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Резюме. Современная геохимия сохраняет и развивает идеи Вернадского о распространении, распределении и миграции химических 
элементов на Земле как специфической космической системе планетарного типа. В коротком обзоре рассматрываются примеры развития 
геохимических идей Вернадского в исследованиях прежде всего нерусских авторов, чтобы подчеркнуть их значение в современной 
геохимии.  
 

Геохимия научно изучает химические элементы, т.е. атомы земной коры и 
насколько возможно всей планеты. Она изучает их историю, их 
распределение и движение в пространстве-времени, их генетические на 
нашей планете соотношения. ...В этой строго ограниченной земной 
планетной области геохимия открывает те же явления и законы, 
существование которых мы до сих пор только предчувствовать в 
безграничных областях небесных пространств. 

В. И. Вернадский, 1934 
 

   Геохимията възниква в началото на 20ти век – време на 
революционно преобразувание на всички природни науки 
и масово внедряване в тях на теоретичния и методичен 
апарат на математиката, физиката и химията (Стефанова, 
1988). Владимир Иванович Вернадский е един от 
създателите на геохимията и руската геохимична школа, в 
чиито основи той поставя идеите за единство на 
веществото във Вселената и разпространение на 
химичните елементи като функция от строежа на атомните 
ядра1 (Вернадский, 1927; 1934а). Именно това разбиране 
за геохимията, различно от представата за “методичен 
придатък” и “химизация на геоложките науки”, я оформя 
като самостоятелна наука (Стефанова, 2005).  
   Вернадски е основоположник на радиогеологията и 
биогеохимията. Той е един от първите учени, които 
разбират огромния потенциал на радиоактивността, като 
източник на енергия, включително за геоложките процеси 
(Encyclopеdia Britannica). Идеята за радиоактивния разпад, 
като източник на топлина в земната кора (Вернадский, 
1934г), развита в регионален и глобален мащаб, днес дава 
количествена оценка на съвременния топлинени поток и 
неговите изменения в историята на Земята (Jaupart, 
Mareschal, 2003). Радиогеологията, занимаваща се с 
радиоактивния разпад в земното вещество и проявата му в 
геоложките процеси, е основа на съвременната 
радиогеохронология. Най-важните насоки в развитието на 

                                                 
1 “Задача геохимии как земной истории химических элементов 
была впервые поставлена у нас.” (Из статьи “Геохимия в Союзе”, 
1927, http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/geokh-sojuze.txt) 

съвременната биогеохимия (Gorham, 1991) са поставени и 
прогнозирани в създадената от Вернадски и изключителна 
за времето си биогеохимична лаборатория (Behrends, 
2005; McLennаn, 2008), която по-късно става основно звено 
в Института по геохимия и аналитична химия “В. И. 
Вернадский” към Академията на науките.  
   Името на Вернадски е познато на света извън Русия най-
вече с гениалните прозрения за ролята на живото 
вещество и биосферата в развитието на Земята, които 
през втората половина на 20ти век стават основа на 
концепцията за околната среда и устойчивото развитие 
(Faure, 1991a; Behrends, 2005; Jones, 2006; Abraham, 2009). 
Наред с теоретичната и практическа изследователска 
работа, с преподавателската дейност, енциклопедичната 
мисъл на Вернадски разкрива същността на едно ново 
явление – човешкото общество, като геоложка сила 
(Вернадский, 1934в). С него е свързана обосновката на 
понятието “ноосфера” 2 , като сфера на човешката и 
научната мисъл обхващаща Земята (Вернадский, 1944). 
Историческите и философски основи на виждането за 
ноосферата, за научното изследване и ролята на научната 

