Съвременните морфогенетични процеси, които
оформят облика на територията, са денудацията, ерозията и карстификацията.
В климатично отношение районът попада в зоната на умереноконтиненталния климат (Т о п л и й с к и, 2006). Най-студеният месец е януари със средномесечна температура –2,1 °C, а най-топъл е м. юли 20,9 °C. Средногодишната температура на въздуха за станция Белоградчик е 10 °C (К л и м а т и ч е н...,1983).
Максимумът на валежите е пролетен – май-юни, а минимумът е през февруари.
Средногодишното количество на валежите е 694 mm (К л и м а т и ч е н...1990).
Особеностите на климата се отразяват и върху режима на речния отток. Найголемите водни количества за реките в района са през месеците април и май, а
маловодието е най-силно изразено през м. август (Х и д р о л о г и ч е н..., 1983).
Най-големият естествен водоем е Рабишкото езеро. Северната част от територията се отводнява от р. Арчар и притоците £ Салашка, Вещицка, Ошанска и
Градска река. Южните и източните части се отводняват от р. Лом и притоците
Стакевска, Върбовска, Чупренска и Пробойна.
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Преобладаващият зонален почвен тип е този на лувисолите (обикновени
и светли), а файоземите заемат преходно място към равнинните ландшафти на
Дунавската равнина (Г е о г р а ф и я..., 1997). От азоналните почвени типове
най-разпространени са флувисолите и лептосолите (литосоли, ранкери и рендзини). Растителността в по-ниските земи е представена от пояса на ксеротермните дъбови гори. С нарастване на надморската височина навлизат и горите, доминирани от смесени съобщества от цер, благун и горун. В местата с по-висока
влажност, следвайки височинната зоналност, е разпространена растителност,
характерна за горуново-габровия пояс и мезофилната растителност в буковия
горски пояс (Б о н д е в, 1991).
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За да бъде изяснена хоризонталната структура на ландшафтите в района
на Белоградчик, е изготвена Карта на потенциалните ландшафти в Западния
Предбалкан между реките Арчар и Лом в М 1:25 000 (фиг. 1 – приложение). При
изготвянето Ј са използвани класификацията, разработена от колектив в състав
А. Велчев, Н. Тодоров, А. Асенов и Н. Беручашвили (1992) и картографски софтуерен продукт ArcGIS 9.2 на компанията ESRI. Фондовите материали, които
са използвани за изготвянето на картографския продукта, са: топографски карти
М 1:25 000; Съветски военни топографски карти М 1:50 000, листове Белоградчик, Димово и Ружинци; Геоложка карта на България М 1:100 000, листове
Белоградчик и Видин; Почвена карта на България М 1:400 000; Почвена карта
на АПК „Белоградчик“; Карта на растителността в България М 1:600 000; Лесоустройствен проект на ДЛ „Белоградчик“, карти М 1:10 000, 1:25 000.
За изясняване на функционалните особености на ландшафтите е изследвана вертикалната им структура чрез техните на ландшафтно-геофизични характеристики, изведени за моделни ПТК при теренни проучвания, по методиката
на Б е р у ч а ш в и л и (1983).
При съставянето на легендата е използвана класификационна система в
следния таксономичен ред: клас–тип–подтип–род–вид (Б е р у ч а ш в и л и,
В е л ч е в, Т о д о р о в, А с е н о в, 1992). Всяко йерархично ниво от класификацията е дефинирано по ясен критерий.
Най-високият таксон – клас ландшафти, е определен на базата на макрорелефа и най-вече на хипсометрията. Диференцират се два класа ландшафти
– планински и равнинни и предпланинско-хълмисти.
Следващият таксон – тип ландшафти, е определен на базата на хидроклиматичните условия, които имат своя физиономичен отпечатък в растителния
компонент на средата. Водещ признак е характерът на климата. На базата на
този критерий в проучвания район се диференцират три типа ландшафти: топлоумерен семихумиден, топлоумерен хумиден и умерен хумиден. Хидроложките
условия са водещ азонален признак при обособяването на четвъртия тип ландшафти – хидроморфни и субхидроморфни.
Подтипът ландшафт е таксон, който се диференцира на базата на характера
на растителността (растителни формации или група асоциации). В разглежданата територия се класифицират пет подтипа ландшафти със: мезофилна расти119

телност в буковия горски пояс; мезофилна и ксеромезофилната растителност
в габрово-горуновия горски пояс; растителност в пояса на ксеромезофилните
смесени дъбови гори, доминирани от, благун, цер и горун; ксеромезофилна и
ксерофилна растителност в ксеротермния дъбов пояс; с мезофитна и хидрофитна микротермна растителност край реките.
Таксонът род ландшафт се дефинира от съвременните морфогенетични
процеси и преобладаващия тип релеф. На базата на този критерий тук се диференцират шест рода ландшафти: акумулационен и ерозионен; ерозионен; аквален; ерозионно–денудационен; денудационе; ерозионно–денудационен и карстов.
В работата на най-ниско йерархично ниво е разглеждан таксонът вид ландшафти, който се деференцира на базата на скалния субстрат и формираната върху него почвена покривка.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ ВИДОВЕ
ПОТЕНЦИАЛНИ ЛАНДШАФТИ
За обективното представяне на видовете ландшафти е нужен анализ на някои специфични условия, които не попадат сред диагностичните критерии при
определянето на ландшафтите. За това при характеристиката на видовете ландшафти са анализирани фактори и признаци, които несъмнено оказват влияние
върху формирането и структурата на ПТК. Такива са например наклонът на
склона, преобладаващата експозиция, микроклиматични и хидроложки особености, и др. При характеристиката Белоградчишкия район се спираме някои
представителни ландшафти и техните особености.
Клас равнинни и предпланинско-хълмисти ландшафти е най-разпространен в територията. Негова особеност е наличието на черти, които заемат
междинно място между типичните равнинни и планински типове ландшафти.
Преходният характер на природата на Предбалакна се проявява във всички
ландшафтни компоненти (В е л ч е в и др., 2011). С уточнението за тяхното междинно положение и преходност по отношение на широчинната и височинната
зоналност тук са причислени типовете ландшафти: хълмисти и предпланинскохълмисти, топлоумерени семихумидни; хълмисти и предпланинско–хълмисти,
топлоумерени хумидни; хидроморфни и субхидроморфни.
Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени семихумидни, с ксеромезофилна и ксерофилна растителност в ксеротермния дъбов
пояс е представен от три рода ландшафти, с 22 вида.
Р о д е р о з и о н н о - д е н у д а ц и о н н и се отличават с транселувиален режим на миграцията на веществата. Един типичен за този род е видът ландшафти върху неспоени и слабоспоени неогенски и плейстоценски теригенни
седименти с обикновени файоземи. Тези ландшафти са обусловени от проявата
на зонални признаци. Техният скален фундамент кореспондира с типичните за
Западна Дунавска равнина пясъци и слабоспоени пясъчници и льосовидни седименти. Те се отличават с голяма податливост към ерозия и денудация. За това
един от характерните им физиономични белези е наличието на дълбоки ровини. Почвената покривка е от междинния тип на файоземите, които са преход120