                                                 
2  “Приняв установленную мною биогеохимическую основу 
биосферы за исходное, французский математик и философ 
бергсонианец Е. Ле-Руа в своих лекциях в Коллеж де Франс в 
Париже ввел в 1927 г. понятие "ноосферы" как современной 
стадии, геологически переживаемой биосферой. Он подчеркивал 
при этом, что он пришел к такому представлению вместе со 
своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тейяром 
де-Шарденом...” (Вернадский, 1944). 
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мисъл, са разгледани с неподражаемо вдъхновение в 
произведението му “Научная мысль как планетное 
явление” (Вернадский, 1991). Идеите на Вернадски имат 
впечатляващо съвременно звучене. То идва от качествата 
му на изследовател и мислител, строго придържащ се към 
фактите, но с предпочитание към емпиричното обобщение, 
изграждане на концепции и прогнози, насочени към 
бъдещето (Галимов, 2003, Mochalov, 2009). Това е валидно 
в пълна степен и за идеите на Вернадски в геохимията, 
почти непознати на изследователите от англоезичния свят 
(Behrends, 2005), но оказали силно влияние за формиране 
на основните насоки в нейното развитие. 
 
Съвременната геохимия 
   В своя анализ на състоянието и проблемите на 
съвременната геохимична наука Ярошевски (2012) 
формулира три исторически обособени етапа в развитието 
на геохимията: I – определяне и решаване на 
фундаменталните проблеми за оценка на 
разпространението и основните закономерности в 
разпределението на химичните елементи в природните 
обекти (първата половина на 20ти век); II – разработка на 
физико-химичните основи за интерпретация на 
поведението на химичните елементи в природните 
процеси (втора половина на 20ти век); III – създаване на 
физико-химични модели за поведението на химичните 
елементи в геоложките процеси и на тази основа 
разработка на геохимичени критерии за решаване на 
общогеоложки проблеми (втора половина на 20ти и начало 
на 21 век).  
   Времето, изминало от първия етап, когато работи 
Вернадски, е белязано от натрупване на огромно 
количество нови геохимични данни поради изключително 
бързо развитие на инструменталните аналитични методи, 
на информационните технологии и разпространяване на 
резултати в световната научна общност. Настоящият етап 
се отличава със задълбочаване на изследванията в 
отделни направления, обединяващи обекти и процеси. 
Резултатите намират отражение в изобилна научна 
продукция. След първите специализирани списания в 
средата на 20ти век (Geochimica et Cosmochimica Acta през 
1950 и Геохимия през 1956) се появяват още много други, 
чийто предмет е геохимичната тематика – експери-
ментална, теоретична и приложна. Сред многобройните и 
важни обобщения върху съвременното ниво на познание, в 
последните години се откроява изданието “Трактати по 
геохимия” под редакцията на Holland & Turekian (2003), в 
девет тома, посветени на: космичното вещество – 
метеорити, комети и планети; земната мантия и ядро; 
земната кора; атмосферата; повърхностните и подпочвени 
води, изветрянето и почвите; океаните и моретата; 
седиментите, диагенезата и седиментните скали; биогео-
химията; околната среда.  
   Във всяко едно от тези направления се разкриват 
развитите и обогатени геохимичните идеи, заложени от 
Вернадски – за единството на земното и космичното 
вещество, за разпространението и формата на присъствие 
на хмичните елементи, за тяхната история – движение и 
разпределение в геоложкото и космичното пространство и 
време, за генетичните отношения между елементите, за 
геохимичните асоциации в огромното разнообразие от 
обекти. Темата е практически необхватна и неизчерпаема, 

а оценката и изборът на подкрепящи доводи в следващия 
преглед – неизбежно субективни.  
 