ни между долнодунавските черноземи и типичните за Предбалкана лувисоли.
Климатичните условия са типични за ксеротермния дъбов пояс, с прояви на
лятна суша и сравнително дълго засушаване. Разпространението им е от двете
страни на алувиалната долина на р. Арчар и в източното подножие на рида
Венеца. Видът ландшафти върху гранитоиди с обикновени файоземи има широко разпространение в разкритията на Белограчишкия гранитен плутон. Във
връзка с дълбокото всичане на десните притоци на р. Арчар в гранитното тяло
се наблюдава разнообразие в морфологията на този вид ландшафти. В по-изпъкналите части, в съседство с денудационните повърхнини преобладават по-малките наклони и типичната ксеротермна растителност. По стръмните ерозионни
склонове на реките се срещат представители на ксеромезофилната растителност, а в долинните дъна – ивици от мезофилна крайречна растителност.
Р о д д е н у д а ц и о н н и л а н д ш а ф т и се отличават с това, че се среща
единствено сред ландшафтите от този тип. Характерните за него полегати наклони до 3–4° са развити както върху стари акумулативни, така и върху основните скали на денудационните повърхнини. Режимът на миграция на елементите е елувиален. Видът ландшафти върху неспоени и слбоспоени неогенски и
плейстоценски теригенни седименти с обикновени лувисоли заемат единичен
ареал на юг от р. Арчар върху младомиоценско денудационно ниво. Теренът е
добре дрениран и не предполага развитие на свлачищни процеси. Видът ландшафти върху гранитоиди и обикновени файоземи има най-голямо разпространение в своя род. Развит е върху най-обширните денудационни повърхнини в
северната част на района и заема най-мощните почви в района от типа на файоземите.
Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени хумидни ланд
шафти е представен от два подтипа – топлоумерени хумидни в пояса на ксеромезофилните дъбови гори, доминирани от горун, цер и благун, и топлоумерени
хумидни в пояса на мезофилните и ксеромезофилните буково-габрови гори.
Сред ландшафтите от този тип не се наблюдава период на суша, а периодите на засушаване са по-кратки. В растителната покривка се наблюдава широко
навлизане на ксеромезофилни видове. В почвената покривка тук значително
намалява разпространението на файоземи.
Сред подтип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени хумидни ландшафти в пояса на ксеромезофилните дъбови гори,
доминирани от горун, цер и благун, се срещат три рода.
Р о д а к у м у л а ц и о н н и и е р о з и о н н и л а н д ш а ф т и се отличава с
акумулация в планинските подножия, където са натрупани делувиални покривки,
в чиито склонове протичат ерозионни процеси. Този род ландшафти е типичен
за североизточното подножие на рида Венеца. Вид ландшафти върху неспоени
и слабоспоени неогенски и плейстоценски теригенни седименти с обикновени
файоземи се срещат по долините на Гранитовска река и р. Скомля. Надморската
височина (350–400 m) и склоновите наклони са сходни със тези на съседната
морфографска единица – Дунавската равнина, затова тук прехождат и типичните за нея файоземи. Тук обаче, за разлика от по-ниското източно подножие, се
е развила ксеромезофилна растителност с участието на горун и този вид ландшафт е преходен между ландшафтите на Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан.
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Р о д е р о з и о н н о - д е н у д а ц и о н н и л а н д ш а ф т и са най-разпространените в този подтип. В сравнение от предходния подтип на ксеротермната горска растителност тук надморската височина нараства и закономерно се изменят
и условията на овлажнение. Режимът на миграция на веществата е транселувиален. Видът ландшафти върху пясъчници и брекчоконгломерати и обикновени
лувисоли е един от най-типичните. Тук триаският и пермският червенокластичен комплекс не се разкрива на повърхността, а върху неговата изветрителна
кора са се формирали почви с добре оформен профил. На терена са определени
геофизичните характеристики на един представителен за този вид елементарен
ПТК. Надморската височина е 470 m, наклонът е 15°, експозицията – юг-югоизток, откритостта и осветеността – 75%. Дървостоят е доминиран от благун, а
церът се среща единично. Вторият дървесен етаж, или подлесът, е представен
от скоруша и келяв габър, единично се среща и обикновен габър, келяв габър и
леска. Подрастът формира трети етаж, в който се среща дъб, бук, скоруша, мъждрян, полски клен, обикновен габър, храсти и полухрасти – шипка, и къпина.
Тревният етаж е представен от дива ягода, горска теменуга, трилистна детелина, див магданоз, момина сълза, млечка, овча власатка и др. Там където тревната покривка отсъства, има покривка от мъртва постеля и на места бръшлян.
Стърчат дънери на отсечени дървета, на места покрити с мъхове. Дървесният
етаж е представен от издънкови индивиди на възраст 50–60 години и височина
около 22 m. Механичният състав на почвата в хоризонти A и AB е леко песъчливо глинест, а в хоризонти B и BC е средно песъчливо глинест. При размер
на ботаническата площадка 20×25 m и дълбочина на почвения шнурв от 78 cm
са измерени и изчислени следните геомаси: фитомаса на дървостоя на дъбовите растения – 155,2 t/ha; фитомаса на подлеса от каляв и обикновен габър
– 14,265 t/ha; фитомаса на подлеса от скоруша – 0,138 t/ha; фитомаса на тревния
етаж – 0,19 t/ha; мортмаси – 1,6 t/ha; педомаси – 13 322 t/ha; литомаси до един
метър дълбочина – 6 960 t/ha.
Видът ландшафти върху варовити пясъчници и песъчливи варовици с рендзини са характерни за седловината Столове и горното течение на р. Скомля в
североизточния макросклон на рида Венеца. Там варовиковата мантия е разрушена и в образуваното понижение са разкрити по-старите юрски скали от
варовити пясъчници и песъчливи варовици. Над образуваното понижение се
извисяват стръмните варовикови откоси на Соколов дял и същинския Венец. В
това понижение е натрупан скален материал от карбонатни минерали и на тяхна
база са се образували сравнително мощни хумусно-карбонатни почви (рендзини). На места карбонатите са претърпели излужване и рендзините прехождат
към лувисоли и файоземи. Видът ландшафти върху нискометаморфни скали и
обикновени лувисоли заемат най-голяма площ в изследваната територия. Срещат
се в южното подножие на Бабин нос и в разкритията на ДФК от двете страни на
Стакевска река. Заемат преходно положение между ерозионно-денудационните
ландшафти в ксеротермния дъбов пояс с лувисоли и тези в пояса на мезоксерофилните смесени дъбови гори.
Р о д к а р с т о в и л а н д ш а ф т и е представен от един широко разпространен вид – върху варовици и рендзини с литосоли. Ландшафтите от този вид се
характеризират с голямо разнообразие в морфологично отношение и имат три
морфологични разновидности – по билото и в северното подножие на Рабишка
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могила и брега на Рабишкото езеро. По билото и южния склон на могилата
са се образували окарстени повърхнини с висока поглъщателна способност и
типична калцефилна растителност върху карбонатни литосоли. По северния
склон условията са по-мезофилни, а почвите са типични рендзини. По южния
бряг на Рабишкото езеро е натрупана ивица от груби необработени материали
от блокажен тип. Там почвена покривка отсъства. Този вид ландшафти е твърде
характерен за голяма част от Предбалакна и е типичен за карстовите терени
в предпланините с умереноконтинентален климат. В североизточния склон на
Венеца този вид е представен от ландшафти, които наподобяват тези в северния
склон на Рабишка могила. По южните склонове на карстовите ридове от Ведернишката моноклинална редица условията наподобяват на тези, описани по
южния склон и билото на Рабишка могила. В подножията почвите са рендзини,
които по-нагоре по склона постепенно изплитняват и се фрагментират от карни
полета и холокарстови повърхнини.
Подтип топлоумерени хумидни ландшафти в пояса на мезофилните и ксеромезофлините буково-габрови гори се формира при по-високо овлажнение, където доминират съобществата на мизийския бук, обикновения габър и горуна. Представен е от два рода и седем вида ландшафти.
Р о д е р о з и о н н о - д е н у д а ц и о н н и е представен от шест вида ландшафти в този подтип. Режимът на миграция на веществата е транселувиален. Видът ландшафти върху пясъчници и брекчоконгломерати, с голи скали,
песъчливи почви, литосоли и колувисоли са най-представителната част на Белоградчишките скали. За разлика от другите подтипове, тук сред разкритията на
триаския червенокластичен комплекс са разпространени гори от мизийски бук
и обикновен габър. Условията са по-хумидни, а скалните пирамиди – най-високи и разчленени. По останалите си белези този вид прилича на аналогичните
ландшафти от другите подтипове – дълбоко разчленение на релефа, разнообразни експозиции и наклони на склоновете, изобилен делувиално-колувиален
материал. Тук морфологията на ландшафтите е усложнена от разнообразните
по състав и сложност вертикални структури на елементарните ландшафти.
Ландшафтите на голите скали имат само лито- и аерохоризонт. В непосредствена близост съществуват елементарни ландшафти с фитохоризонти на тревната
покривка, храстите, подлес или втори дървесен етаж и висок дървесен етаж. На
терена са определени геофизичните характеристики на един представителен за
този вид елементарен ПТК (фиг. 2 – приложение). Надморската височина е 430
m, наклонът е 35°, експозицията е източна, откритостта и осветеността – 50%. Режимът на миграцията на веществата е транселувиален. Дървостоят е доминиран
от мизийски бук, а обикновеният габър има подчинено участие. Няма формиран
подлес. Подрастът е представен от обикновен габър, горун и ясен, няма развита
тревна постелка, среща се единично горска теменуга. Гората е коренна и издънкова, на възраст 100–120 години и височина за бука 22–25 m, а за обикновения
габър 18–20 метра. Почвата е от подтипа на ранкерите, като механичният £ състав
е от песъчлив до леко песъчливо глинест. При размер на ботаническата площадка 25×10 m и дълбочина на почвения шнурв от 25 cm, са измерени и изчислени
следните геомаси: фитомаса на дървостоя на буковите растения – 1179,806 t/ha;
фитомаса на дървостоя на обикновения габър – 228,082 t/ha; мортмаси – 5,5 t/ha;
педомаси – 2377 t/ha; литомаси до един метър дълбочина – 19 212 t/ha.
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Р о д к а р с т о в и л а н д ш а ф т и е представен от един вид ландшафти върху варовици и рендзини с литосоли, който е представен в билните части на
ридовете Соколов венец, Венеца, Малък Болван, Голям Болван, Клюна, Клепъц,
горната част на южния склон на Студени връх и в южния склон на Ведерник.
За тези ландшафти е характерна липсата на повърхностен оток, фрагментарна
почвена покривка, представена от карбонатни, сухи (aridi) литосоли, а във вдлъбнатите части на склона и по седловините – от рендзини. Въпреки че се намира
в пояса на горуново-габровите гори, растителността в изпъкналите части на
склоновете е представена от ксеротермни видове, като белизма, луковича ливадина, овча власатка, нисък бадем и др. Характерно за мониклиналните ридове
в тази част на Предбалкана са асиметричните била с отвесните склонове (куести), които са едни от най-представителните и атрактивни у нас, с височини на
откосите до 100 m.
Подтип хидроморфни и субхидроморфни, с мезофитната и хи
грофитна микротермна растителност край реките и езерата се
дефинира на базата на азонални признаци и е представен от три рода ландшафти с по един вид.
Р о д а к у м у л а ц и о н н и и е р о з и о н н и е представен от вид ландшафти върху алувиални наслаги и наносни почви. Те се формират в заливните тераси
на реките, където се натрупват алувиални наслаги. Разливите на реките не са
ежегодни, но нивото на подземните води е постоянно високо. Това обуславя разпространението на мезофилни и хидрофилни растителни формации. Режимът
на миграция на елементите е алувиален. Алувият се обогатява периодично, като
в наслояванията му личат погребани почвени профили. Склоновите наклони
варират от 0° до 5°. След вливането на Стакевска река в р. Лом се наблюдават
меандрирания и образуване на речни острови с типична хигрофитна растителност. Реките, които образуват алувиални покривки пресъхват изключително
рядко. Пълно замръзване на реките се наблюдава също много рядко.
Р о д а к в а л н и л а н д ш а ф т и е представен от един вид – езерен ландшафт със сапропели и пясъци. Този вид ландшафт е представен от Рабишкото езеро, което е безотточно. Произходът му е тектонски, като при проучванията му няма
доказана хидравлична връзка с карстови басейни (Х и д р о л о г и ч е н...,1964).
Езерото е богато на хидрофлора и фауна. Превърнато е в язовир. Големите антропогенни изменения, настъпили в този единствен естествен водоем, са в резултат на добивните, мелиоративните и хидроенергийните дейности.
Клас планински ландшафти има слабо разпространение в изследваната територия в пояса на нископланинските умерени хумидни ландшафти. Тип
планински, умерени хумидни ландшафти са представени от един подтип с
ограничено разпространение – нископланински умерени хумидни в пояса
на мезофилните букови гори. От своя срана този подтип е диференциран в
два рода с по един вид.
Р о д е р о з и о н н о - д е н у д а ц и о н н и л а н д ш а ф т и е представен от
един вид. Режимът на миграция на веществата е транселувиален. Вид ландшафти върху варовити пясъчници и песъчливи варовици с богати камбисоли е
типичен представител на планинските ландшафти в територията. Формирани
са в подножията на варовиковите откоси на ридовете Ведерник и Студени връх.
Те се подхранват от колувиален материал от отвесните стени на куестите. Изло124

жението е типично северно със силно засенчване. В почвения профил се наблюдава глинообразуване на място и процеси на метаморфизация. и затова почвите
могат да се определят като камбисоли. Върху тях са формирани горски ценози,
доминирани от обикновен бук. Ареалите на тези ландшафти имат характер на
тесни ивици или коридори в горната част на планинските склонове до долната
пречупка на варовиковите откоси.
Р о д е р о з и о н н о - д е н уд а ц и о н н и л а н д ш а ф т и и к а р с т о в и л а
нд ш а ф т и е представен от един вид в този тип. Ландшафти върху варовици и
рендзини с литосоли се срещат в два ареала, които граничат с предходните ландшафти. За разлика от тях, тук има значително по-разнообразни морфологични
особености. По билото на Студени връх този вид ландшафти показва сходство
с карстовите ландшафти от тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени хумидни. За разлика от тях обаче, тук господстват литосолите и голите
варовикови скали с калцефилна растителност. Значително по-разнообразни и
на по-голяма площ са тези ландшафти във високата част на рида Ведерник.
Изложенията там са разнообразни, като самите върхове и скалните венци са
заети от тревиста и храстова растителност. В пониженията на склоновете са
формирани почвени покривки от рендзини, които на места в условията на горска растителност, вероятно с участието на органични киселини, са претърпели
излужване на карбонатите. В резултат на този процес се срещат почви, подобни
на сивите горски, върху които, макар и рядко в засенчените места, растат гори
от обикновен бук. Долната граница на тези ландшафти в южния макросклон на
Ведерник е на около 1000 m, а в склоновете с локално северозападно изложение
в Студени връх и до 850 m. Тук също са характерни високите откоси в горната
част северния склон на ридовете.
СЪВРЕМЕННИ ЛАНДШАФТИ
В резултат на съзнателната човешка дейност на мястото на естествено създалите се комплекси се формират нови, в една или друга степен антропогенизирани (В е л ч е в, 1995). Според последни изследвания в областта на археологията и палеонтологията тази „съзнателната“ дейност в района датира още от
1,4–1,6 млн. години ВР (начало на ранния палеолит) (С и р а к о в и др. 2005),
което отнася присъствието на хоминиди към ранния плейстоцен. Според характера на антропогенното въздействие и с помощта на ландшафтно геофизични
картировки на елементарни ПТК са дефинирани няколко антропогенизирани
разновидности на съвременните ландшафти.
Естествените и полуестествените горски и скални ландшафти в района са заети от широколистна листопадна горска растителност, която се счита
за естествена за природногеографските условия на разглежданата територия.
Растителността е представена от семенни, издънкови гори и насаждения от коренна растителност, а също към нея се причисляват и горите от натурализирана
широколистна растителност. Тук също се прибавят естествените повърхностни
разкрития на скалния фундамент, към които спадат Белоградчишките скали и
стръмните варовикови откоси на куестите, наречени от местното население глами. Най-често срещаните изменения са обедняване на видовия състав на рас125

тителността, заместване на семенните гори от издънкови, отъпкване на почвата
във връзка с горскостопанската, рекреационната, ловната дейност и животновъдството. Тези ландшафти, с малка степен на антропогенни изменения, непроменящи характера на вертикалната и хоризонталната структура на ПТК, се
дефинират като близки до потенциалните ландшафти.
Ландшафтите на изкуствените насаждения от иглолистна горска растителност са продукт на горскостопанската дейност на човека. При тях често
се наблюдава голям брой геохоризонти, типични за естествените горски ландшафти. Като изключим реликтовите единични растения, живеещи по скалните
пирамиди на Белоградчишките скали, всички гори от черен и бял бор в района
са насаждения. Въпреки функциониренето на тези ПТК като горски, сред тях
се наблюдават редица антропогенни изменения. При подмяната на коренната
широколистна горска растителност с иглолистна се променят редица геохимични и екологични характеристики на ландшафта, които се отразяват на неговото функциониране и динамика. Освен тази подмяна често се наблюдава силна
почвена ерозия и ровинообразуване. Всъщност в повечето случаи културите от
черен бор са предпочитани при противоерозионни мероприятия заради бързия
им растеж и приспособимостта им към разнообразни условия, включително
ерозионн. Към тази разновидност на съвременните ландшафти са прибавени
и смесените гори в района, при които се наблюдават подобни процеси. Много
често широколистната растителност е представена от натурализирани видове
като бялата акация.
При теренната работа е направено описание на една ландшафтно-геофизична точка в близост до Белоградчишката крепост. Описан е склонов елементарен ландшафт, разновидност на ерозионно–денудационен, върху пясъчници
и брекчоконгломерати с колувисоли, от подтип топлоумерени хумидни с ксеромезофилна горска растителност в горуново-габровия пояс. Надморската височина е 570 m, наклонът е 14°, експозицията е източна. Режимът на миграцията
на веществата е транселувиален. Дървостоят е доминиран от изкуствени насаждения от черен бор, а букът се среща там, където насажденията са разредени.
Вторият дървесен етаж, или подлесът, е представен от келяв габър. Подрастът
формира трети етаж, в който се среща дъб, бук и полухрастът къпина. Тревният етаж е представен от орлова папрат, дива ягода, горска теменуга, млечка и
др., с 50% проективно покритие. Там, където тревната покривка отсъства, има
мъртва постеля. Дървостоя е представен от изкуствени насаждения на от черен
бор на възраст 50–60 години и височина около 30–36 m и семенни и издънкови
от мизийски бук на възраст 30–40 години и височина до 20 m. Механичният състав
на почвата е глинесто-песъчлив. При размер на ботаническата площадка 20×25 m
и дълбочина на почвения шнурв от 50 cm са измерени и изчислени следните
геомаси: фитомаса на дървостоя на боровите растения – 27,523 t/ha, на буковите – 17,059 t/ha; фитомаса на тревния етаж – 0,246 t/ha; мортмаси – 6,844 t/ha;
педомаси – 1989 t/ha; литомаси до един метър дълбочина – 20 896 t/ha.
Ландшафтите със закелавели гори и храсти са продукт на дълговременното антропогенно влияние върху природните системи. С известна условност,
малка част от тях могат да се приемат за естествени и се отнасят за несклопени
ниски гори от горун и келяв габър, върху каменисти терени. Останалата част е
представена от гори и храсталаци от келяв габър и понякога драка, които са за126

ели местата на унищожената от човека горска растителност. Характерното при
тях е, че се срещат във всички растителни пояси. Трудно е да се отговори на въпроса, дали това са поддържани от човека ландшафти. В някои случаи келявият
габър формира монодоминатни растителни формации, които се самоподдържат
дълго време и без намесата на човека. Това са склопени култури, заемащи места
с плитки почви. В други случаи формират храстови формации, понякога значително разредени и периодично натоварвани от събирането на дърва за огрев
и козевъдството. Настаняването на ценозите на келявия габър е във връзка с
почвената ерозия вследствие на изсичането на горите и настъпването на по-ксеротермни условия (Б о н д е в, 1991).
Извършено е ландшафтно-геофизично картиране на такъв елементарен
ландшафт в близост до екопътека Южен обход на Белоградчишката крепост.
Той е разновидност на ерозионно–денудационен ландшафт, върху пясъчници и
брекчоконгломерати с колувисоли, от подтип топлоумерени хумидни в пояса
на ксеромезофилните гори в горуново-габровия пояс. Надморската височина
е 500 m, наклонът – 15°, експозицията – юг-югоизток, откритостта – 50%. Режимът на миграция на веществата е транселувиален. Дървостоят е нисък, доминиран от келяв габър и бяла акация. Срещат се единично глог, къпина и мъх.
Подрастът е представен от горун. Няма развита тревна постелка. Възрастта на
дърветата от келяв габър е около 40-50 години и височината им е 5-6 m, а на
тези от бяла акация – 30 години, с височина 9 m. Проективното покритие на
дървостоя на акацията е 25%, а на по-ниския етаж от келяв габър – 70%. Механичният състав на почвата е глинесто-песъчлив, хумусният хоризонт е покрит
от песъчлив делувий с дебелина 1–3 cm. При размер на ботаническата площадка 25×20 m и дълбочина на почвения шнурв от 25 cm са измерени и изчислени
следните геомаси: фитомаса на дървостоя на келявия габър – 19,121 t/ha; фитомаса на дървостоя на бялата акация – 43,038 t/ha; мортмаси – 5,5 t/ha; педомаси
– 2 377 t/ha; литомаси до един метър дълбочина – 19 212 t/ha.
Ландшафтите на полуестествените тревни и храстови формации са своеобразни ландшафти, срещащи се на места с проява на карстови процеси. Трудно е
да бъде даден отговор на въпроса, дали са естествени, или са в резултат на антропогенни трансформации. Срещат се изключително по южните склонове на карстовите ридове от Ведернишко–Болванската моноклинална редица. По-голямата
част от растителността са типични калцефити, а условията са типично ксеротермни. Тези ландшафти могат да се характеризират също като карстови степни.
Една от причините те да се окачествяват като естествени е, че почти не са включени в стопанската дейност на човека. По-мощните почвени покривки формират
и по-богати тревни покривки, подходящи за паша и коситба. Някои от ниските
дървета и храсти по склоновете са добри медоносни растения за пчеларството.
Ландшафти с треви и редки храсти се сформират в територии с различен
характер на земеползване. Това са бивши естествени ландшафти, при които се
наблюдава опростяване на вертикалната структура. Дървесният геохоризонт е
унищожен и в една или друга степен преобладаващата растителност е представена от тревни асоциации със или без храстов етаж.
Според характера на антропогенната дейност ландшафтите могат да бъдат
категоризирани като поддържани от човека, неподдържани пасища и ливади,
изоставени обработваеми земи.
127

Сред поддържаните от човека ландшафти са пасищата, мерите и сенокосните ливади, които са представени само от тревен геохоризонт. При тях антропогенният фактор въздейства с най-голяма сила. Наблюдава се почвена ерозия,
преотъпкване на почвения слой, преизпасване и възпрепятстване на възстановителните процеси в ПТК. Показват големи екологични различия в алувиалните низини, по склоновете и денудационните заравнености.
При неподдържаните пасища и ливади интензивността на пашата е помалка и не се наблюдава изкосяване на тревата. Може да се твърди, че тези
ландшафти са в преходно състояние към възстановяване на потенциалните си
характеристики. Обикновено за това говори наличието на храстов етаж, чието
присъствие е предпоставка за постепенно настъпване на по-мезофилни условия, подходящи за развитие на горска растителност. На много места тези процеси се наблюдават и сред територии, които са били заети от орни земи.
Изоставените обработваеми земи, или т. нар. пустеещи земи, са територии,
където е прекратена селскостопанската дейност и могат да се наблюдават процеси на самовъзстановяване. Там процесите са по-специфични заради култивацията на почвата, което дава отражение върху характера на тревните ценози,
заемащи освободените от обработка земи. Обикновено в тези ПТК настъпването на възстановителните процеси е по-бавно поради нарушенията в почвения
субстрат, които могат да имат различен характер – обедняване на естественото
плодородие чрез изтощаване, замърсяване, ерозия и др.
Агроландшафтите са представени от трайни насаждения (предимно лозя)
и орни земи. Тези ландшафти са с подменена растителност. Това са поддържани от човешката дейност природно-антропогенни комплекси. Лозята са
традиционна култура за местните условия. При тях не се наблюдава ежегодно
изземване на цялата биомаса. Култивацията на почвата най-често не включва
механизация и дълбока оран. В повечето случаи става въпрос за лични стопанства без промишлено значение. На някои места се наблюдава и рекреационно
строителство сред тях. Разположени са главно по песъчливите делувиално-колувиални покривки на Белоградчишките скали, но се срещат и върху други почвени субстрати. Единствените големи масиви се намират в северната част на
територията, но на съвременния етап не се стопанисват пълноценно. Орните
земи са представени от нивите, засявани предимно със зърнени култури, и градините в близост до селата. Характерно за тях е култивацията на почвата. В зависимост от природните комплекси, сред които попадат, се наблюдават почвени
и други различия. В по-голямата си част заемат полегати и равни терени. Някои
от тях се стопанисват интензивно с прилагане на мелиорация и механизация, а
други се обработват по традиционни методи. В тези ландшафти се наблюдават
процеси на деградация и ерозия на почвите, унищожаване на естествената растителност и ежегодно отнемане на прираста на биомаса.
Селищните ландшафти са представени в градовете, селата, вилните зони.
Град Белоградчик се характеризира се с изцяло подменена естествена растителност и нарушаване на почвената покривка. Гардът е застроен купно, има
обособена промишлена зона. Има известни нарушения и в геоложкия субстрат.
В атмосферата се изхвърлят малки емисии от CO и CO2, отделяни от жилищата през студеното полугодие, в които за отопление са използват изключително
дърва и въглища. Селата се отличават с по-разредено застрояване и по-ниско
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строителство. Вътре в самите селищни структури се наблюдава смесване на
жилищни и аграрни функции. За вилните зони в района е характерно разпръснато застрояване и смесването на рекреационни и аграрни функции.
Ландшафт на кариери и открити рудници са слабо разпространени ПТК.
Като разновидност на съвременните ландшафти може да се приемат и кариерите за строителни материали в рида Венеца, където се наблюдават сериозни
нарушения на скалната подложка и унищожаване на растителността и почвената покривка. При добива, в атмосферата се наблюдава силно запрашване, което
засяга и съседните ландшафти. В режима и химичния състав на подземните
води също се наблюдават сериозни изменения. Увеличава се количеството на
разтворения калциев карбонат в инфилтрираните атмосферни валежи.
Аквалните ландшафти на изкуствените водоеми са сравнително нови
антропогенни ПТК. По-големи изкуствени водоеми са язовирите Рабиша, което е преустроено езеро, Раяновци, Ошане и Дабравка. Това са територии със
значителни антропогенни изменения, където на практика напълно е променен
режимът на миграция на веществата – от транселувиален на супераквален и
субаквален. Настъпват трайни изменения в почвената покривка, растителния
и животински свят на залетите територии. Това са поддържани от човека ландшафти, продукт на неговата водостопанска дейност
Съгласно дадените им характеристики съвременните разновидности на
потенциалните ландшафти могат да се поделят в четири категории, които са
определени на базата на класификацията на антропогенните изменения и нарушения, предложена от Т о д о р о в (1997). Съгласно тази класификация на
ниво род антропогенизираните ландшафти се поделят на: а) незначително и
слабо антропогенизирани – тук попадат естествени и полуестествени горски
и скални ландшафти; б) средно антропогенизирани – обхващат ландшафти на
изкуствените насаждения от иглолистна горска растителност, закелавели гори
и храсти, и полуестествените тревни и храстови формации; в) екоциди – силно
антропогенизирани, където попадат агроландшафтите; г) геоциди (техногенни
системи) – коренно изменени, където се причисляват селищата, кариерите и
изкуствените водоеми.
ИЗВОДИ
От направената характеристика на потенциалните ландшафти може да се
направи извод, че ландшафтната структура на района се отличава със своята
сложност. При класификацията им се диференцират 50 вида ландшафти на територия от 302 km2. Тази усложнена хоризонтална структура се определя от
няколко фактора. От една страна, територията е разположена в Предбалкана,
който се отличава с преходност по отношение на своите геокомпоненти. Техните характеристики се изменят от типични за равнинна умреноконтинентална
област, като Дунавската равнина, до характеристики на ниско- и среднопланинска умерена област като Стара планина.
Допълнително структурата на ландшафтите се усложнява от голямото разнообразие на скалния субстрат. В тази територия се разкриват скали, които на
съседните територии са разположени на дълбочина в земната кора. Това се дъл9 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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жи на своеобразното морфотектонско развитие на територията. Разрушаването
на свода на Белоградчишката антиклинала и мощното издигане на Белоградчишкия плутон е разкрило на земната повърхност скали от ядката на антиклинория, при това вече значително тектонски обработени и напукани. Това е дало
сериозно отражение и върху геоморфоложкото развитие на района, което се изразява във формирането на юротипен релеф.
Историческият етап от развитието на ландшафтите в района се отличава
със своята продължителност. Влиянието на човека върху природните комплекси датира от дълбока древност, като в различните исторически епохи изменя
своя характер. Това е довело до създаване на съвременна ландшафтна структура, която е в динамична взаимовръзка със стопанската дейност на човека.
Поради проявяването на самостоятелни белези, като инверсен релеф, специфичен микроклимат, голямо разнообразие на скални комплекси и дълговременна антропогенизация, ландшафтите в изследваната територия могат да бъдат
разглеждани като отделен Белоградчишки район на Предбалканската област.
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SPECIFICITY OF LANDSCAPES IN THE VICINITY OF BELOGRADCHIK
N. Todorov, T. Alexiev
(S u m m a r y)
The landscapes in the vicinity of Belogradchik have been formed in the conditions
of uplift, deformation and denudation of Belogradchik anticlinorium, where the
geological and geomorphological evolution of the West Pre-Balkan Mountains and
the specific microclimate have produced a specific soil and vegetation cover. The
present-day landscapes are mostly a result of various geomorphological processes
and thousand-year old anthropogenic impacts, having shaped a rather complex
landscape structure. The main transformations, caused by past human activities, are
the increase of agricultural landscapes, construction of ponds and replacement of the
native vegetation in the course of forestry activity, which has led to the appearance of
new, anthropogenic geosystems. At the same time certain typical natural processes,
undisturbed by humans, currently occur in the settlement and agricultural landscapes,
creating a landscape structure, which is just a stage in the complicated succession
development of natural complexes.