Генетични геохимични индикатори 
   Количествените параметри на разпространение на 
химичните елементи в геоложките образувания са 
основата, на която се градят заключенията за формата на 
присъствие, разпределението, генетичните връзки, 
миграцията в геоложкото пространство и време. Тази 
основа, определена с възникването на геохимията 
(Вернадский, 1934а), е валидна и днес, като проблематика 
в предмета на науката (Стефанова, 2005). С времето се 
разраства и уточнява емпиричната “база данни”: 
Вернадски използва средни съдържания на елементите, 
изведени от Франк Кларк за континенталната кора и 
различни групи скали; през втората половина на 20ти век се 
ползват кларки по Виноградов (1962), Тейлор и Мак-
Леннан (1988) и др.; сега – актуализирани стойности по 
други автори (напр. Rudnik, Gao, 2003). Понятието “кларк” 
се обогатява и разнообразява с изведените средни 
химични състави на групи скали, като базалти от 
срединните океански хребети и от океанските острови, 
андезити от океански островни дъги, различни генетични 
типове гранити. Наред с уточнената оценка на разпро-
странението и закономерностите в разпре-делението на 
елементите, важно място заема физико-химичната 
интерпретация на поведението им. Наред с познанието за 
поведението на главните елементи, в съвременната 
геохимия важно място заемат елементите-следи, 
радиогенните и стабилните изотопи. Благодарение на това 
всички геоложки науки, ползващи състава на земното 
вещество, прилагат емпирично изведени и теоретично 
обосновани геохимични индикатори.  
 
Елементи-следи  
   За разлика от главните елементи (~10 на брой, с 
изразено литофилно поведение), елементите-следи са 
много повече (около 80), с разнообразно геохимично 
поведение и ниски, но силно вариращи съдържания в 
геоложките образувания. Това позволява извеждане на 
различни критерии за миграцията, разпределението и 
асоциирането им въз основа на размерните и енергетични 
свойства на атомите и йоните, и поведението им в 
различни физико-химични условия. Геохимията на 
елементите-следи става съществена част в разбирането 
за еволюцията на геоложките процеси и диференциацията 
на Земята. 
   В геохимията на твърдите геоложки образувания 
оценката за йонния потенциал, като показател за 
подвижността на елементите-следи, има ключова роля в 
изясняване на закономерностите в поведението им при 
ендогенните и екзогенните процеси. Важна теоретична 
стъпка е осъзнаването на аналогията между поведението 
на елементите-следи и силно разредените разтвори, и 
въвеждането на коефициентите на разпределение в 
системата кристал-течност, като геохимична мярка за 
степента на съвместимост и несъвместимост. Те се 
използват за моделиране и интерпретация на законо-
мерностите в процесите на кристализация, топене и 
разтваряне, както при ендогенните, така и при екзогенните 
процеси. Във връзка с тези характеристики се въвеждат и 
нови понятия за разграничаване на елементи с близко 
поведение, например: сред съвместимите елементи от 
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платиновата група се разграничава подгрупа на Ir (Ir, Os, 
Ru) и на Pd (Rh, Pd, Pt); сред несъвместимите се отделят 
елементи с нисък – Rb, Cs, Ba и с висок йонен потенциал – 
Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U (White, 2003). Геохимията на Редките 
земи, отбелязани от Вернадски (1934б) като “особена” 
група, привлича специално внимание в изследванията 
през втората половина на 20ти век (Henderson, 1984; Lipin, 
McKay, 1989), в резултат на което се установяват и 
обясняват причините за вариацията на вътрешното 
разпределение и аномалните отклонения в поведението 
на Eu, и Ce. Въвежда се практиката на нормиране към 
съдържанията на елементите в хондритовия тип 
метеорити с цел заличаване на разликата между четни и 
нечетни елементи, проява на особеностите в 
разпределението на леките и тежките Редки земи, и 
европиева или цериева аномалия спрямо примитивното 
протопланетно вещество.  
   Теоретичната основа обяснява и осмисля редица 
емпирично установени закономерности в разпределението 
на елементите-следи в магмените и седиментните скали, в 
седиментите и водите. По този начин много от 
геохимичните характеристики на тези елементи се 
превръщат в инструмент, ползван от различни геоложки 
науки. Сред най-популярните през последните 30-40 
години са т. нар. дискриминационни диаграми и функции, 
които показват връзката между геохимията на геоложките 
образувания и геодинамичната обстановка. Това 
стимулира интереса към геохимичната информация, но в 
същото време крие опасност от формален подход, 
доколкото резултатите от дискриминацията не могат да се 
използват като доказателство (Rollinson, 1993). 
   В геохимията на водите се развива и прилага подходът 
на физикохимичното моделиране, чиито основи са 
поставени от Вернадски с изследванията му върху 
взаимодействията вода – скала – газ – органично 
вещество. В съвременната хидрогеохимия намират 
подобаващо място всички негови идеи и прогнози за 
изключителното място на водата в еволюцията на Земята; 
за развитието на живото вещество; за енергията и 
динамиката на хидрогеохимичните процеси; за геохимията 
на водите на сушата и в океаните, капилярните и 
почвените води, леда и изпаренията; за промяната на 
водите под влияние на човешката дейност (Shvartsev et al., 
2006; Edmunds, Bogush, 2012).  
 