Клас равнинни и предпланинско-хълмисти ландшафти
Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени семихумидни
Подтип топлоумерени семихумидни с ксеромезофилна и ксерофилна растителност в
ксеротермния дъбов пояс
Род ерозионно-денудационни ландшафти върху:
1. Аалувиални наслаги със светли лувисоли
2. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени файоземи
3. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени лувисоли
4. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с рендзини
5. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени файоземи
6. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
7. Пясъчници и брекчоконгломерати, с песъчливи литосоли, и колувисоли
8. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени файоземи
9. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени лувисоли
10. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с светли лувисоли
11. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
12. Гранитоиди с обикновени файоземи
13. Гранитоиди с обикновени лувисоли
14. Ефузивни вулкански скали с обикновени лувисоли
Род денудационни ландшфти върху:
15. Алувиални наслаги с светли лувисоли
16. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени файоземи
17. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени лувисоли
18. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
19. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
20. Гранитоиди с обикновени файоземи
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21. Гранитоиди с обикновени лувисоли
Род ерозионно-денудационни и карстови ландшафти върху:
22. Варовици с рендзини
Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени хумидни
Подтип топлоумерени хумидни в пояса на ксеромезофилните дъбови гори, доминирани
от благун, цер и горун
Род акумулационни и ерозионни ландшафти върху:
23. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени файоземи
24. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с рендзини
Род ерозионно-денудационни ландшафти върху:
25. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени лувисоли
26. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени файоземи
27. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
28. Пясъчници и брекчоконгломерати с светли лувисоли
29. Пясъчници и брекчоконгломерати с песъчливи литосоли и колувисоли
30. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени файоземи
31. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени лувисоли
32. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с светли лувисоли
33. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с рендзини
34. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
35. Нискометаморфни скали с светли лувисоли
36. Гранитоиди с обикновени лувисоли
37. Ефузивни вулкански скали с обикновени лувисоли
Род ерозионно-денудационни и карстови ландшафти върху:
38. Варовици с рендзини с литосоли
Подтип топлоумерени хумидни в пояса на мезофилните и ксеромезофлините буковогаброви гори
Род ерозионно-денудационни върху:
39. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
40. Пясъчници и брекчоконгломерати с песъчливи литосоли, и колувисоли
41. Песъчливи варовици и варовити пясъчници със светли лувисоли
42. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
43. Нискометаморфни скали със светли лувисоли
44. Ефузивни вулкански скали и обикновени лувисоли
Род ерозионно-денудационни и карстови ландшафти върху:
45. Варовици с рендзини и литосоли
Тип хидроморфни и субхидроморфни
Подтип хидроморфни и субхидроморфни с мезофитна и хигрофитна, микротермна
растителност
Род акумулационни и ерозионни върху:
46. Алувиални наслаги с наносни почви
Род ерозионни върху:
47. Пясъчници и брекчоконгломерати с делувиални, и наносни почви
Род аквални ландшафти
48. Езерен ландшафт със сапропели и пясъци
Клас планински
Тип нископланински, умерени хумидни
Подтип в пояса на мезофилните букови гори
Род ерозионно-денудационни ландшафти върху:
49. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с богати камбисоли
Род ерозионно-денудационни ландшафти и к а р с т о в и л а н д ш а ф т и
50. Върху варовици с рендзини и литосоли
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Фиг. 1. Карта на потенциалните ландшафти в Западния Предбалкан
между реките Арчар и Лом
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биомаси:
бук – 1179,8 t/ha
габър – 228,1 t/ha

25

10
14
14
25

0
10

Фиг. 2. Геофизични характеристики на елементарен ПТК
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2012 • Sofia

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НА ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОГРАФИЯ1 В НИГГГ ПРИ БАН
(МОНОГРАФИИ)
Гергана Методиева
Представената разработка е продължение на публикуваната в бр. 1–2/2011 г.
на настоящото списание статия на тема „Периодични издания на Географския
институт при БАН (1951–2010)“. Досега не са извършвани подобни изследвания на географски публикации, в т.ч. и на научната продукция на института
(понастоящем департамент География в НИГГГ) при БАН. В тази статия е направено сравнение на издадените досега колективни и самостоятелни монографии за периода 1950–2011 г. На базата на тези сравнения и анализи са посочени
сходствата и различията между еднородните издания на института.2
Издаването на монографии е важна част от публикационната дейност на
бившия Географски институт при БАН, понастоящем департамент География в
НИГГГ, чрез която се популяризират и разпространяват научноизследователските му резултати. Тези монографии показват развитието на географската наука в
института и страната и затова са ценен източник на информация и отговарят на
потребностите на обществото. Издателската дейност започва още в първите години след основаването му и продължава до днес. Издадените монографии условно
могат да се разделят на две групи: колективни и самостоятелни. Колективните
монографии от своя страна се поделят на такива с традиционното, общоприето
заглавие „География на България“ и на други, издадени от института.
КОЛЕКТИВНИ МОНОГРАФИИ
КОЛЕКТИВНИ МОНОГРАФИИ „ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ“

В своята история Географският институт е разработил и издал четири колективни монографии „География на България“. Около едно десетилетие след
създаването на института се издава първата двутомна монография. Следващите
1

БАН

От м. юни 2010 г. Географският институт е департамент География в НИГГГ при

Монографии и други книги, чиито автори са от Географския институт, но издадени самостоятелно в различни издателства, ще бъдат предмет на друга разработка
2
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монографии се издават през различни периоди от време и с различни структури
(табл. 1).
Таблица1

Технически характеристики на колективните монографии
„География на България“

Том, година

Редактори

Технически характеристики
Формат
Тираж Печатни Стр.
коли

Т.1. Физическа
география, 1966 г.

А. Бешков,
П. Герасимов,
Ж. Гълъбов

59/84/8

3500

70.50

548

Т. 2. Икономическа
география, 1961 г.

А. Бешков,
Е. Валев,
П. Герасимов,
Ж. Гълъбов

59/84/8

3500

71.25

570

700/1000/16**

*

37.38

513

Т.1. Физическа география Ж. Гълъбов,
Природни условия и
Ив. Вапцаров,
ресурси, 1982 г.
В. Велчев,
М. Йолевски,
Цв. Михайлов,
П. Пенчев,
Ц. Пешев,
Х. Тишков,
А. Динев
Т. 2. Икономическа
география : Население,
селища, стопански
отрасли, 1981 г.

Т. Йорданов,
П. Попов,
Р. Найденова,
Н. Мичев,
Д. Дончев

700/1000/16

7000

28.25

452

Т. 3. Физикогеографско и
социално-икономическо
райониране, 1989 г.

К. Мишев,
Р. Найденова,
Д. Дончев,
П. Попов,
Х. Тишков,
Ст. Велев

70/100/16

7000

38.50

583

Физикогеографска и
социално-икономическа
география, 1997 г.

М. Йорданова,
Д. Дончев

59/84/8

*

91.25

730

Физикогеографска и
социално-икономическа
география, 2002 г.