Радиогенни изотопи 
   Възможността за използване на радиоактивния разпад 
като “еталон на времето” е осъзната още в зората на 
геохимията (Вернадский, 1934г). Датирането на геоложките 
образувания и събития е един от главните интереси, 
движещи развитието на радиоизотопната геохимия. 
Стремежът към по-точни резултати стимулира 
усъвършенстването на аналитичните методи и разширява 
спектъра на използваните изотопни системи (Rasskazov et 
al., 2010), също предвидено от Вернадски 3 . Масовото 
предпочитание към дългоживущите изотопни системи (U-
Th-Pb, Rb-Sr, K-Ar-Ca, Sm-Nd, Lu-Hf, Re-Os) е свързано с 
датиране на стари скали и минерали предимно от 
ендогенни образувания. Сравнително нова тенденция е 

                                                 
3 “Прежде всего необходимо установить образование из калия и 
рубидия изотопов кальция и стронция. Это геохимическая 
задача... Она ждет исследователя” (Вернадский, 1934 г, 227). 

радиогеохронологията на морски карбонатни скали, 
евапорити и фосили (Banner, 2004). Включването на 
краткоживущи космогенни нуклиди (10Be, 26Al, 36Cl, 14С) в 
радиоизотопната геохронология разширява възможностите 
за характеристика на млади събития и процеси във 
вулканологията и холоценската стратиграфия (White, 
2011). Корелацията между радиоизотопните и 
относителните палеонтолого-стратиграфски възрасти дава 
съвременния количествен израз на геоложката скала на 
времето.  
   Познанието за геохимичната еволюция на 
радиоизотопните системи определя отношенията на 
радиогенните изотопи (87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 176Lu/177Hf, 
206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb) като едни от най-
важните генетични индикатори за принадлежността на 
веществото към определен геохимичен резервоар, за 
обмена на вещество между резервоарите и за еволюцията 
на геоложките процеси. Изотопните различия между 
мантийното и коровото вещество, мантийната нехомо-
генност, разнообразието в континенталната кора намират 
обяснение в закономерното обогатяване на литофилни 
несъвместими елементи в кората при геохимичната 
диференциация на Земята (White, 2011). Днес е известно, 
че вариацията в стойностите на изотопните отношения 
има специфични интервали за изтощената и обогатена 
мантия, за старата и младата континентална кора, че 
процесът на образуване на кората е започнал много скоро 
след образуването на Земята (Harrison, 2009; Kemp et al., 
2010; Diwu et al., 2013). В процесите на изветряне и 
различна форма на транспорт към водните басейни се 
формират изотопните характеристики на седиментите, 
водите и океана. Изотопната еволюция на океана 
(87Sr/86Sr) е основа на хроностратиграфията (Banner, 2004).  
   Съвременното ниво на локалните и регионални геоложки 
изследвания изисква радиоизотопна информация, 
възрастова и геохимична. Тя насочва и в значителна 
степен определя петроложките, геодинамичните, 
напоследък и стратиграфските интерпретации. В глобален 
мащаб това познание оформя представите за произхода и 
еволюцията на Земята.  
 