И. Копралев,
М. Йорданова,
Ч. Младенов

*

*

*

760

*Не са подадени данни в книжното тяло
** Форматът е приравнен впоследствие на 70/100/16.
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Три от колективните монографии на Географския институт са отпечатани в
Издателството на БАН (сега Академично издателство „Проф. Марин Дринов“).
За първи път колективната монография „География на България“ (2002 г.) по
финансови причини е отпечатана от частното издателство ФорКом, което финансира и разпространява изданието.
От техническата характеристиката на монографиите „География на България“ се вижда, че изданията са в два формата – 59/84/8 и 70/100/16, които се използват най-често за учебници, монографии, научни сборници и др. Оформени
със стандартно издателско каре на последната страница и с твърда корица. Те
имат различен обем – от 28.50 до 91.25. печатни коли. Монографиите, издадени
след 1991 г., имат ISBN3.
Първата колективна монография „География на България“ „е разделена на два тома. Първият том е „Физическа география“ (1966 г.), който е резултат
от продължителни теренни проучвания и от обработка на обширен и разнороден материал, върху физическата география на България. При съставянето на
отделните раздели авторският колектив е използвал и съществуващата литература за природата на страната, като се е постарал да обобщи наличните данни
с оглед на цялостната физическа характеристика на нейната територия. Паралелно с анализа на отделните компоненти на природната среда, авторският колектив е насочил вниманието си към разкриване на закономерностите в тяхното
териториално съчетание. Това даде възможност страната да бъде районирана
в геоморфоложко, климатично, хидроложко, почвеногеографско, растителногеографско и комплексно-физикогеографско отношение“ (с. V). Томът съдържа
илюстративен материал и картни приложения.
Вторият том „Икономическа география“ на монографията е издаден порано от първия – през 1961 г., и отразява резултати от изследвания на друга
основна тематична насока на Географския институт – икономическата география. Авторският колектив се е „стремял да даде по възможност по-пълна икономгеографска картина на НР България, за което спомагат и не малко илюстрованите материали, главно карти, а също така и редица таблици и приложения.
Характерно за тома е обстоятелството, че наред с отрасловото разглеждане на
икономиката на страната се направи опит да се даде и нейното комплексно икономгеографско райониране. То е извършено върху основата на обширен статистически материал от последните години, включително до 1959 г., както и
на изводите, добити в резултат на няколкогодишните теренни изследвания на
авторския колектив“ (с. V).
Тритомната колективна монография „География на България“ е посветена на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Том първи
„Физическа география: Природни условия и ресурси“ е издаден през 1982 г. и „е
3
Международната ISBN система е въведена в България през 1991 г. с ПМС № 38
на Република България от 6 март 1991 г. С него се създава Национална ISBN агенция, определят се нейните функции и задачи. Нормативен документ за тази дейност
е приетият национален стандарт БДС 15716-83 (Международен стандартен номер на
книгите).
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посветен на общата характеристика на природните условия и ресурси на територията на България – релеф, климат, води, растителна и почвена покривка и
животински свят. Тази характеристика е направена с оглед да бъдат разкрити
закономерностите в структурата на природните условия на страната и да бъде
направена научнообоснована преценка на тяхното значение за практиката. Тя
обхваща както анализа на формирането и развитието на отделните компоненти на природната среда и причините за техните териториални различия, така
и състоянието на съвременното усвояване на природните условия и ресурси
и възможности за тяхното опазване, възпроизводство и рационално използуване“ (с. 11).
Том втори на монографията „География на България“ е с наименование
„Икономическа география: Население, селища, стопански отрасли” и също
предхожда том първи – издаден е през 1981 г. Тази разработка е „написана въз
основа на теренни изследвания и информация, получена от литературни източници, от статистически годишници на Комитета по единна система за социална
информация при Министерски съвет“ (с. 12). Характеристиката на стопанството е представена в 10 раздела.
„Физикогеографско и социално-икономическо райониране“ е заглавието на
третия том на монографията „География на България“, който е излязъл от печат
през 1989 г. Той е свързан с проблемите на физикогеографското и икономическото райониране на България. Монографията е структурирана в два самостоятелни раздела (табл. 3). „В уводните части на тези раздели са изложени и обосновани теоретичните и методологичните виждания на авторите по районирането, принципите, от които те се ръководят, използваните методи и възприетите
класификационни схеми“ (с. 11–12). Дадена е кратка оценка на досегашните
опити за райониране на страната.
През 1997 г. учени от Географския институт при БАН издават еднотомната монография „География на България: Физическа география и социално-икономическа география“, която е разделена на две части. Тя отразява настъпилите промени в страната в началото на 90-те години на ХХ в. В увода на
монографията е направена оценка на геополитическото положение на България
и подробен преглед на географските изследвания на българските земи.
Последната еднотомна монография „География на България“ е издадена
през 2002 г. Тя е структурирана също в две части – „Физическа география“ и
„Социално-икономическа география“. Разделите се предхождат от обща уводна
част, третираща географското положение и географските изследвания на българските земи. Представено е отраслово райониране във физическата география – геоморфоложко, климатоложко и хидроложко, но е много кратко, за разлика от по-подробното почвено, геоботаническо и зоогеографско райониране.
Разработен е нов раздел „Опазване на околната среда“.
При сравнение на съдържанията на издадените монографии „География на
България“ се отбелязват както много сходства, така и някои различия (табл. 2,
табл. 3). Това дава възможност за сравняване на информацията през различните
периоди на изследване, за отчитане на резултатите и проследяване на развитие-
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Таблица2
Наименования на раздели в колективните монографии „География на България“
География
на България
(1961, 1966)
Т. 1. Физическа
география,
1966 г.
Релеф
Климат
Води
Почвена
покривка
Растителна
покривка
Животински
свят
Т. 2. Икономическа география,
1961 г.
Население
Селища
География на
отраслите на
народното
стопанство

География
на България
(1981, 1982, 19894)
Т. 1. Природни
условия и ресурси, 1982
Релеф
Климат
Води

География
на България,
1997 г.

Релеф
Климат
Води

География
на България,
2002 г.
Част първа.
Физическа
география
Релеф
Климат
Води

Почви

Почви

Почви

Растителност

Растителност

Растителност

Животински свят

Животински свят

Фауна

Физическа география

Т.2. Население,
Част втора.
Социално-икономичеселища, стопанСоциално-икономическа география
ски отрасли, 1981
ска география
География на
Население
Население
населението
Селищно и
География на
Селища
урбанистично
селищата
развитие
*

География на националното стопанство

Национално
стопанство

* Няма общо заглавие на раздела за стопанството

то на различните процеси и явления от физикогеографски или икономгеографски характер.
Сравнението показва също, че в колективните монографии от 1966 г. и
1982 г. има раздели за отраслово райониране, но те са различни за отделните
издания и имат определени особености (табл. 3).

4

Третият том е представен в таблица 3

137

Таблица3
Различия в някои раздели в колективните монографии„География на България“
География на България (1961, 1966 г.)

География на България
(1981, 1982, 1989 г.)

Т. 1. Физическа география, 1966 г.

Т. 3. Физикогеографско и
социално-икономическо райониране*,
1989 г.

Кратка комплексна характеристика на
отделните физикогеографски области

Физикогеографско райониране
Теоретични и методологични основи
на физикогеографското райониране
Досегашни схеми на физикогеографско
райониране на България
Система на таксономичните единици
и нейната обосновка
Характеристика на
физикогеографските комплекси

Т. 2. Икономическа география, 1961 г.
Икономически райони

Социално-икономическо райониране

Въведение**

Теоретико-методологични основи на
социално-икономическото райониране

Характеристика на социално-икономическите райони
Северозападен район**
Северен централен район**
Североизточен район**
Югозападен район**
Южен централен район**
Югоизточен район**

Сравнителен анализ на развитието на
социално-икономическите райони
* Физикогеографското и икономгеографското райониране не са в отделни томове, а в
съответните раздели.
** Подраздели без общо заглавие
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География на България, 1997 г.

География на България, 2002 г.

Физическа география

Част първа. Физическа география

Ландшафтна структура

Физикогеографска регионализация

Ландшафтна диференциация и
класификация**

Теоретична постановка*

Райониране на ландшафтите**

Досегашни физикогеографски
регионализации на България*

Кратка комплексна характеристика
на ландшафтните подобласти**

Нова схема на физикогеографска
регионализация*
Характеристика на
физикогеографските области*

Социално-икономическа география

Социално-икономическа география

Социално-икономическо райониране
и административно-териториално
деление

Регионална развитие и райониране

Теоретико-методологични основи
на социално-икономическото райониране**

Обща характеристика*
Исторически преглед на социалноикономическото райониране*
Райони на целенасочено въздействие*
Характеристика на районите за
планиране*

Град София и Софийска област**
Пловдивска област**
Хасковска област**
Бургаска област**
Варненска област**
Русенска област**
Ловешка област*
Област Монтана*
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В табл. 4 са показани новите раздели, които не съществуват в предишните
монографии. В таблицата не е посочена двутомната монография от 60-те години, тъй като тя е база за сравнение. Във втори том на монографията от 1982 г.
също няма нови по съдържание раздели.
Таблица 4
Нови раздели в колективните монографии „География на България“
География на България
(1981, 1982, 1989 г.)

География на България,
1997 г.

География
на България,
2002 г.

Т. 2. Население, селища, стопански
отрасли, 1981 г.

Физическа география

Опазване на
околната среда

Фактори за изграждане на
отрасловата и териториалната
структура на народното стопанство

Територията на България,
изследвана от космоса

Теоретико-методологични въпроси на
териториалното разположение на
промишлеността

Защита на природата в
България

Интегрални форми на териториална
организация на селското стопанство
Участие на България в
международното разделение на труда

Четирите монографии са резултат от съвместен труд на големи авторски
и редакторски колективи, научни работници от Географския, Ботаническия,
Зоологическия и други институти на БАН, както и от Геолого-географския и
Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и др. В написването
на първата двутомна монография (т. ІІ – 1961, т. І – 1966) участват учени и
редактори и от Института по география при Академията на науките на бившия СССР.
В зависимост от броя на написаните материали в колективните монографии „География на България“ е направено сравнение на броя на авторите от Географския институт, от други български институти и от други страни (фиг. 1.).
Отделно са изброени авторите като физически лица, т.е. независимо от
това колко броя материали е написал един автор в една монография. В написването на четирите монографии „География на България“ общо са участвали
206 учени, от които 91 (около 48 %) са от Географския институт, останалите
са от академични институти и различни университети. Значително малък е
броят на чуждестранните автори – едва седем. Направено е също и сравнение
по пол. То показва, че преобладават авторите мъже, чиито брой е 140, а на
жените – 66.

140

100%

1
16

80%
60%

0

0

42

43

100

111

121
42

40%
123
20%
0%

25

1961

1982

Ав тори от Географски институт

1997

2002

Други български ав тори от др. и-ти

Ав тори от други страни

Фиг. 1. Съотношението между отделни групи автори в колективните монографии „География на България“ за периода 1961–2002 г. (авторите не са взети предвид като физически лица, а в зависимост от броя на материалите, в които са участвали)

ДРУГИ КОЛЕКТИВНИ МОНОГРАФИИ

Освен колективните монографии с общоприетото название „География на
България“ се издават и други тематични монографии, които са резултат от дългогодишни изследвания на отделни учени от института. За да се отличават от
колективните монографии „География на България“, тук те са означени като
други колективни монографии.
Монографията „Геоморфология на Българското Черноморско крайбрежие и шелф“ е написана от двама учени от института – Кирил Мишев и Владимир Попов (1974), и „обобщава резултатите от 12-годишните изследвания
на авторите върху геоморфологията на Българското Черноморско крайбрежие,
като отчитат и приносите, направени и от други автори. Тя няма претенциите
на труд, който всестранно да изчерпва многобройните и сложни геоморфоложки проблеми, а по-скоро отразява един етап в проучването на крайбрежието и
шелфа“. (с. 6).
„Българското Черноморско крайбрежие: Природна среда, ландшафти, население, икономика, комплекси“ е колективна монография на учени
от Географския институт при БАН и от Геолого-географския факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“, издадена през 1979 г. „Българското Черноморско
крайбрежие в тази разработка се схваща като една твърде широка ивица с, общо
взето, меридионално простиране, чиято граница от изток следи очертанията на
допира море-суша, а на запад обхваща територии, които са части от трите основни физикогеографски области на страната: Дунавската равнина, Старопла-
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нинска област и Преходна област. Западната граница на крайбрежието не е и
не може да се очаква да бъде една и съща за всички категории териториални
системи. За отделните природни компонентни системи тя е на места твърде
условна и представлява не линия, а ивица. Същото се отнася и за положението
на тази граница при ограничаването на ландшафтните комплекси“ (с. 9). „При
разглеждането на икономгеографските системи за ограничаване на крайбрежната зона в повечето случаи се вземат границите на трите приморски окръга.
Толбухински, Варненски и Бургаски“ (пак там, с. 9).
„Териториално-производствени комплекси в Южна централна България: Формиране и развитие“ е колективна монография, подготвена от сътрудници от секция Икономическа география на Географския институт при БАН
и излязла от печат през 1983 г. Авторите отбелязват, че в нея се разглеждат
проблемите, свързани с формирането и функционирането на териториалнопроизводствени комплекси като форма на териториална организация на общественото производство. Това е първо по рода си у нас пълно изследване на
комплекснообразуващите фактори и процеси, проявяващи се върху конкретна
територия. „Целта на изследването е да бъдат разкрити формиращите се териториално-производствени комплекси, да бъдат набелязани произтичащите от
досегашното им развитие социално-икономически проблеми и обосновани насоките на бъдещото им развитие“ (с. 9).
„Большой Кавказ – Стара планина (Балкан)“/„Grand Caucase – Stara
Planina (Le Balkan)“ е монографичен труд, издаден през 1984 г. на руски (Изд.
„Наука“ в Москва) и френски език (Изд. БАН). В него е направен опит за сравнителен географски анализ на естествените ресурси, природната и стопанската
част между планините Голям Кавказ и Стара планина. Резултатите са получени
на базата на теренни проучвания в България и бившия СССР. В написването на
този труд участват 18 учени от Географския институт при БАН и 20 от АН на
бившия СССР.
„Оценка на въздействието на обществото върху природната среда“ е
колективна монография на изтъкнати специалисти в различни направления на
географските науки (1986). В нея са изложени принципите и методите за извършване на наблюдения, анализ и изчисляване на влиянието на конкретните
антропогенни фактори върху съответния природен компонент. „Авторският колектив изхожда от становището, че е необходимо да се изследват настъпващите
изменения в основните съставки на природната среда – въздух, вода, почва,
релеф и въз основа на тях на следващ етап да се извършат комплексни оценки
чрез многофакторен анализ не само на отделен компонент, но и на цели природно-стопански системи“ (с.5–6).
Монографията „Географията в съвременна България“ е колективен труд
на български изтъкнати специалисти в областта на географските науки във
връзка с 25-ия международен географски конгрес през 1984 г. Тя е представена в три обособени раздела. В предговора на монографията се посочва, че
синтезирано се излагат съвременното състояние, развитие и проблемите на географията в НР България. Поместени са 20 материала от учени специалисти от
Географския институт при БАН, Геолого-географския факултет при Софийския
университет и Българското географско дружество. Проследява се извървеният
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път, достиженията и перспективите в основните направления на географската
наука в нашата страна през този период.
В началото на 80-те години на XX в. институтът координира най-голямото комплексно изследване на природния и социално-икономическия потенциал на планините в България. Резултатите от него са публикувани в двутомна
монография „Природният и икономическият потенциал на планините в
България“. Направената оценка на труда показва, че той е сериозен успех за
географските, биологичните и някои други природни науки у нас и представлява значителен принос за практическото решаване на проблемите по рационалното използване и опазване на природната среда и нашите планини.
Том първи: „Природа и ресурси“ е публикуван през 1989 г., а том втори „Население и икономика“ – през 1990 г. „В началото на първи том е направена
обстойна морфометрична характеристика на релефа на нашите планини по
планинската система и хипсометрични пояси“ (с. 7–8). Засяга се и въпросът
за антропогенните изменения на обема, разпределението и качествата на вод
ните ресурси. Разгледан е и животинският свят на планините. „Направена е
икономическа оценка на дивечовите ресурси в отделните планини. Обстойно
са разгледани климатичните условия и почвените ресурси. Разгледани са и са
характеризирани типове височинни ландшафтни спектри. Както се посочва,
във втория том диференцирано по групи планини и отделни планински системи се разглежда и социално-икономическия потенциал. Специално внимание
е отделено на характеристиката на демографските процеси, така също и на
количествената и качествената характеристика на трудовите ресурси, на селищата система и др“ (с. 8).
Анализът на техническите характеристики на другите колективни монографии показва че те са публикувани в два формата в подобен тираж и обем, с
изключение на монографията „Природният и икономически потенциал на планините в България“ (табл. 5).
САМОСТОЯТЕЛНИ МОНОГРАФИИ
За изследвания период в института са издадени и шест самостоятелни монографии, издания на Географския институт или на Националния институт по
геофизика, геодезия и география5. Монографията „Кюстендилската котловина (Географско-етнографско изследване) е написана от Йордан Захариев
(1963). Трудът на автора „представлява четвърта и последна книга от монографичното му географско и етнографско изследване на част от Западна Средна
България. След последователно излезлите три тома, а именно „Кюстендилско
краище“ (1918), „Каменица“ (1935) и „Пиянец“ (1949). [...] Ученият е изработил и четвъртият том на горната монография, с което се завършва един цикъл
от 50-годишни областно-географски и етнографски изследвания“ (с. 3). В тази
5
Не са взети предвид самостоятелните монографии на учени от Географския институт или Департамент География в НИГГГ, които не са издадени от института.
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Таблица5