Стабилни изотопи 
   Вернадски оценява значението на стабилните изотопи в 
геохимията във връзка с изследвания на водата, 
взаимодействието между водата и живите организми, и 
прави предположението за различно отношение на 
организмите към водородните изотопи с различна маса 
(Shvartsev et al., 2006). От средата на 20ти век насам 
изследванията върху равновесното и кинетичното 
фракциониране на стабилните изотопи оформят специ-
фична област в съвременната геохимия (Hoefs, 2009). По 
ниво на геохимична изученост (White, 2011) най-важно 
място заемат изотопите на O, H, C, и S; следвани от Li, B, 
N, Si, Cl; и нарастващ интерес към Mg, Ca, Ti, Cr, Fe, Zn, 
Cu, Ge, Mo, Ti и Tl. Отношенията на стабилните изотопи 
характеризират източника на веществото във 
високотемпературните ендогенни системи (подобно на 
радиогенните изотопи) и развитието на химичните, и 
биогеохимични процеси в нискотемпературни условия 
(екзогенни и хидротермални системи).  
   Спецификата на биологичното фракциониране и лекият 
изотопен състав на биогенното вещество се превърна в 
инструмент за всички геоложки науки, както и за 
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биогеохимията, климатологията и екологията (Clark, 2009). 
Изотопните отношения в морските карбонатни седиментни 
скали отразяват количеството на погребаното биогенно 
вещество (δ13C и δ34S) и палеоклиматичните условия 
(δ18О), характеризират измененията във водите на океана 
и атмосферата, и връзката с биологичната активност през 
фанерозоя (Kump, 2003). Тази информация има 
съществено място в съвременните представи за разви-
тието на биосферата. В органичната геохимия стабилните 
изотопи характеризират нефта и газа (Galimov, 2009), на 
чийто произход Вернадски посвещава част от очерка си за 
“Въглерода и живото вещество в земната кора” 
(Вернадский, 1934д).  
 
Геохимичен цикъл 
   Историята на атомите на химичните елементи 
(определението на Вернадски за геохимията) предполага 
такова познание за всеки елемент, което би позволило 
съставяне на неговия геохимичен цикъл въз основа на 
геохимичен баланс (Faure, 1991b). Вернадски дава 
подробно описание на циркулацията на някои газове (O2, 
N2, CO2, H2S, H2, CH4 и C2H6) в биосферата (Edmunds, 
Bogush, 2012). Концепцията на Вернадски за цикъла на 
водата сега е разработена с количествена характеристика 
на резервоарите и потоците вещество (Shvartsev et al., 
2006). От елементите най-пълно са представени цикълът 
на въглерода, кислорода, азота, фосфора и сярата в 
биосферата за фанерозоя (Brimblecombe, 2003; Galloway, 
2003; Houghton, 2003; Petsch, 2003; Ruttenberg, 2003; 
Sundquist, Visser, 2003), благодарение на съчетанието 
между биогеохимични и геохимични изследвания върху 
взаимодействията между земна кора, хидросфера, 
атмосфера и организми.  
 
Геохимия на околната среда 
   Новото направление в геохимията е отговор на 
виждането на Вернадски за геоложката сила на човешкото 
общество и предупреждението4 за отрицателните страни 
на въздействието върху природата (Вернадский, 1934в). 
Тази най-актуална за съвременността тема е 
първостепенна по важност във всички науки. 
Предимството на геохимията е в познанието за природ-
ните закономерности на разпределение и миграция на 
химичните елементи, еволюцията в състава на водите, 
атмосферата, твърдите геоложки образувания. Техно-
генното замърсяване на водите, въздуха, съвременните 
седименти и почвите променя с нарастваща скорост 
качествената, и количествена характеристика на 
естествените геохимични асоциации и геохимична 
миграция на земната повърхност. Широк спектър от 
локални, регионални и глобални изследвания харак-
теризира мащабите на тази промяна чрез данни за 
съдържанията на тежки метали и металоиди, радио-
активни елементи, летливи и високомолекулни органични 
съединения (Lollar, 2003). Добрите примери за достоверна 
оценка на техногенния/антропогенния привнос се основа-
ват на геохимичен баланс с естествения геохимичен фон. 
В този подход участва основната информация за 

                                                 
4  “Равновесие в миграции элементов, которое установилось в 
течении геологических времен, нарушается разумом и 
деятельности человечества” (Вернадский, 1934б, 216). 