Автор, заглавие
Попов, Вл., К. Мишев.
Геоморфология на
Българското
Черноморско
крайбрежие и шелф
Българското
Черноморско
крайбрежие:
Природна среда,
ландшафти, население,
икономика, комплекси
Териториалнопроизводствени
комплекси в Южна
централна България:
Формиране и развитие
Grand Caucase-Stara
planina /Le Balkan/
Большой Кавказ-Стара
планина (Балкан)
Оценка на
въздействието на
обществото върху
природната среда
Географията в
съвременна България

Други колективни монографии
Редактори

Год.

Формат

Тираж

Печ.
коли

Стр.

*

1974

60/84/16

600

16.75

267

К. Мишев,
П. Попов

1979

70/100/16

700

18,16

262

1983 700/1000/16

500

16,50

250

1984 600/900/16

400

27.50

434

1984

70/108/16

1100

22.92

256

1986 600/840/16

650

13,50

216

1986

60/84/16

1500

12.50

200

1989

70/100/16

1500

33

520

1990

70/100/16

1200

22,13

329

Р. Найденова,
Т. Йорданов,
Д. Дончев,
М. Илиева,
Г. Гешев,
Ев. Терзийска,
Б. Колев
I. P. Guérassimov,
J. Gâlâbov
И. П. Герасимов,
Ж. Гылыбов
Отг. ред.
П. Попов
Отг. ред.
П. Попов,
Х. Тишков,

Природният и
икономическият
потенциал на
планините в България. К. Мишев,
Т. 1. Природа и
В. Велчев,
ресурси
Л. Зяпков,
Ст. Велев,
Х. Тишков
Т. 2. Население и
икономика

144

Техническа характеристика

Р.Найденова
П. Попов,
Н. Мичев,
М. Илиева

статия не се разглеждат горепосочените три тома, защото не са издания на Географския институт.
Монографията „Югоизточен стопанскогеографски район: Комплексни
икономгеографски изследвания“ е написана от Велю Велев (1975). Според
автора в нея се прави комплексна икономгеографска характеристика на Югоизточния стопанскогеографски район, за да се открои по-добре неговото място в системата на общото икономическо райониране на страната. „Предлага
се подялбата му на стопанскогеографски подрайони, обхванати от административни единици от втори порядък – окръзи. [...] Определят се икономическите връзки на района, което е предпоставка за по-правилно изграждане на
транспортната мрежа“ (с. 5). Монографията съдържа и многобройни картни
приложения.
Монографията на Харалампи Тишков „Климат на планинските райони
в България: Структура и генезис“ (1976) е разработена по метода на средните
величини (месечни, сезонни и годишни) на определени климатични елементи.
„Поради твърде голямото многообразие на самия характер на планините у нас,
както и поради обстоятелството, че те попадат в различни климатични области
и следователно фонът, върху който се изгражда локалният планински климат,
е различен, в това изследване структурата на планинския климат и закономерностите на неговото изменение във височина, както и динамиката на времето се
разглеждат поотделно за различните планини и планински системи. Накрая в
реда на общите изводи се правят някои обобщения за характерните особености
в структурата на планинския климат в България въобще“ (с. 9–10).
Монографията „Население на България (Икономгеографско изследване)“
е с автор Николай Мичев (1978). Нейната цел е да се разкрият общите и географските особености и тенденции в развитието на населението на България.
„Изследването е извършено на основата на богат статистичен материал от преброяването на населението и текущата отчетност на Централното статистическо управление“ (с. 8). Теренните проучвания са особено важни за създаването
на тази монография. До момента на публикуването £ авторът е работил повече
от 20 години по проблемите на населението и селищата. „Част от по-ранните му
разработки (научни студии, статии, доклади, карти и др.), доразвити и осъвременени, са намерили по-голямо или по-малко място в монографията“ (пак там, с. 8).
Монографията на Гешо Гешев „Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в Република България“ е издадена след смъртта на автора. Тя се състои от три глави. Според редакторите в първата глава „Теоретикометодологични подходи“ оценката на регионалните проблеми и формирането на
регионалната политика са съобразени с принципите и критериите на транснационалната европейска перспектива за пространствено развитие. Втората глава е с
наименование „Проблеми на регионалното развитие“. В третата глава „Регионална политика“ е разгледана система от национални цели, средства и инициатива на
транснационалното регионално европейско сътрудничество.
Първата самостоятелна монография, издадена от учен от департамент География на новосъздадения НИГГГ при БАН през 2010 г., е със заглавие „Турската етническа група в България (1878–2001 г.)“ и с автор Надежда Илиева.
Монографията е структурирана в четири глави. В първата глава са разгледани
теоретико-методологичните основи на изследването на турската етническа гру10 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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па, като са изяснени понятийно-терминологичните постановки, представени са
източниците на информация и методите на изследване. Следващите три глави
са отделени въз основа на исторически периоди: първия – от Освобождението
до края на Втората световна война, втория – до края на 1989 г., и третия – след
1989 г. Предложена е методика за определяне на районите с компактно заселване на турска етническа група, в която се използват математико-статистически,
картографски методи с приложение на ГИС. Очертани са три района с компактно заселване на български турци, разгледани са промените.
Прави впечатление, че три от тези монографии са издадени през 70-те години, а останалите – през около десетгодишен период. Съществени са различията във формата и тиража (табл. 6).
Таблица6

Самостоятелни монографии
Техническа характеристика

Автор, заглавие

Редактори

Година

Формат

1963

71/100/16

450

27,88

426

*

1975

70/100/16

700

15,42

132

*

1976

600/840/16

600

13,13

209

Мичев, Н. Население
на България
(Икономгеографско
изследване)

Отг.ред.
В. Тодоров

1978

700/1000/16

1000

11,88

189

Гешев, Г. Проблеми на
регионалното развитие и
регионалната политика в
Република България

М. Илиева,
Ил. Илиев

1999

84/60/16

*

11

175

2010

70/100/16

150

*
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Захариев, Й. Кюстендилската котловина
Отг. ред.
(ГеографскоА. Бешков
етнографско изследване)
Велев, В. Югоизточен
стопанскогеографски
район: Комплексни
икономгеографски
изследвания
Тишков, Х. Климат на
планинските райони в
България: Структура и
генезис

Илиева, Н. Турската
Ив. Ботева
етническа група
в България (1878–2001 г.)
*Не са подадени данни в книжното тяло
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Тираж Печатни Стр.
коли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените характеристики и анализи на различните издания на Географския институт при БАН дават възможност за сравнения и оценки. Може да се
обобщи, че както колективните монографии „География на България“, така и
останалите колективни и самостоятелни монографии са много ценни трудове
на институтa, тъй като са резултат от теренни проучвания и обработка на обширен и разнороден материал на по-големи или по-малки авторски колективи и са
източник на богата географска информация. Четирите колективни монографии
„География на България“ не са допълнени и преработени издания на един и
същи вариант, а самостоятелни научни трудове. Първата от тях – двутомната
монография „География на България“, издадена през втората половина на ХХ в.
в страната, е резултат от съвместното сътрудничество с Академията на науките
на бившата СССР. Не по-малко важен труд е тритомната монография „География на България“, издадена през 80-те години. Третият том на тази монография
„Физикогеографско и социално-икономическо райониране“ представя в отделна книга подробно регионалните различия в България. В монографиите от 1997
и 2002 г. са отразени настъпилите промени в страната и в развитието на географията.
С не по-малко значение за развитието на географската наука и за научната
общественост у нас са и другите колективни и самостоятелни монографии с
различна тематична насоченост. Всички те са ценни трудове и са резултат от
дългогодишни изследвания на учени от Географския институт, понастоящем
департамент География на НИГГГ.
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PUBLISHING ACTIVITY OF GEOGRAPHY DEPARTMENT AT NIGGG
UNDER THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (MONOGRAPHS)
G. Metodieva
(S u m m a r y)
The article deals with the publishing activity of the former Institute of Geography
under the Bulgarian Academy of Sciences, which currently exists as Geography Department at the National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography (NIGGG),
over the years 1959-2011. During this period 4 collective monographs “Geography of
Bulgaria” came out which are valuable works, being a result of field expeditions and
processing of a large amount of highly diverse data. A lot of researchers contributed
to them and therefore they are a source of huge geographic information. Besides, the
monographs demonstrate the development of geography science within the Institute
and throughout the country. Of no less importance are the self and other collective
monographs. The article provides a comparative analysis of the contents, structures
and teams of authors for the individual publications.
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2012 • Sofia

Отзиви и рецензии
ОТЗИВ
ЗА МОНОГРАФИЯТА „МОРФОСТРУКТУРА НА ИЗТОЧНА
СТАРА ПЛАНИНА“
с автори проф. дгмн Цанко Цанков и д-р Светла Станкова
Проблемите и предизвикателствата, свързани с развитието на българската геоморфология, изискват
постоянен и компетентен анализ на
фундаменталните свойства на универсума: триединство, тримерност и троичност, и по-конкретно анализиране
на природните събития в миналото,
настоящето и бъдещето в геоморфоложкия научен синтез. Наложително е
прилагане на принципа за актуализма
при палеогеографските реконструкции с оглед по-обективна прогноза на
явленията и процесите в природата.
Книгата „Морфоструктура на Източна Стара планина“ е издадена от
издателство „Графика“ през 2011 г. и
съдържа 112 стр. текст, илюстрации,
снимки и „Карта на Удвойматориевата и Приморската морфоструктурна
област“. Нейното появяване пред научната общност показва, за съжаление, поредното „брокерство“ на един
от авторите в дебрите на еклектичната
наука. Причината, която предизвиква
написването на този отзив, е авторите да преустановят писането на науч-

ни статии, а вече и на монографии, по
хипотетични и схоластични схеми, без
привеждане на представителна, достоверна и обективна информация.
В раздел 1. „Методика на изследването“ се прави опит да бъдат изложени някои теоретични и методологични виждания и критерии на авторите относно т.нар. морфоструктурен
анализ на Източна Стара планина. Разбира се в книгата не става и въпрос за
каквато и да е методика на изследване.
Изследването се основава на виждания и критерии, застъпени от Цанков,
Стоянов (2003), относно първостепенната роля и място на орохидрографските особености и вида на земните
неравности при морфоструктурния
анализ (стр.10, абзац втори). Изследването изхожда от недоказаната представа, че съвременният релеф е плод
само на кватернерната морфогенеза, а
реликтите от остатъчния (доморфогенен) релеф не са обект на изследване
от морфоструктурния анализ. Според
нас именно те са представителната и
достоверна палеогеографска инфор149

мация за непрекъснатата трансформация в пластиката на земната кора.
Оттук произтича и един от въпросите,
отнасящи се до еклектичния (схоластичен) характер на монографичния
труд.
В еволюцията на нашата планета
е общоизвестна и доказана парадигмата за перманентна трансформация на
енергията и веществото, или най-общо казано Земята се намира във вечно
движение и поради тази причина използването на понятието „доморфогенен“ веществен субстрат в книгата
няма научен смисъл. В нея се предлага
хипотетичен модел на морфоструктурно райониране, който се основава на
орохидрографския и морфометричния
анализ, или на основата на анализа
на „чисти геометрични повърхнини“
се идентифицират земни неравности
(Канев,1989; Цанков, Стоянов, 2003;
Цанков и др., 2005 и др.). Тук е моментът отново да се върнем към крилатата, справедлива и популярна фраза на
известения руски геотектоник и геоморфолог Худяков: „Във всяка една
наука се изследват обемни категории,
а за съжаление в геоморфологията понятието морфоструктура обичайно се
приема като деформирана геометрична повърхнина“. Авторите на книгата,
увлечени в собствените си псевдонаучни схеми, считат, че определението
„обемна морфоструктура“ е лишено
от смисъл. При формулирането обаче
на термина морфоструктура (стр. 98)
те приемат дефиницията „едра форма
с определен състав и строеж от земната кора“ – според нас е синоним на израза „обемна морфоструктура“, който
демонстрира парагенетичната връзка
в триадата „релеф-вещество-структура“. Смятаме, че този подход е за предпочитане при дефиниране на термина
морфоструктура, тъй като отговаря на
критериите за прецизно формулиране
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на научните термини: кратко, ясно и
логично.
В заключение на този раздел авторите изтъкват правотата (?) на становището, че разделното изучаване на
ендогенните и екзогенните форми на
релефа ще допринесе за по-задълбочено изучаване на земните неравности,
или релефа на земната повърхност.
Доказаната и утвърдената парадигма
(предмет) на геоморфоложката наука изисква не разделно изучаване, а
чрез изследване на екзогенните явления и процеси или по независим път
от геотектонския структурен анализ
да се въстанови геоложката структура
и морфоструктура, които са плод на
ендогенни процеси. Оттук произтича и виждането, че няма принципна
разлика между същността на понятията структура и морфоструктура, или
пластиката на земната кора представлява съчетание от субструктурни (от
екзодинамиката) и реликти от първични структурни форми. Освен това при
морфотектонския подход на изследване на триадата „релеф-вещество-структура“ е задължително да се изследват
техните пространствено-времеви (корелативни, инверсни, наложени, унаследени) съотношения, които позволяват да се разкрият по-задълбочено общите закономерности в развитието на
геоморфоложкото пространство. В науките за Земята е доказано, че вътрешната структурна организация на геоморфоложкото (геоложкото) пространство представлява отворена система,
в която се извършва системна обмяна
на потоци от енергия, вещество и информация. Те демонстрират кръговрата
между възходящия поток, обусловен от
вътрешната енергия на планетата Земя,
и низходящия, обусловен от въздействието на Слънчевата енергия.
В разделите „Обзор на досегашните изследвания“ и „Кратки геоло-

го-тектонски сведения“ се прави селективен преглед на доминиращата
част от изследванията, проведени в
началото и средата на миналия век,
като не се анализират постиженията
през последното десетилетие. Авторите разглеждат модела за късноалпийския навлачен строеж на Балканидите (Цанков и др., 2002, на стр.23),
но в тази публикация по необясними
за нас причини гънково-навлачният
строеж остава неизяснен и неизвестен
за читателите поради липса на пространствена визуализация. Оставайки
верни на своя схоластичен подход, авторите силно занижават мястото и ролята на старите структурни етажи или
палеогеографските реконструкции в
морфотектонското развитие на Източна Стара планина. Без да привеждат
данни от структурно-геоморфоложко
естество – типа на структурните граници (конвергентни, дивергентни или
трансформени), симетрия (равновесно
състояние), асиметрия (неравновесно, напрегнато състояние на земната
кора), монолитност, смяна в ориентацията на ороструктурните директриси
и др., авторите смятат, че орохидрографското райониране е в основата или
е конформно на морфоструктурна подялба на Старопланинската верижна
система. Уважаеми колеги, наистина
при физикогеографското райониране
се акцентрира върху морфографския
и морфометричния анализ, но морфотектонският подход изисква анализиране на триадата „релеф-веществоструктура“, а при морфоструктурния
анализ се провежда в последователността „вещество-структура-релеф“
или при двата подхода се акцентира
на системния структурно-генетичен
анализ. Лансираният от вас орохидрографски принцип за морфоструктурна
подялба довежда до изопачаване на
утвърдени вече географски понятия.

Обоснованите през последните десетилетия на миналия век планински
дялове в Стара планина вече по псевдонаучен подход се разпознават като
самостоятелни планини (Николов,
Йорданова, 1997). Подобен псевдонаучен принцип се използва дори и при
класификацията и йерархическата съподчиненост на орохидрографски ридове в Краището, където в рамките на
един орохидрографски рид се отделят
два самостоятелни планински масива
(Николов, Йорданова, 1997). От горепосоченото произтича, че е възможно
в природата речна долина от по-висок
порядък да се влива в речна долина
от по-нисък порядък. От направената литературна справка и проведения
анализ на съдържанието на книжното
тяло прозира, че книгата „Планините
в България“, написана от Николов,
Йорданова (1997), е настолна за авторите на морфоструктурна подялба на
Източна Стара планина.
За класификацията и йерархическата съподчиненост на двете морфоструктурни области в Източна Стара планина обаче авторите Цанков и
Станкова не привеждат никакви факти
и доказателства от принципите на господстващата Нова глобална тектоника
на плочите. Поради това предложената диференциацията има напълно еклектичен характер (табл. 5 на стр. 37).
За съжаление, при морфоструктурната подялба за доказателства се привеждат предимно ерозионни форми,
като антецедентния Искърски пролом,
прохода Вратник и епигенетичния
Лудокамчийски пролом, които не са
основание и свидетелство за определяне генетичния тип граници и пространствения обхват в морфоструктурната подялба на Старопланинската
верижна система. Например оттук
може да се лансира съждението, че
американските учени са пропуснали
151

възможността, като не са определили
величествения каньон на р. Колорадо
за морфоструктурна граница в обхвата на Скалистите планини, а вероятно
и румънските колеги са изостанали в
науката, като не приемат пролома на р.
Олт за напречна граница, която да разсича Южните Карпати. На същото основание, за да бъдем и ние оригинални
и актуални, предлагаме на авторите за
граници в Старопланинската верижна
система да се приемат всички проходи и проломи в съвкупност с построената инфраструктура. Този подход
може да се нарече „морфографоантропогенен“, но не и морфоструктурен
анализ. Недоказано остава и твърдението, че Лудокамчийският пролом
между селата Дъскотна–Аспарухово
разсича диагонално цялата Източна
Стара планина. Той е орографски
ерозионен елемент с дължина около 17 km и диагонално пресича само
планинската верига Матор. Поражда
недоумение обаче изказаното виждане
от авторите, че самостоятелната морфоструктура (Източна Стара планина)
се диференцира на две индивидуализирани морфоструктурни области в
следраннохолоценско време (7000–
5000 год. ?). За това природно събитие
няма праисторически количествени
данни по понятни причини, но вероятно веригата на Матор се е издигала
с удивителните 10 cm/y (?!), за да диагностицираме 600 m ерозионен врез
в обсега на Лудокамчийската проломна долина. Малко вероятно е твърдението на авторите относно възрастта
на пролома, базирана и обосновава на
събрани данни от проведена анкета
сред хората. Посочваната допълнително за диагонална граница долина
на р. Потамъшка е необосновано и
неубедително от научна гледна точка.
Тя е привързана към един широк и къс
фрагмент от Подвиския синклинален
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коридор, който е ориентиран в изток–
западна посока или косо на Лудокамчийския пролом. Остава неизяснен
принципът за йерархическата класификация и типизация на морфоструктурата. Не се посочват никакви факти
и доказателства за структурно-гене
тични различия в оротектонската
структура на двете области (?). Посочват се морфометрични данни и различия в разпространението на реликти
от ортоплена, но те са плоскости от
морфостратиграфски репери, а не са
структурни елементи. Тук възниква
въпросът, има ли структурни различия
и ако има, какви са: например, аномалия в симетрията на морфоструктурата, промяна в директрисите на
орогенните дъги (бедра на геоложки
структури), структурни различия в
генезиса на негативните морфоструктури, има ли наложени напречни и диагонални понижения със съответните
корелативни седименти за възрастта
на отчленяване на двете морфоструктурни области и др. Възниква и въпросът, дали е удачно използването
на термина област при геоложката
и геоморфоложката класификация.
Обективно в структурата на Източна
Стара планина се наблюдават три субпаралелни дъговидни ороструктурни
вериги, явяващи се устойчиви реликти
(моноклинални бедра) от разрушени
от екзодинамиката геоложки структури. Разгледаната от авторите стълбица
от морфостратиграфски нива показва
само цикличността на фосилизация и
ексхумация на морфоструктурата. Горепосочените данни са “non sens“ за
авторите на книжното тяло, понеже те
работят по изпълнение на въведена от
тях „волунтаристична“ и недоказана
морфоструктурна схема.
В раздел 6 „Характер на геоморфоложката еволюция“ се разглежда
разпространението и възрастта на ня-