естествените локални геохимични особености на 
геоложката основа и водите.  
 
Единен произход на земното и космичното 
вещество 
   Сравнителното изучаване на земното и космично 
вещество в първата половина на 20ти век е било възможно 
само чрез изследване на метеорити. Вернадски органи-
зира експедиции за събиране на метеоритни фрагменти и 
метеоритен прах (1920-1930 г.), създава Метеоритна 
комисия (1935), по-късно Комитет по метеоритите към 
Академията на науките (1939). През 1941 г. започва изда-
ването на списанието “Метеоритика” – първото в света 
периодично издание, посветено на изследвания на 
метеоритите.  
   Космохимичното направление в геохимията прави 
решаваща стъпка през втората половина на 20ти век. 
Определяща роля за това имат: лунните образци от 
руските автоматични станции “Луна” и американските 
мисии “Аполо”; идентифицирането на примитивните 
въглерод-съдържащи хондрити и метеоритите с лунен, и 
марсиански произход (Галимов, 2003; Davis, 2003). 
Радиоизотопното датиране определя възрастите на лунни 
скали и метеорити. Стабилните изотопи дават някои от 
най-важните индикатори за сходствата и различията 
между земното и космичното вещество, както и за 
класифициране на обектите в Слънчевата система (Davis, 
2003). Генетичната връзка между лунното и земното 
вещество се подкрепя от близката изотопна харак-
теристика на кислорода, въпреки значително обеднените 
на летливи компоненти (N2, O2, H2O) и умеренолетливи 
елементи (К) лунни скали (Warren, 2003). Съставът на 
хондритите става еталон за геохимични сравнения със 
земното вещество. Откриването на устойчивите, високо-
температурни Ca-Al-включения в хондритите дава 
доказателства за кондензационната последователност в 
Слънчевата система (Davis, 2003). В тях е определена най-
старата възраст на метеоритно вещество 4567.2±0.6 Ma 
(Amelin et al., 2002), приета като възраст на Слънчевата 
система. В края на 80те години става ясно, че хондритите 
съдържат и частици „звезден прах” по-стари от Слънцето 
(Zinner, 2003; White, 2011). Пак в хондритите са намерени 
обогатени на тежки изотопи 13C, 15N и D органични 
съединения – продукти на химична еволюция (Gilmour, 
2003). Космохимията, която очевидно се превръща в 
самостоятелна наука за състава и еволюцията на космоса, 
остава тясно свързана с образуването на Слънчевата 
система и физикохимичните процеси в нея (Lunine, 2009).  
 
Вместо заключение 
   В края на този бегъл преглед, се връщам към 
съвременното звучене на идеите на Вернадски за науката 
и думите на Галимов (2003): “...когда мы говорим о В. И. 
Вернадском, мы говорим не об истории, а почти всегда о 
проблемах современности.” Руската наука познава, 
развива и осъществява идеите на Вернадски. Тези идеи, 
макар и неназовани, присъстват в преобладаващата част 
от геохимичните изследвания и обобщения на различни 
изследователи по света благодарение на влиянието на 
съвременната руска геохимия.  
   В съответствие с предвижданията на Вернадски, 
научният свят се стреми към единение и постепено го 
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постига, въпреки че все още не се познава достатъчно 
(Behrends, 2005)5. Интересът към идеите на Вернадски по 
света се увеличава с времето, което личи от последните 
преводи на неговите произведения (Abraham, 2009; Jones, 
2006) и статии, свързани с неговото творчество (Behrends, 
2005; LaRouche, 2005; Mochalov, 2009; Edmund, Bogush, 
2012).  
   Отбелязването на 150 годишнината от рождението на 
Вернадски е добър повод за размисъл и оценка, не само в 
областта на геохимията и другите науки, с които са 
свързани неговите идеи. Това е особено важно за 
съвременното състояние на науката в България: за 
популяризиране на науката, като благо на обществото; за 
отговорността на учените при използване на научните 
постижения; за реално поставяне на интересите на 
научното знание сред първите приоритети на държавната 
политика. 
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