колко наложени морфостратиграфски
нива (ортоплена), като за изходен и
широкоплощно разпространен в съвременната оротектонска структура
се приема енигматичният и „умозрителен“, недоказан с факти следранноплейстоценски ортоплен. Според авторите тогава започват кватернерните
планинообразувателни процеси (на
стр.38). Съществуващите сведения и
намерените фосили с късномиоценска възраст (валезийска, туролийска и
русцийска) не могат да бъдат доказателства за обективното съществуване
на следранноплейстоценски саваноподобен алувиален ортоплен за цялата територия на нашата страна. Тези
данни са основание и доказателство
за отделянето на известния в досегашната научна литература ортоплен
(изходна денудационна повърхнина) с
олиго-средномиоценска възраст. Неговата блоково-мозаична дезинтеграция
се свързва със субдукционно-екстензионно-трансформения режим след
средния миоцен (сарвал, баден), когато едностранно се разтварят субмеридионалните Местенска, Струмска,
Вардарска грабенова долина и Горнои Източнотракийска грабенова котловина. В условия на екстензия, влажен
и топъл климат към плоскостта на
активизираните листрични разседни
структури са привързани вертикалните разрези на алувиално-делувиалнопролувиални шлейфове от наложени
пет генерации континентални наносни наслаги (сарвалски; тортонски;
месин-дакски; плио-плейстоценски и
холоценски цикъл), например в обсега на Струмската грабенова долина. В
обсега на езерните басейни се отлагат
седименти с аналогичен фациес. Представата за съществуване на обширен
ортоплен или саваноподобна алувиална низина със следранноплейстоценска възраст за цялата страна с форми-

рана мрежа от сплетени (разливащи)
се реки и многобройни езерни и блатни образувания е фриволно твърдение
от авторите (стр. 38; абзац 1.). Публична „тайна“ за геоморфоложката и
геоложката общност е наличието на
такъв тип реки. За първи път за наличието на такъв тип реки съобщава основателят на геоморфоложката наука
Уилям Дейвис (1899), обаче за тяхното възникване и развитие той посочва
наличието на следните класически
палеогеографски условия: планински
разчленен релеф и обширни слабонаклонени подножия. Дейвис (1899) е
установил, че реките в пределите на
Скалистите планини формират речен
отток (кално-каменни реки) с мощна
кинетична енергия. Навлизайки в обсега на слабонаклонените Велики американски равнини, речният отток губи
част от живата си сила, което обуславя
разливане, отлагане и колматация на
дебели континентални наслаги. Само
че този класически пример в Северна
Америка не е доказателство и аргумент за наличието на сплетени реки
в обширен саваноподобен алувиален
ортоплен със следранноплейстоценска възраст на територията на нашата
страна. В книгата не се посочват аргументи за наличие на подхранващата
провинция, не са установени разрези
от дебели континентални наслаги и
разбира се не е определена тяхната
възраст.
На фона на този регионален,
фриволно отделен следранноплейстоценски ортоплен, по мрежа или „бродерия“ от безброй дълбоки (стръмно
западащи) разломи и листрични (полегати) разседи се формира блоковомозаичният морфоструктурен план от
негативни и позитивни морфоструктури в Източна Стара планина. Не става
ясно обаче с какви методи е идентифицирана и доказана тази „паяжина“ от
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дълбоки разломи, очертаващи пространствения обхват на морфоструктурите и особено на листричните разседи, по които израстват „мистичните“
следранноплейстоценски концентрични и късноплейстоценско-холоценски
куполни морфоструктури. Доколкото
е известно от досегашната геоложка и
геоморфоложка картировка и научна
литература, в рамките на специфичния
гънково-навлачен строеж на Лудокамчийския трог (фордийп) няма установени толкова голям брой дълбочинни
разломи, ограничаващи морфоструктурни области и райони, а обективно
съществуващите листрични разседи
са няколко – Сунгурларският, Айтоският, Горноалександровският, Просенишкият и др.
В книгата се отделят около 24
реликти от следранноплейстоценския
ортоплен, очертаващи дъната на регионалните (локални не са отделени на
фона на регионалните, а йерархията го
изисква) негативни морфоструктури:
котловинни морфоструктурни коридори и речнодолинни морфоструктури, разграничени от напречни прагове.
Прави впечатление, че към обективно съществуващите грабенови котловини (Сунгурларска, Просенишка, Айтоска), според принципите на
орохидрографския подход, използван
от авторите, към негативните морфоструктури са отнесени ерозионните
речни коридори, долинни разширения
и проломни долини. Но след като ерозионните форми са морфоструктури,
то тогава и циркусите и негативните
карстови форми трябва също да са
морфоструктури. Уважаеми колеги,
общоизвестно е в природните науки,
че структурата и морфоструктурата
са плод на ендогенни процеси или тектонски напрежения и произтичащите
от тях деформации, а „ендо-“ и екзоге154

незата ги подлагат на дезинтеграция и
деструкция.
Освен това са отделени и шест
локални потенциално издигащи се в
дъната на негативните морфоструктури „синморфогенни възвишения“ с
холоценска възраст. За тяхното идентифициране и генезис не са посочени
никакви факти и доказателства относно протеклите тектонски деформации,
зоналността на привързаните към тях
новообразувани литоложки тела (наличие на континентални наслаги, изграждащи акмулативни наносни конуси, шлейфове, гравитационни деформации и др.). Не са дадени отговори
на въпросите холоценските тектонски
деформации предизвикват ли промяна
в ориентациията на речнодолинната
мрежа, деформират ли се спектрите
от речни тераси, липсват количествени геодезични данни от измервания за
съвременни деформации, свързани ли
са те с диапирно издигащи се геоложки тела.
В подраздел 7.5. „Следранноплейстоценски концентрични морфоструктури“ се идентифицира и опис
ва израстване (подуване) на енигматични куполни морфоструктури, които се трансформират от екзогенезата
в концентрични. Не се изясняват причините и механизмът за тектонските
сводови и куполовидни деформации,
а е известно и доказано, че техният
пространствено-времеви генезис се
свързва с тектоно-магматичните активизации и гранитизацията на средните и високите нива в земната кора.
Тази гранитизация най-често намира
отражение и в геофизичните полета.
Наличието на тези полета в повечето
случаи маркира диапирно израстване
на интрузивните тела и тяхното куполовидно отражение в пластиката
на земната кора. Освен това те могат

да бъдат разкрити и под формата на
интрузивни тела (форми) или вулкански конуси, калдери и др. Липсва
информация от структурно-геоморфоложко естество относно наличието
на структурни елементи, очертаващи
тяхната кръгова зоналност, формирането на синхронни и парагенетично
свързани с тях новообразувани литоложки тела или корелативни континентални наслаги, запълващи понижените участъци, които да очертават
и пространствените параметри на
куполовидните форми. Тези куполни
морфоструктури би трябвало да предизвикат и денивелации на речните
терасни спектри по надлъжните оси
на речните корита и др.
В подраздел 7.6. авторите на
книжното тяло за пореден път изтъкват „мистичното“ място и роля на третата генерация късноплейстоценскохолоценски куполни морфоструктури.
В рамките на двете морфоструктурни
области по неведоми пътища са отделени 12 района (морфографски по
своята същност), без да се посочат
принципи за тяхното идентифициране, доказване и райониране. На фона
на недоказаната с нищо мрежа от
стръмно и полегато залягащи разседни структури са „изплували“ и „енигматичните“ 627 (?..) самостоятелни
позитивни морфоструктури. Необяснимо откъде авторите са изчислили в
рамките на Източна Стара планина,
след като обективно погледнато няма
дори толкова обособени твърдици
(върхове) на фона на изходната повърхнина. Въпреки това авторите ги
идентифицират и привеждат дори някои непредставителни морфометричи
показатели за тях. Остава обаче неизяснен и въпросът за техния генезис
и развитие в пространството и времето, а научният синтез го изисква.

Обективно погледнато динамичното
развитие на морфоструктурите – куполовидният растеж и тяхната дезинтеграция по „паяжината“ от разседни
структури и деструкция от екзогенезата, би трансформирало Източна Стара
планина в денудационна повърхнина,
фосилизирана от „пясъчна“ пустиня.
Представеният от авторите в
книжното тяло „алтернативен“, „оригинален“ и „актуален“ „морфоструктурен“ модел за кватернерна еволюция на Източна Стара планина е
изграден в доминиращата си част на
основата на орохидрографски и някои
популярни морфометрични данни, а
не на представителна, достоверна и
обективна структурно-генетична информация, запечатана в летописа и
структурата на този район, и поради
това има подчертано еклектичен характер. Ние считаме, че лансираният
през последните десетилетия от проф.
дгмн Цанков „фриволен“ модел на
кватернерна морфогенеза е в разрез
с теоретико-методологичните основи
на геоложката и геоморфоложката наука, което не допринася за тяхното
развитие, а нанася и сериозна вреда
върху авторитета на науките за Земята. Накрая още един път искаме да
заявим, че предложената книга „Морфоструктура на Източна Стара планина“, с автори дгмн Ц. Цанков и д-р
Св. Станкова, не допринася за увеличаване на нашите познания за геоморфоложкия строеж на тази част на
Стара планина, демонстрира се пълно непознаване на морфоструктурния
анализ и затова се достига до изводи,
които противоречат на геологията и
на геоморфологията.
В заключение искаме да изкажем
възмущението си от посвещението на
тази книга на светлата памет на проф.
Тодор Кръстев, който винаги е бил
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безкомпромисно критичен към предлагания от авторите т.нар. „алтернативен“ и еклектичен морфотектонски

модел за кватернерна еволюция – възникване, заложение и окончателно оформяне на съвременния релеф.
Георги Алексиев – НИГГГ при БАН;
Хернани Спиридонов – ИКСЗИ при БАН
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В ПОЛЗА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЗНАНИЕ
В началото на 2012 г. от печат в Академично издателство „Проф. М. Дринов“ излезе „Географски терминологичен речник“, чиито главни редактори са акад. Тодор
Николов и проф. д-р Борис Колев. Речникът е подготвен
в продължение на няколко години от голям авторски колектив от учени и специалисти предимно от Националния
институт по геофизика, геодезия и география, както и от
други институти на БАН – Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Националния институт
по метеорология и хидрология, а също и от ГГФ на СУ
„Св. Климент Охридски“, Националния център по териториално развитие, Университета по архитектура, строителство и геодезия и други институции в страната. Речникът съдържа основните, най-често използвани научни
термини от географията и съседите £ научни области като
геологията, геофизиката, океанологията, картографията,
икономиката и др. Стремежът на авторите е да се дадат кратки и точни, в същото време
изчерпателни дефиниции на термините, като към повечето от тях е даден етимологичният и езиковият им произход. В статиите от речника са отчетени последните научни
постижения от съвременната география и схващания за смисъла и съдържанието, което
се влага в тях. Включени са и някои по-стари термини, но използвани все още в българската географска лексика. Освен чисто географски са поместени и редица геологични,
геофизични, картографски, океанографски, политически, икономически и други термини, които най-често се употребяват при географските изследвания и публикации.
Речникът е съставен според правилата за изготвянето на издания от този вид –
спазени са изискванията за съкращения, препратки, обозначения и др., и с цел да се
повиши отговорността на авторите, в края на всяка статия са посочени инициалите им.
Авторският колектив и редакторите на речника изказват своята признателност на
рецензентите покойния вече проф. д-р Дончо Дончев и проф. дгн Хараламби Тишков
за ценните препоръки и предложения, благодарение на които статиите бяха значително
усъвършенствани.
Географският терминологичен речник е предназначен за ползване от учени, студенти и всички, които имат желание да използват коректно и научно вярно основните
географски понятия и се интересуват от географските познания.
Иванка Ботева
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НОВ ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
Една интересна новост в областта на справочната
географска литература видя бял свят преди месец. Издателство „Амадеус“ осъществи публикуването на триезичен физикогеографски терминологичен речник – есперантско-английско-български. За първи път в България, а
може би и в Европа и в света, авторът Хасан Якуб Хасан
е събрал и превел около 450 физикогеографски термина на есперанто. Заедно с тази, доколкото ми е известно,
първа в света работа той предлага и английските и българските преводи на тези термини. Работата ще бъде изключително полезна за всички есперантисти и за всички,
изучаващи есперанто у нас и по света. Определенията на
термините са точни и кратки, което улеснява използването на речника. Прави чест на автора, възпитаник на Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“,
пълният и удачен подбор на термините и намирането на
съответните английски и български преводи. Не съм в състояние да преценя качеството
на превода на есперанто, но като имам предвид дългогодишните занимания на автора
с този език, предполагам, че той е на нужното ниво. Наличието на речника обогатява
съществено справочната литература по география в страната и има пионерно значение
за есперантската общност в света.
Стефан Велев
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